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ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ ZA PRYWATNĄ WIZYTĘ W GABINECIE GINEKOLOGICZNYM? 

GINEKOLODZY 

I ' 

Od 40 do 100 złotych 
trzeba zapłacić za wizytę 

w prywatnym gabinecie 
ginekologicznym. Część 
ginekologów nie chciała 
wyjawić, ile bierze za ba

danie czy poradę. Twierdzą 

że "Gazeta" zagląda im do 
kieszeni. - To jest moja ta

jemnicza sprawa. Uwa

żam, to za prywatność 
- odparł jeden z lekarzy. 

Gabinety jarocińskich 
ginekologów są bardzo 
dobrze wyposażone. Le
karze twierdzą, że dyspo
nują wysokiej klasy sprzę
tem. Niemal wszyscy spe
cjaliści oferują swoim pa

~ cjentkom badanie gine
J kologiczne, cytologicz
j ne, USG dopochwowe 

_ ........ __ ; i USG piersi. 
J~~OCINSKIE GABINETY GINEKOLOGICZNE są dobrze wyposażone. Na zdjęciu pracownia USG w NZOZ c/ 
" i::DICUS" w Jarocinie Raport „Gazety" na str. 8 - 9 

ZŁOTY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI 
JUNIORÓW W TRÓJSKOKU 

Pierzchała mistrzem Polski 
t Cezary Pierzchała (UKS w trójskoku. Podcza zawodów 
p echnik Jarocin) został mistrzem rozgrywanych w ramach Ogól-

olski juniorów młodszych nopolskiej Olimpiady Młodzie
ży w Zielonej Górze, skacząc 
14,81 m, nie dal zans rywalom 
i ustanowił nowy rekord życio
wy. Drugą „życiówkę" lekkoatle
ta UKS Technik pobił w skoku 
w dal. W eliminacjach uzyskał 
7 ,05 m i z oajlep zym wynikiem 
zakwalifikował się do finału, w któ
rym wypadł nieco poniżej ocze
kiwań i o tatecznie zajął szó te 
miejsce. 

Relacja z Ogólnopolskiej Olim
piady Młodzieży na stronie 32. 

(faf) 

V 

Utonął na wyrobisku 
39-letni mieszkaniec Pieruch utonął w stawie niedaleko Pa

rzewa. Do tragedii doszło 22 lipca w godzinach popołudniowych . 
- Nawet nie zdążył krzyknąć - opowiadali świadkowie zdarzenia. 
- Załapał wody, zachłysnął się i poszedł na dno ... Na miejsce we-
zwano straż pożarną i pogotowie. Niestety ciało topielca wycią-

1 gnęli dopiero po kilku godzinach sprowadzeni nad wyrobisko płe
twonurkowie z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. 

Czytaj na str. 3 
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W NUMER.ZE 

..._ Będzie szkoła . 

gminna 
W Roszkowie nadal bę

dzie funkcjonowała gminna 
szkoła podstawowa. Jednak 
taki stan rzeczy ma potrwać 
tylko przez najbliższy rok 
szkolny. 

s.13 

W ubiegłą sobotę po długiej 
chorobie zmarła Ewa Ant
kowiak, pełniąca od 1990 
roku funkcję sekretarza 
gminy Zerków 

Czytaj na str. 3 

..._ Wracają 

do Kotlina 

Około 150 osób uczestni
czyło w akcji porządkowania 
plebanii i terenu wokół budyn
ku należącego do parafii św. 

Kazimierza w Kotlinie. 
s. 11 

..._ Wyrąbał 

rodzinę całą 

~ : 

Czesław wrócił w nocy 
od dziewczyny. Rzucił się 
na swoją matkę i sześcio
ro rodzeństwa. Z siekierą. 
Odcinał ręce , uderzał w gło
wę . Jeden z braci miał je
denaście ran. Zanim sko
nał, zeznał, kto mordował. 
Ludzie mówią, że to przez 
majątek. I nauczycielkę, 
z którą Czesław chciał się 
żenić. 

O wstrząsającej zbrodni 
sprzed lat, czytaj na str. 16 i 17. 

..._ W tym roku 
nie będzie 
McDonalds "'a 
w Jarocinie 
Nic nie wskazuje, na to, 

żeby w tym roku rozpoczęto 
prace związane z budową 
restauracji McDonald's w Ja
rocinie. 

s.5 
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Tajne/poufne 
Strach padł 

na jarocińskich 
ginekologów. 
Bo dziennikar
ka zapytała ich, 
ile biorą (czy
tajcie str. 8 i 9). 
I nie chodziło jej 
wcale o łapówki, 
ani inny niele

galny proceder. Pytała o za
płatę za profesjonalną pora
dę i badanie w (z reguły) do
brze wyposażonym gabine
cie. Poza cenami chcieliśmy 
Czytelnikom pokazać, jakim 
sprzętem dysponują lekarze 
posiadający prywatne prakty
ki, jakie badania przeprowa
dzają i jakie wykonują zabie
gi. Wiemy, że jarocińscy gine
kolodzy mają się czym po
chwalić. Ale pytania o pienią
dze tak niektórych zelektryzo
wały, że powstałtekst. .. o pie
niądzach. Dziennikarce gaze
ty nie udało się zrobić pełne
go, przejrzystego zestawie
nia usług. Może następnym 
razem ... 

Myślę, że każda pacjent
ka -już przed wejściem do ga
binetu - powinna wiedzieć, ile 
za co zapłaci. Badania i za
biegi ginekologiczne dla więk
szości i tak są stresujące, 

więc dodatkowy dreszczyk fi
nansowy nie jest już chyba 
potrzebny. Tym bardziej, że 
cen nie da się precyzyjnie 
ustalić przy pomocy wywiadu 
koleżeńskiego. Moje trzy zna
jome, które były u tego same
go ginekologa ha standardo
wej wizycie kontrolnej, za
płaciły trzy różne kwoty: 50, 
60 i 70 złotych. Od czego to za
leżało? Od humoru lekarza? 
A może od biżuterii pacjentek? 

W tym numerze gazety 
można też przeczytać o chcą
cych się „utajnić" działaczach 
parafialnych z Kotlina (czytaj
cie na str. 11 ). Chciałabym im 
przypomnieć, że chrześcija

nie już dawno wyszli z kata
kumb i teraz ewangelizują 
poprzez media. Zapewniam 
też, że dziennikarka „Jarociń
skiej" - mimo że walczyła o in
formacje jak lew na arenie -
na pewno nie chciała nikogo 
pożreć. 

ALEKSANDRA PILARCZYK 

P.S. Zgodnie z obowiązują
cym w Polsce prawem, dzien
nikarzowi nie może odmówić 
udzielenia informacji ani oso
ba prowadząca działalność 
na własny rachunek, ani dzia
łacz organizacji społecznej . 

KONCERTY W CHOCICZY 

Festyn z „ Wesołkiem" 
Ósmego sierpnia firma bu

dowlana „Wesołek" z Chociczy 
organizuje festyn. Zabawa roz
pocznie się o 14.00 na boisku 
przy ulicy Śremskiej. Pól godzi
ny później z recitalem wystąpi 
znana piosenkarka Halina Frąc
kowiak, a po niej na scenie poja
wi się „Kapela zza Winkla". O 
18.00 w koncercie zatytułowa
nym „Piosenki, które kochamy" 
zaprezentuje się Krystyna Gi
żowska. Pomiędzy występami 

losowane będą nagrody w kon
kursie „Buduj z Wesołkiem". 

Podczas festynu nie zabrak
nie też innych atrakcji. Będą 
przejażdżki konne, tresura psów, 
motolotnia, loteria fantowa. Dla 
dzieci przygotowano 1.500 lo
dów, które rozdawane będą za 
darmo. 

lmprezę zakończy zabawa ta
neczna. Zagrają zespoły Darek & 
Jacek oraz Gefex. 

(ag) 
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ZMIANY W EWIDENCJI PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zrób to za darmo 
Przedsiębiorcy wpisani do 

ewidencji działalności gospodar
czej przed styczniem 2004 roku 

mają obowiązek uzupełnienia 

brakujących danych. Chodzi tu 

o pesel i przedmiot działalności 
według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności. Dane muszą być 

uzupełnione do końca tego roku. 
Po tym terminie trzeba będzie za
płacić za to 50 zł. - By uniknąć 

uciążliwości proponujemy przed

siębiorcom zamierzającym doko

nać wymaganych zmian, aby 

uzgodnili telefonicznie termin 

przybycia do urzędu i nie odkła

dali dokonania konieczJ1ych zmian 

na ostatnie dni miesiąca grudnia 

- mówi Zdzisław Regulski, na
czelnik Wydziału Spraw Społecz

nych w Urzędzie Miejskim w Ja-

JAROCIN 

Szukamy 
wózków 

Potrzebne są wózki in

walidzkie oraz balkoniki dla 

chorych i niepełnospraw

nych. Jeśli ktoś dysponuje 

takim sprzętem, proszony 

jest o kontakt z Polskim 

Czerwonym Krzyżem w Ja

rocinie. - Mamy wiele osób 

potrzebujących, którym ten 

sprzęt ułatwiłby życie. Mo

żemy nawet odebrać wóz

ki czy balkoniki osobiście, 

jeśli ofiarodawca nie miał

by możliwości dostarczenia 

sprzętu - mówi Tadeusz 

Zajdler, prezes PCK w Ja

rocinie. Telefon do PCK 

747-25-14. 

(mat) 

rocinie. Tel. 747-26-11 w. 221. 

Ponadto przedsiębiorcy, którzy 
nie dopełnią tego obowiązku, nie 

będą mogli uzyskać po 1 stycz
nia 2005 r. zaświadczenia po

twierdzającego wpis do ewiden
cji działalności gospodarczej. - Z 
opłat zwolnione są też zgłoszenia 
o dokonanie wpisu do ewidencji 

składane przez osoby bezrobotne, 

które nie prowadziły działalności 

w okresie ostatnich 6 miesięcy 

oraz zgłoszenia dotyczące wyłącz

nie zmiany adresu powstałej z po

wodu administracyjnej zmiany na

zwy miejscowości, ulicy numeru 

domu - mówi Zdzisław Regulski. 

Osoby fizyczne będące przed
siębiorcami mogą nadal reje tro
wać działalność gospodarczą 

w gminie właściwej dla miejsca 

zamieszkania. W zgłoszeniu do 
ewidencji, wymagane jest wska
zanie przedmiotu działalności 
go~podarczej wg Polskiej Kla
syfikacji Działalności. Przed
siębiorcy przy wnies ieniu 
zgłoszenia o dokonanie wpi
su do ewidencji, mogą również 
złożyć wniosek o wpis do kra
jowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodo
wej (Regon) oraz zglo zenie 
identyfikacyjne lub aktualiza

cyjne (NIP). 
Druki wniosków można po

bierać w Biurze Obsługi Klienta 

Urzędu Miejskiego w Jarocini~ 
oraz na stronie internetowej 

www.jarocin.pl (pod hasłem: For
mularze/działalność gospodarcza). 

(mat) 

MODERNIZACJA STADIONU TRWA 

Zaniedbane boisko 
Jarociński stadion wymaga 

generalnego remontu. Jak się do
wiedzieliśmy, dotychczas był on 
utrzymywany nieprawidłowo. 
Murawa była „wałowana" za 
często. Trawa zbijała się w kęp
ki. Teraz boisko musi być wy
równane, trzeba uzupełnić dziu
ry w ziemi i nawieźć I 00 ton pia
sku. - Następnie będziemy napo
wietrzać teren. W tym celu zro
bimy około 400 otworów na me-

trze kwadratowym. Pozwoli to 
wtłoczvl' nawieziony piasek 
w podłoże. Później zasieje/Ił)' 
około 190 kilogramów traWY 
- mówi Jacek Kulpesza z fir~Y 
„Eurogrenn", która wykonuje 

modernizację stadionu. . 
Prawidłowe utrzymywanie 

stadionu będzie wymagało kosze
nia trawy dwa razy w tygodniu i na~ 
wad niania. Co roku murawa musi 
być też zasilona nawozami. (mat) 

REMONT jarocińskiego stadionu potrwa do końca sierpnia 

----------------------------- O GŁOSZENIE --

• • TERMO ORGANIKA RADZI ';;.: TERMO ORGANIKA RADZI • • TERMO ORGANIKA RADZI • ~ TERMO ORGANIKA RADZI ;.; TERMO ORGANIKA RADZI .. ' 

Myśl: ciepło 

Dzięki współpracy 
z największym 
polskim producentem 
styropianu, firmą 
Termo Organika, 
przedstawiamy 
państwu cykl porad 
dotyczących 
docieplenia domu. 
Warto o tym pomyśleć 
właśnie teraz, kiedy 
pełną parą ruszył 
sezon budowlany. 

Styropian Termo Organiki podbija polski rynek 
Termo Organika jest jedną z najszybciej rozwijających się firm branży budowlanej w Polsce. W porównaniu do 

pierwszych miesięcy roku 2003 firma zwiększyła sprzedaż o ponad 50%. To wyjątkowy sukces na rynku budowlanY?,1· 
Wyjątkowe wyniki Termo Organiki wiążą się z wprowadzeniem nowego styropianu Dalmaty1iczyk, który podbiJa 
rynek. 

Kiedy Termo Organika wprowadziła na 
polski rynek Dalmatyńczyka - styropian w 
kropki - wiciu ohserwatorów uwazalo to za 
jeSlC"lC jedną sezonową nowinkę . Szybko oka
zało się. że mamy do czynienia z wpelnie 
now~ jakością i produkm, i obsługi klienta 

CiC'mnc kropki Dalmatyńczyka to spt·· 
cjaln) patent pozwalaj,1c)' odróznic styro
pian Termo Organiki od innych, sprtcda
wanych 11 Polsce s1yropiano11 

Ciemne• kropki to kawalt•czki slyropia· 
nu , dodatkiem grafitu Cz)"~!)' grafit wpro 
wadzony w czasie produkcji kulek styrc,
pianu dodatkowo poprawia Jego wlasnosci 
iwlacyjnc. 

l\owy strropian wstał szybko zaakc<'p· 
towany 1,rzc1 kliC'nlÓW. Gdyby porównać 
wyniki sprzedaży styropianu Termo Orga
niki tylko z marca 201H przt:'d wprowadze
niem Ualmatynczrka I z marca 200-t roku. 
10 11 zrost spr,rdaży W) nosi az 8; "(, 

· /,icz.i•/i,1'my 11(1 Io, że Jj)rzed"ż tl(lsze
go s~J'ropirmu ll'zro.rnie. 11/e nikł 11ie przy
puszcza/, że na laką .~kalę · mriwi prezes 
Termo Organiki Dariusz Stachura · Zdeq
dotmlismy .11" na cle11111e kropki slrrnpi11-
11011'e. aby odrtiżnic .,ię od l1111ych pmd11-
ce11to111 s~rropia1111. Po111ysl u:11Jt1lil. ll'SZJ" 
sq u•j,rm/e jeste.~my Jmrl ogro11111y111 ll 'rtl · 

il'nit'm o.1tal11ich 1i:111ikorr 

T,\JEMNrCA SUKCESU 
DALMATYŃCZYKA 
Kropki na styropianie Io nic tylko znak 

najwyzsz<'j jakości produktu, air także cały 
system sprzedaży , ktory ma zapcwnic hur
towniom budowlanym i indywidualnym 
klientom najwyi.szy standard obsługi. W 
przypadku materiałów budowlanyrh wias 
nit• specjah1} serwis jest szczcgrilnie l\aŻ
ny. 

Doświa<k1.cni inwt'~tort.y do~konak 
wlcdz:1, jak wiclk,1 wag~ ma dost~pność 
produktu i pełna infornrncja o IC'chnolo
gh1ch wym:1gJnych przy stosow:miu go na 
placu budow) . 

Wszystkich 
zainteresowanych 
lrnpnem 
styropianu 
prosimy 

okontakt ~ 
1.ll~Z~I : 

przedstawicielem : 
handlOW)III: -~· 
LIDKA GRZANA .:.,,. ,,./:"::, 

0603970051 
WWW.TERMOORGANTKA·CO~t.PL 

I 

I 
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PIERWSZA OFIARA NIELEGALNEGO KĄPIELISKA 

Poszedł na dno 
39-letni mężczyzna utonął w stawie po wyrobisku niedaleko Parzewa. 
· Nawet nie zdążył krzyknąć - opowiadali świadkowie zdarzenia. - Załapał 
Wody, zachłysnął się i poszedł na dno ... 

~ŁOKI 39-LATKA wyciągnęli na brzeg nurkowie z komendy Miejskiej 
anstwowej Straży Pożarnej w Kaliszu 

Tragedia wydarzyła się 
w czwartek 22 lipca popołudniu. 
Upalna pogoda sprawiła, że mnó
stwo ludzi szukało tego dnia ochlo
dy w niestrzeżonych kąpieliskach. 
~matorzy wody pojawili się rów
nież nad stawem powstały po 
wyrobisku w Parzewie. Mimo, że 
n~ ogrodzonym terenie stoją wiel
~e tablice zabraniające korzysta
n_ia z akwenu. Wśród kąpiących 
się był Józef G. Mężczyzna przy
szedł nad wodę pieszo, z odda
lonych o kilka kilometrów Pieruch 

w powiecie pleszewskim. Świad
kowie - młodzi wędkarze, którzy 
byli nad wodą opowiadają, że męż
czyzna wyglądał na mocno „za
wianego". - Wskoczył do wody 
upłynął kawałek i zaczął się kr:Ju
sić - opowiadał jeden z nich. - Sko
czyliśmy i wyciągnęliśmy go na 
brzeg. Czuć było od niego alkohol, 
był też bardzo agresywny. Wędka
rze powiadomili o niedo zlej jesz
cze ofierze zarządcę stawu. Ten po 
przybyciu na miejsce przepędził 
Józefa G. Kiedy jednak odj ał, 

DIECEZJALNE DOŻYNKI W BRZÓSTKOWIE 

39-latek powrócił nad wodę. Było 
kilka minut przed 18.00, kiedy G. 
na oczach wędkarzy wszedł do 
wody po raz drugi. Akurat zaczął 
padać deszcz. - Najpierw brodził, 
a potem skoczył tam, gdzie jest głę
biej, jakieś, dwa, trzy metry - oce
niał głębokość wstrząśnięty węd

karz. - Nie krzyczał, nie zdążył, 

załapał wody, zachłysnął się i po
szedł na dno ... Młodzi mężczyźni, 
po raz drugi tego dnia rzucili się 
na pomoc topielcowi. Na darmo. 
- W tym deszczu nic nie było wi
dać, szybko zniknął nam z oczu. Na 
miejsce wezwano straż pożarną 
i pogotowie. Niestety ciało topielca 
wyciągnęli dopiero po kilku godzi
nach sprowadzeni nad wyrobisko 
płetwonurkowie z Komendy Miej
skiej PSP w Kaliszu. - Na ciele de
nata nie stwierdzono żadnych obra
żeń - mówi sierż. sztab Aleksander 
Szczepański. - Na polecenie proku
ratora zwłoki zabezpieczono w pro
sektorium. Sekcja wykaże, czy to
pielec był pod wpływem alkoholu. 

Ostatni przypadek utonięcia na 
terenie powiatu jarociń ·kiego miał 
miejsce w czerwcu 2000 roku. 
W raszkowskim zalewie utonął 
wtedy trzydziestoletni mieszka
niec Jarocina. (nba) 

Upieką hektar placka 
. d _Trwają przygotowania do 

0 ZYnek diecezji kaliskiej, któ
~e ~ tym roku odbędą się w 
ź r~ostkowie. Szacuje się, że we
t rn,e w nich udział około czterech 
Ysięcy osób. 

b D~żynki diecezji kaliskiej od
ędą się 22 sierpnia. Uroczystość 

rozpocznie ię o godz. 11.00. 

żywienia - wędlin, grochówki, 
pieczywa i słodkich wypieków. 
- Kiedy chodziłem po kolędzie, to 
parafianie mówili: - ,,Księże pro
boszczu, już się chyba tak wiel
kie wydarzenie w naszej parafii 
nie powtór::.y." Jak pytałem, czy 
jesteśmy w stanie przygotować 
się,jak należy. mówili: - ,,Damy 

·CtĄ 
Prob GLE myślę o tym, teby wszystko było, jak trzeba - mówi zatroskany 

oszcz, ksiądz kanonik Kazimierz Walczak 

ite~y przyjedzie ksiądz biskup radę." Wszyscy ..,dajemy sobie 
p/n 1~ław Napierała. O 12.00 od- sprawę ze ::.nac::.enia do.:.ynek 
rn ~Wiona zostanie dziękczynna w/a.filie u nas - mówi k iądz 
dos~ ś;'ięta. Pr.wwidujc si~\ że kanonik Kazimierz Walczak. 
ty ,· rzostkowa przyjedzie ok. 4 Wspomina, co po\\ iedzieli 
z~~ięc~ osób. Przygotowanych brzóstkowscy gospodarze: 

Stanie · 9 .. w sumie tys. porCJJ po- - Stwierdzi/i: - .. Nas::.e kobiety 

li 

upieką hektar placka." W)lłoży
lem więc listę i każda gospodyni 
wpisała, ile i jakie wypieki 
przygotuje. Będą więc pączki, 

eklery i przeróżne, na pewno 
pys::.ne, placki. Policzyliśmy 
orientacyjnie, ile wyjdzie porcji. 
Okazało się, że ok. 3 tysięcy 
- mówi proboszcz. Tyle samo 
porcji będzie kiełbasy i po 1.500 
- grochówki oraz kaszanki. 

Proboszcz przyznaje, że 
przygotowania prowadzone są 
codziennie, od 'witu do wie
czora. - Tak samo, jak się cie
szę, to się niepokoję. Rychło 
rano, kiedy się bud:ę, od ra::.u 
zastanawiam się, co jest do zro
bienia. A nieraz nie śpię, bo cią
gle myślę o tym, żeby wszystko 
było jak trzeba - mówi ksiądz 
kanonik. 

Proboszcz parafii zaprasza 
wszystkich wcześniej do Brzóst
kowa. Około kwadransa przed 
11.00 będzie można bowiem po
słuchać jego opowieści o zabyt
kach znajdujących się na terenie 
parafii. 

Diecezjalne dożynki połączo
ne zostały z obchodami dożynek 
powiatowych i gminnych. (akf) 

3 

JUŻ ZA TYDZIEŃ 

Rolnicy a sprawa 
,,Ruska'' 

Malo je t ludzi w gminie Ja
raczewo, którzy nie znają preze
sa Bronisława Kaczmarka. Nie
przerwanie od 40 lat szefuje -
najpierw PGR-om, a teraz spół

ce „Rusko". Od kilku kadencji 
je t radnym. Pełni funkcję za
stępcy przewodniczącego Rady 
Gminy w Jaraczewie. Ostatnio 
społecznie, bo odebrano mu die
tę za niedostarczenie oświadcze
nia majątkowego. Rolnicy wy
brali radnego na delegata do 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 
Prezes zasiada też w radzie 
nadzorczej jarocińskiej mleczar
ni. - Ktoś musi być prezesem. Czy 
się opłaci? Ja już powiedziałem, 

że „Rusko" można było rozwa
lić. Może teraz żałuje ... chociaż 
nie. Jedno, co mogę powiedzieć 
z czystym sercem, to że dzięki tym 
ludziom i sobie firma nigdy nie 
przyniosła strat i istnieje - opo
wiada Kaczmarek. Mimo takiej 
popularności, niewiele osób chce 
o Kaczmarku mówić, przynaj
mniej oficjalnie. Odwagę ma za
ledwie kilka osób ... 

O prezesie, planach związa
nych ze spółką „Rusko", pracow
nikach, a także o tym, kiedy rol
nicy z gminy Jaraczewo docze
kają się upełnorolnienia. Szerzej 
w następnym numerze „Gazety". 

(nba) 

NIE MA JESZCZE WZORÓW WNIOSKÓW 
O STYPENDIA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW 

Będą informować 

na bieżąco 
W ostatnich tygodniach ucznio

wie szkół ponadgimnazjalnych i 
studenci uczelni wyższych skła
dają do jarociń kiego starostwa 
wnioski o stypendia na wyrów
nanie zans edukacyjnych w ra
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Beata Krzyżosiak, 
rzecznik prasowy starostwa wy
jaśnia, że na kładanie wniosków 
jest jednak za wcześnie, ponie
waż nie są jeszcze określone 
wzory dokumentów, na podsta
wie których można ubiegać się 
o dofinansowanie. Wzorcowe 
dokumenty dla powiatów z wo
jewództwa wielkopolskiego zo
staną opracowane przez Urząd 
Marszalkow ki w Poznaniu. 
- Przedstawiciele powiatów za
poviają się z nimi na początku 
sierpnia, na naradzie zorganizo
wanej przez ur-;:,ąd mars::.alkow
ski. Starostwo Powiatowe w Ja
rocinie na bieżąco monitoruje 
sprawę pozyskania środków na 

stypendia i w wyznaczonym ter
minie wystąpi o przyznanie środ
ków na ten cel - wyjaśnia Beata 
K.rzyżosiak. Na składanie projek
tów przez starostwa, urząd mar
szałkowski wyznaczył wstępne 

terminy: 30 września - dla uczniów 
szkól ponadgimnazjalnych i 31 paź
dziernika - dla studentów. 

O przyznaniu przez starostwo 
stypendiów nie będzie decydo
wała kolejność składania wnio
sków, tylko spełnienie określo
nych w regulaminie kryteriów oraz 
złożenie dokumentów z wszelkimi 
wymaganymi załącznikami. 
- O szczegółach dofinansowania 
jarocińskie starostwo będzie in
formowało na lamach lokalnych 
mediów. Dodatkowo - uczniowie 
szkól ponadgimnazjalnych będą 
mogli uzyskać niezbędne i1~for-
111acje w sprawie stypendiów na 
początku roku szkolnego w swo
ich szkołach - dodaje Beata Krzy
żosiak. (ag) 

Akceptują się nawzajem 
Dwie Jarocinianki Milena 

Cukrowska i Marta Borowska 
powróciły z miesięcznego sty
pendium w SchlOchtern. Gim
nazjalistki mieszkały u niemiec
kich rodzin i uczęszczały do 
tamtejszej szkoły. Do Niemiec 
pojechały w nagrodę, jako lau
reatki konkursu zorganizowa
nego przez burmistrzów: Jaro
cina i Schliichtern. Koszty zwią
zane z pobytem dziewcząt zo
stały pokryte przez stronę nie
miecką. 

Stypendystki cenią sobie 
zawarte przyjaźnie oraz co
dzienny kontakt z językiem nie-

mieckim, przez co mogły do
skonalić swoje umiejętności. 
Gimnazjalistki są też pod wra
żeniem tamtejszej kultury i oby
czajowości . - Mieszkają tam 
ewangelicy, katolicy, muzułma
nie i ludzie wielu innych wy
znań. Nie zauważyłam jednak 
żadnych konfliktów wyznanio
wych. Wszyscy akceptują się 
nawzajem - mówi Milena Cu
krowska. Przyjemność z pozna
wania nowych ludzi czerpała tak
że Marta Borowska. - Tu miesz
kają ludzie z różnych miejsc, 
z Azerbejdżanu, Turcji, Chin, Ira
ku i Iranu- mówi Marta. (mat) 



m WYPADKI NA MANIFEST 

Czarny czwartek 
Niekorzystny biomet i zmie

niające się jak w kalejdoskopie 
warunki atmosferyczne były, 
z pewnością, jedną z przyczyn 
dużej ilości wypadków, do 
których doszło na drogach po
wiatu jarocińskiego. Służby 

niemalże w tym amym czasie 
obsługiwały kilka zdarzeń na
raz. Kierowcy wpadali na sie
bie, dachowali, zderzali. W su
mie odnotowano kilka poważ
nych kolizji. 

(nba) 

PRAWDZIWA LAWINA ruszyła kilka minut po 14.00. Skrzyżowanie drogi 
nr 11 w Witaszyczkach z drogą do Zakrzewa. Kierujący skodą fabią 
mieszkaniec Jarocina wymusił pierwszeństwo i zderzył się z fordem 
escortem, którym jechał mieszkaniec Zduńskiej Woli. Do szpitala trafiła 
jedna osoba. 

WYSZKI godz. 18.20. Poruszający z ogromną prędkością kierowca 
ciężarowego iveco nie wyrobił zakrętu. Naczepa zestawu uderzyła 
w prawidłowo jadący z przeciwka samochód audi. Kierowca osobówki, 
miedzy innymi z obrażeniami głowy, trafił do szpitala. 

19.15. JAROCIN, ul. Powstańców Wlkp. W okolicy „Szarotki" dachował 
kierowca rovera. - Kierujący w celu uniknięcia potrącenia rowerzystki, 
która wymusiła pierwszeństwo, przejechał przez jednię i dachowa/ 
- wyjaśnił sierż . sztab. Aleksander Sczepański. - Jedną osobę z ogólnymi 
obrateniami ciała przewieziono do szpitala. 

GODZ. 19.20. Na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Powstańców Wlkp. 
doszło do groźnie wyglądającego zderzenia się fiata 126p, daewoo tico i 
opla omegi. Na szczęście tutaj nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń . 
Gorzej z samochodami . 
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WIEŚCI KRY I NALN E 

Pijany podpalacz 
Tomasz J. z Kotlina podpalił stodołę - ustaliła policja. Do 

zdarzenia doszło 26 lipca kilka minut po północy. Zatrzymany 
37-latek był pod wpływem alkoholu. Podpalacz trafił do policyj
nej izby zatrzymań . O jego losie zdecyduje sąd. 

Maluchem z promilami 
Ponad 2 promile alkoholu miał we krwi Artur G. mieszkaniec 

Mycielina (powiat kaliski). Policja zatrzymała pijanego kierowcę 
malucha 25 lipca na drodze nr 11, między Cielczą a Jarocinem. 

Jechał na rauszu 
24 lipca w Prusach zatrzymano nietrzeźwego Stanisława P. 

47 latek kierował po pijanemu citroenem. Zatrzymany nadmu
chał 1,74 promila alkoholu. 

Chciała zginąć? 
Z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala mieszkan

ka Chrzana, którą kilka minut po północy 23 lipca potrąciła cię
żarówka. Jak ustalono, 19-latka leżała na jezdni, kiedy wjechało 
na nią ciężarowe volvo. Policja bada okoliczności zdarzenia. Śled
czy nie wykluczają, że mogla być to próba samobójstwa ze stro
ny nastolatki. 

Po kielichu 
Ponad promil alkoholu miał we krwi Mieczysław S., który kie

rował w stanie nietrzeźwości mercedesem. Pijanego mieszkań
ca Wrześni zatrzymano 22 lipca w Mieszkowie. 

W samo południe 
3 metrowy tragarz wykuli z budynku „Domu Kultury Koleja

rza" w Jarocinie 16-letni Piotr Ł. i jego 19-letni kolega Rafał M. 
z Jarocina. Złodzieje wpadli 21 lipca w południe dzięki współ
działaniu funkcjonariuszy policji z Straży Ochrony Kolei . 

Pijany małolat 
Pijany 15-latek, mieszkaniec Jarocina, staranował volkswa

genem polo plot jednej z posesji na ul. Warcianej w Jarocinie 
i zbiegi z miejsca zdarzenia. Nastolatkowi jazda na rauszu nie 
uszła jednak na sucho. Jeszcze tego samego dnia, dzięki ze
znaniom świadków kolizji, policjanci zatrzymali nietrzeźwego 
nastolatka. 

Wpadka włamywacza 
Policja zatrzymała Mariusza F. - sprawcę włamania do pubu 

„Stolarnia" w Jarocinie. Jak ustalono 22-latek 19 lipca dokonał 
włamania do budynku pubu, skąd skradł sprzęt muzyczny i au
diowizualny wartości 1 O.OOO zł . (nba) 

~traiag 
.------~w akc11 ---~-. 

.. Pożar na składowisku. Składowisko odpadów poprodukcyj
nych, pochodzących z przeróbki tworzywa sztucznego, paliło 21 
lipca na terenie firmy „Mercar'' w Witaszyczkach. Dwa zastępy 
PSP w Jarocinie walczyły z pożarem ponad cztery godziny. Przy
czyną powstania ognia było nieprawidłowe składowanie nagrza
nych odpadów. 

„ Pasat w ogniu. 24 lipca w Mieszkowie zapalił się samochód 
volkswagen passat. Po kilku minutach strażakom udało się opa
nować płomienie. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elek
trycznej auta. Trwa szacowanie strat. 

„ Stodoła spłonęła. Pożar stodoły gasili strażacy w nocy z 25 
na 26 lipca w Kotlinie. W blisko trzygodzinnej akcji brał udział 
jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Jarocinie 
i trzy zastępy OSP Kotlin. Ogień strawił wnętrze stodoły i kon
strukcję dachową. Straty oszacowano na 6 tysięcy złotych . We
dług ustaleń policji , przyczyną zdarzenia było podpalenie. 

.. Owady atakują, W okresie od 20 do 27 lipca strażacy kilka
naście razy usuwali niebezpieczne owady z budynków miesz
kalnych i gospodarczych na terenie powiatu. Ratownicy interwe
niowali m.in. dwukrotnie w Jarocinie i Roszkowie, a także w Cząsz
czewie i Cielczy. (nba) 

leki z apteki 
Codziennie od 25 lipca do 

1 sierpnia dyżur w godz. 20.00-
23.00 oraz pogotowie pracy w 
godz. 23.00-8.00 pełni apteka 
,,Pod Zegarem" (Jarocin, 
Rynek 14, tel. 747-27-16). 

W najbliższą niedtielę 
(1.VIII) dyżur w godz. 8.00-
23.00 pełni apteka „Pod Ze
garem". W każdą niedzielę w 
godz. 9.00-15.00 czynna jest 
apteka „Św. Marcin" (Jaro
cin, ul. Rynek 13, tel. 747-26-
56), a od 15.00 do 20.00-ap
teka „Pod Zegarem" (Jaro
cin, Rynek 14, tel. 747-27-16). 
Od 2 sierpnia do 8 sierpnia 
dyżur w godz. 20.00-23.00 
oraz pogotowie pracy w godz. 
23.00-8.00 pełnić będzie ap
teka „Convallaria" ( Jarocin, 
ul. Wolności 7, tel. 747-25-63) 

problem 
na telefon 

Policyjny telefon zaufania 
• do Komendy Powiatowej 
Policji w Jarocinie 747-2241 
• do Wojewódzkiej Komendy 
Policji w Poznaniu 0-8001 
130-334 (bezpłatny). 
• W Jarocinie 747-15-22. 
Ośrodek Terapii Uzależnień, 
ul. Kościuszki 18, czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.30-20.00. Terapia dla osób 
uzależnionych i członków ich 
rodzin. Interwencja kryzyso
wa dla ofiar przemocy. 
• Klub Abstynenta czynny od 
wtorku do piątku i w niedzielę 
w godz. 17.00-20.00 w Skarb
czyku, (Jarocin, Park 1 ). 
• Punkt konsultacyjny dla 
rodziców oraz młodzieży 
eksperymentującej i uzależ
nionej od alkoholu i narko· 
tyków działa w każdą drugą 
i czwartą sobotę miesiąca na 
terenie Ośrodka Terapii Uza
leżnień w Jarocinie, ul. Ko
ściuszki 18, w godz. od 9.00 
do 13.00 (informacja telefo

niczna 747-15-22). 

• w Żerkowie 740-38-93. 
Punkt konsultacyjny dla osób 
z problemem alkoholowym 
oraz członków ich rodzin cztn
ny jestw środy od godz. 17.00~ 
19.00, wośrodku profilaktyki, 
socjoterapii i rehabilitacJJ, 

ul. Jarocińska 35. 
• W Jaraczewie 740-80·1 3, 
czynny w pierwszy i trzeci wto
rek miesiąca w godz. 17.00 
- 18.00. Punkt konsultacyjnY, 
który prowadzi zajęcia tera
peutyczne dla osób z prob~e
mem alkoholowym i członkoW 
ich rodzin, czynny jest W tych 
samych dniach i godz_,
nach w ośrodku zdrowia 

w Jaraczewie. 
• W Rusku 740-00-04 czyn
ny w drugi i czwarty cr,Har
tek miesiąca w godz. 17.00-
18.00. Punkt konsultacyjnY, 
który prowadzi zajęcia te
rapeutyczne dla osób z proble
mem alkoholowym i człon· 
ków ich rodzin, czynny jest w 
tych samych dniach i g~· 
dzinach w ośrodku zdrowia 

w Rusku . 
• W Kotlinie 740-54-81 czyn-

war
ny w każdy pierwszy cz 

00 
tek miesiąca w godz 17 · . 
- 19.00 . Punkt konsultacYJ-

ny dla osób uzależnion~~=; 
m.in . od alkoholu. 0 1 

1 · zosta przemocy domowej . 
uruchomiony w Urzędzie 
Gminy w Kotlinie (sala nr Z). 

I 
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900 TYS. ZŁ NA INWESTYCJE 

Pozyskali środki 
i remontują 

Gmina Nowe Miasto otrzy
mała wsparcie z SAPARDU w wy
sokości. 900 tys. zł, z czego 500 tys. 
zł na budowę kanalizacji w Alek
sandrowie. Dzięki temu inwesty
cja, którą dofinansuje również 
';Vojewódzki Fundusz Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki wod
nej zostanie w 100 procentach 
Zrealizowana ze środków ze
wnętrznych. Z pieniędzy unijnych 
Wykonana będzie również długo 
oczekiwana przez mieszkańców 
nawierzchnia na ul. Słonecznej w 
Nowym mieście. Roboty ruszyły 
W ubiegłym tygodniu. 

W ostatnich dniach rozstrzy
gnięto przetarg na budowę drogi 
z Kolniczek do Jadwigowa i da
lej do Szypłowa. Wygrała firma 
,,Strada" ze Środy Wlkp. Budo
wa ponad kilometrowego odcin
ka drogi ma kosztować 160 ty
sięcy złotych. Jedna trzecia środ
ków pochodzić będzie z nowo
miejskiego budżetu. Część pie-

niędzy na tę inwestycję, samorzą
dowi udało się pozyskać z Urzę
du Marszałkowskiego w Pozna
niu. - To są specjalne środki.:: Fun
duszu Ochrony Gruntów Rolnych 
i Leśnych - mówi Aleksander 
Podemski, wójt Nowego Miasta. 
- Ta inwestycja jest realizawana 
pod hasłem „ drogi dojazdowe do 
pól ". Niestety ostatnio marsza
łek znacznie uszczuplił wielkość 
przeka-::,ywanych kwot na tego 
typu przedsięw-::ięcia. Przy oka
zji tej budowy chcemy odświeżyć 
nawierzchnię w Kolnic-:;kach na 
odcinku do cmentarza. Zostanie 
tam położony nowy dywanik. 
Przetarg na wykonanie robót 
wygrała wrocławska firma ze 
szwedzkim kapitałem NCC In
dustrie. Na większe remonty 
dróg mieszkańcy gminy w tym 
roku już liczyć nie mogą. Gmina 
ma zabezpieczone środki jedynie 
na bieżące modernizacje. 

(/ (nba) 

O Jarocinie w „Polsacie" 
Telewizja „Polsat" zaintere

sowała się kwestią oświadczeń 
majątkowych jarocińskich rad
nych. Dziennikarze telewizji go
ścili w miniony piątek w Jaroci
nie i rozmawiali o tym z radny
mi , przedstawicielami władz 
miasta oraz z mieszkańcami. 

Reportaż z Jarocina będzie 
można obejrzeć w „Polsacie" 
we wtorek 27 lipca o godz. 
20.00 w programie „ Dyżur". 

Z kolei w środowym wydaniu 
,.Gazety Prawnej" ukaże się ar
tykuł na ten temat. 

(mat) 

SP OSTOWANIE 

1 
"'! opublikowanym w poprzednim numerze „Gazety Jarocińskiej" 

Panie Osiedla 1 OOO-lecia w Jarocinie z zaznaczonymi zmianami 
V: organizacji ruchu pojawił się błąd. Ruch na ul. Waryńskiego i czę
~ci Ul. ~arkowej odbywa się odwrotnie, niż zaznaczono na planie. 

onizeJ plan z poprawnie zaznaczonym kierunkiem ruchu. 
Za błąd przepraszamy. 

Zmiana organizacji ruchu 
na Osiedlu 1 OOO-lecia 
W Jarocinie 

SPORTOWA 

ul. Sportowa 
jest drogą 
dwukierunkową 

,:;; Przy jednokierunkowych 
l> ul Parkowej , Wdryńsklego 
~ istmefl- mo1hwość parkowania 
z po lewej slron,e Jezdni 
~ 
iii 
Gł 

Od skrzytowania ul Parkowej 
z drogą wewnętrzną 
ulice Parkowa i Wa1yńsk1ego 
są drogami jednokierunkowymi 
z wyJazdem ul Sportową 

PARKOWA 

Wjazd na drogę wewnętrzną 
od ul Sportowej Jest drogą 
Jednokierunkową tylko do 
parkingu usytuowanego 
przy bloku • os. 1000-lec,a 3 

Droga wewnętrzna od strony 
ul Parkowej Jest drogą 
dwukierunkową tylko do 
parkingu usytuowanego 
przy bloku - os 1 OOO-lecia 3 

V\.lazd na ul. Parkową od 
ul. $w Ducha Jest drogą 
dwukierunkową do momentu 
skrzyzowan,a s,ę ul Parkowej 
z drogą w~wnętrzną (0S1edlową) 
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CZY W JAROCINIE BĘDZIE McDONALD'S? 

W tym roku na pewno nie 
Nic nie wskazuje na to, żeby 

w tym roku rozpoczęto prace 
związane z budową restauracji 
McDonald's w Jarocinie. Obiekt 
miał powstać na terenie przy 
skrzyżowaniu ulic Wojska Pol
skiego i Wodnej (obok Lidla). 

W ubiegłym roku firma McDo
nald' s zwróciła się z prośbą o wy
danie pozwolenia na budowę. 
Obiekt miał powstać na dzialce 
o powierzchni 2.432 metry kwa
dratowe. Powierzchnia użytkowa 
projektowanego budynku wyno
siła niecałe 300 metrów kwadra
towych. Byłby też parking. Z do
kumentów, jakie firma przedstawi
ła, wynika iż restauracja czynna 
byłaby od 6.00. do 24.00. Zatrud
nienie znalazłoby około 20 osób. 

McDonald' s pozwolenie otrzy
mał. Teraz ma dwa lata na rozpo
częcie budowy. - Tennin upływa 
we wrześniu 2005 roku. Później 

poz,,volenie wygasa - mówi Wło
dzimierz Buchwald, naczelnik 
wydziału architektury i budow
nictwa w jarocińskim starostwie. 
Na razie jednak nie ma mowy 
o żadnej inwestycji, o czym może 
świadczyć fakt, że McDonald's 
wystąpił do burmistrza Jarocina 
Adama Pawlickiego o przesunie
cie terminu zgody na otwarcie 
re tauracji z 24 czerwca 2004 na 
31 grudnia 2005 r. Jednocześnie 
popro il, by gmina nie ustalała 
opiaty dodatkowej z tytułu nieza
gospodarowania działki w termi
nie. Burmi trz nie wyraził zgody 
na zmianę obowiązującej umowy 
i odmówił przedłużenia terminu 
zagospodarowania terenu. - W pi
śmie z grudnia 2002 roku McDo
nald's określa warunki i możliwo
ści finansowe planowanego przed
sięwzięcia. Zgodnie z nimi, przy
gotowanie projektów oraz budo-

PLANY WŁODARZA GMINY NIE POWIODŁY SIĘ 

wa obiektu mia
ły trwać 7 mie
sięcy. Tym sa
mym budynek 
powinien być go
towy do użytku przed datą 24 
czerwca 2004 - twierdzi Adam 
Pawlicki. 

Przedstawiciel firmy powie
dział nam, że nie ma decyzji o roz
poczęciu inwestycji. Nie jest to 
jednoznaczne z całkowitą rezy
gnacją z budowy restauracji. Pla
ny rozwojowe McDonald's ą 

elastyczne i dopasowywane do 
potrzeb rynku i sytuacji w kraju. 
- Jarocin jest wpisany jako inte
resująca lokalizacja, natomiast 
o konkretnych terminach nie ma 
na razie mowy - mówi Krzysztof 
Klapa, dyrektor działu PR w McDo
naJd' s . Podkreśla jednak, że na 
wybudowanie restauracji wy
starczą trzy miesiące. (mat) 

Pawlicki nie wyciągnął 
10 razy więcej 

Zamiast, zapowiadanych przez 
burmistrza Adama Pawlickiego, 
109 tys. zł do kasy gminy Jarocin 
wpływa nieco ponad 73 tys. zł. 

Chodzi o pieniądze za użytkowa
nie wieczy te nieruchomości po
łożonej przy skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego i Wodnej w Jaro
cinie. - Jestto i tak sześć razy więcej 
niż przewidywała umowa z 1998 
roku - podkreślają władze gminy. 

Po objęciu władzy, burmistrz 
Jarocina Adam Pawlicki, pod
nió ł opiaty za użytkowanie wie
czyste terenu przy skrzyżowaniu 
ulic Wojska Polskiego i Wodnej 
firmie Talgo. Zamiast ponad 
12.300 zł rocznie wpływy miały 
wynieść razem 109 tys. zł, a więc 
prawie dziesięć razy więcej. 
Opłata roczna dla firmy Talgo, 

z tytułu użytkowania wieczyste
go ustalona została w kwocie 33 . 
434, 25 zł. Kolejne 76 tys. zł mia
ła zapłacić firma Lidl Polska, któ
ra odkupiła część terenu od Tal
go. Plany włodarza nie powiodły 
się i Pawlicki nie wyciągnął dzie
sięć razy więcej. Okazało się bo
wiem, że Talgo odwołało się do 
Samorządowego Kolegium Odwo
ławczego w Kaliszu. - Nie chcie
liśmy, żeby sprawa ciągnęła się 
w nieskończoność i poszliśmy na 
ugodę - mówi Adam Pawlicki. 
Kwotę zmniejszono z zapropo
nowanych 33 ty . zł do 22. 296 
zł rocznie. Natomia t w przy
padku Lidla kwotę zmniej zo
no z 76.175.37 zł do 50.798 zł 
rocznie. 

Tak więc coroczni o budże-

tu gminy Jarocin z tytuh1 użytko
wania wieczystego terenu przy 
skrzyżowaniu ul Wojska Polskie
go i Wodnej wpływa w sumie 73. 
094, 40 zł . Na kwotę tę składają 
się opłaty wnoszone przez Lidl 
- 61. 420,80 zł oraz McDonalds 
- 11. 673 ,60 zł (firmy te odkupiły 
bowiem tereny od Talgo i opiaty 
zostały podzielone na te dwa pod
mioty). - Stawka ustalona, przed 
objęciem stanowiska burmistrza 
przez Adama Pawlickiego, wyno
siła ponad 12 tys. zł. W tej chwili 
budżet gminy Jarocin jest więc za
s il any kwotą ponad sześcio
krotnie wyższą - mówi Robert 
Marcinkowski, kierownik refera
tu polityki informacyjnej i obsłu
gi klienta w jarocińskim urzędzie 
miejskim. (mat) 

Barak rozebrany 
W Zespole Szkół w Cielczy 

trwają remonty. Odnowiono już 
jedną z sal lekcyjnych. Zakoń
czono wymianę instalacji elek
trycznej na korytarzach. Uszko
dzone na skutek montażu insta
lacji tynki będą uzupełnione i od
malowane. Rozebrano też stary 
barak, w którym mieściła się sala 
gimnastyczna. W całym budyn
ku wstawione będą okna oraz 
położone posadzki. W jednej 
z sal lekcyjnych wymieniona zo
stanie również instalacja elek
tryczna. Szkoła będzie też mia
ła nowe drzwi wejściowe. 

Remonty pochłoną prawie 
130.000 zł, z czego 46.238 zł zo-

stanie sfinansowane z Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 

Pozostałą kwotę zabezpieczono 
w budżecie szkoły. (mat) 

BARAK, który ponad 20 lat służył dzieciom ze szkoły w Cielczy jako sala 
gimnastyczna został rozebrany. Planuje się budowę nowej sali gimnastycznej 



6 

·-
W imieniu własnym 

i chóru im. K. T. Barwickie
go z Jarocina pragnę po
dziękować Państwu za ob
jęcie patronatem medialnym 
li Integracyjnego Zjazdu 
Chórów Województwa Wiel
kopolskiego. 

duża ilość zgłoszonych ze
społów amatorskich pragną
cych zaprezentować swoje 
dokonania artystyczne. Mam 
nadzieję, że cykliczne spo
tkania, organizowane w sys
temie zjazdów integracyj
nych, staną się jedną z form 
promocji Ziemi Jarocińskiej. Pragnę nadmienić, że 

tego rodzaju muzyczne 
przedsięwzięcie, integrujące 

chóry województwa, jest nie
zwykle potrzebne w środo
wis ku, o czym świadczy 

Łączę wyrazy szacunku 
Emilia Zdrojowa 

prezes Chóru Mieszanego 
im. K. T. Barwickiego 

w Jarocinie 

URUCHOMIONO PUNKT INFORMACYJNY 
DLA MŁODZIEŻY 

EURO DESK- co i gdzie? 
Przy Fundacji „Kaliski Inkuba

tor Przedsiębiorczości" urucho
miono punkt informacyjny dla 
młodzieży „EURO DESK" (Euro
pejski Program lnfonnacyjny dla 
młodzieży i osób pracujących 
z młodzieżą). Partnerem krajo
wym EURO DESK jest Narodo
wa Agencja Programu „Młodzież" 
działająca w strukturach Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji. 

Za pośrednictwem EURO 
DESK można uzyskać informa
cje dotyczące: możliwości stu
diowania w krajach Unii Euro
pejskiej i nawiązywania kontak-

tów z rówieśnikami lub organi
zacjami pozarządowymi z za
granicy. Ponadto, kontaktując 
się z punktem młodzi ludzie do
wiedzą się o organizowanych dla 
nich szkoleniach i możliwościach 
pozyskania pieniędzy na realiza
cję różnych przedsięwzięć. 

(ag) 

Wszelkich informacji na temat 
programu EURO DESK udzie
la Regionalny Punkt Informa
cyjny EURO DESK w Kaliszu, 
konsultant: Anna Barańska, 
tel. 764-12-42. e-mail: kalisz@eu
rodesk.org 

PRAWNIK RADZI ~ 
Odpowiedzialność hoteli 

. . .,,,,, . 
za m1en1e gosc1 

Lato, to czas wakacyjnych 
wyjazdów. Opuszczamy domowe 
pielesze i ruszamy na często da
lekie wyprawy, korzystając nie
rzadko z usług hoteli. Niestety, 
zdarza się, że nasze rzeczy pozo
stawione w hotelowym pokoju są 
narażone na szwank. Warto więc 
wiedzieć, jakie obowiązki ma ho
tel względem naszego mienia i za 
jakie szkody odpowiada. 

Hotel ponosi odpowiedzial
ność za utratę Job uszkodzenie 
rzeczy wniesionej przez gościa 
(art. 846 § 1 Kodeksu Cywilne
go). Rzeczą wniesioną w rozu
mieniu KC jest przedmiot, który 
w czasie korzystania z hotelu 
znajduje się w nim, został powie
rzony na przechowanie pracow
nikowi hotelu, umieszczony 
w miejscu wskazanym przez pra
cownika lub do tego przeznaczo
nym(§ 2). Rzeczami wniesiony
mi są również te znajdujące się 
w hotelu bezpośrednio przed lub 
po kor1ystaniu z jego usług(§ 4), 
jak na przykład o bagaż· stojący 
w holu podczas dopełniania for
malności meldunkowych. Nato
miast nie są uznawane za rzeczy 
wniesione pojazdy mechaniczne 
oraz zwierzęta(§ 5). 

Wysokość roszczenia o napra
wi en ie szkody spowodowanej 

utratą lub uszkodzeniem rzeczy 
wniesionej nie jest nieograniczo
na. Nie może ona przekroczyć 
względem jednego gościa stu krot
ności, zaś za jedną rzecz pięćdzie
sięciokrotności opiaty za dobę 
(art. 849 § l). Wyjątkiem jest sy
tuacja, gdy utracona lub uszko
dzona rzecz została przyjęta przez 
hotel na przechowanie lub odmó
wiono przyjęcia na przechowanie 
rzeczy, którą hotel miał obowią
zek na przechowanie przyjąć(§ 2). 
Takimi rzeczami ą pieniądze, 

papiery wartościowe i przedmio
ty mające wartość naukową lub 
artystyczną (§ 3). Trzeba nato
miast pamiętać, że warunkiem 
dochodzenia roszczeń o naprawie
nie szkody jest niezwłoczne za
wiadomienie prowadzącego hotel 
o jej wystąpieniu. 

Warto pamiętać, że kodeks cy
wi I ny używa sformułowania 
"utrzymujący zarobkowo hotel 
lub podobny zakład". Tak więc 
powyższe reguły odpowiedzialno
ści dotyczą nic tylko hoteli, ale 
także wszelkiego rodzaju moteli, 
zajazdów, pensjonatów itp. Trze
ba też pamiętać, że zgodnie z art. 
846 § 5 KC ograniczenie tej od
powiedzialno~ci przez umowę 
lub ogłoszenie jest nieważne. 

JAKUB STASZAK 
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GMINNA SPÓŁKA PODKOPUJE ZIELEŃ MIEJSKĄ 

Rozsądek w cieniu 
. --przep1sow 

- Spółdzielnia posadziła tutaj 
kilka lat temu i 30 krzaków żywo
płotu. Myśmy dbali o tę zieleń, 
podlewaliśmy, sypaliśmy nawóz, 
a teraz to ·wszystko ma był' wy
rwane - rozkłada bezradnie ręce 
Bronisław Nagły, jeden z miesz
kańców o .. Traugutta w Jaroci
nie. -Ale najgors;:,e, ie przy oka
;:ji tych wykopów zostanie poważ
nie usz_kodzony system korzenio
wy rosnących twaj lip. Te dr;:,e
wa mają po kilkadziesiąt lat, a ko
parka pr~echodzi t11ż koło nich. 
Przecież mogą uschnął'. I właśnie 
o los rosnących przy deptaku 
drzew najbardziej niepokoją się 
mieszkańcy części osiedla. Nie
stety prawo jest najprawdopodob
niej po stronie urzędników, za 
mieszkańcami przemawia jedy
nie rozsądek. Wykop robiony jest 
w tzw. pasie drogowym - mię

dzy drogą gminną, a zielonym 
terenem wokół bloków, który na
leży do Spółdzielni Mieszkanio
wej Lokatorsko-Własnościowej 
w Jarocinie. O tym, że przez zie
loną część osiedla Traugutta prze
biegnie linia wodociągowa, tam
tejsi mieszkańcy,jak twierdzą do
wiedzieli się w ubiegłym tygo
dniu. Kan bud poinformował opla
nowanej inwe. tycji przewodni
czącego o, . nr 12 Waldemara 
Kwieci11skiego kilka dni przed 
rozpoczęciem robót. - W rozmo
wie telefonicznej usłyszałem, że 
miasto ma zgodę mieszkańców na 
pr::.eprowadzenie w tym miejscu 
wykopu - opowiada Kwieciński. 
- Pracownik spółki twierdził, że 
ma dokument iż inwestycje uzgad
niano z mieszkańcami. Mieszkam 
tutaj i wiem, że ludzie byli prze
ciwni, dlatego zdziwiłem się, kie
dy dowiedziałem się o całej tej 
sprawie. Wykop wywołał na osie
dlu poruszenie. W ubiegły piątek 
mieszkańcy spotkali się w miej
scu planowanej inwestycji 
z przedstawicielem półki Kan
bud. 12 najbardziej zainteresowa
nych o ób wyraziło swój sprze
ciw. Tymczasem w poniedziałek 
na ul. O. Serafina Niedbały poja
wiła · ię ciężka koparka. - My ro
zwniemy potrzebę przeprowadze
nie tej nitki, ale wskazujemy al
ternatywną możliwośl', przekopa
nia się ul. Piaskową, która jest 
niekolizyjna i mniej inwazyjna -
mówi przewodniczący osiedla 
Waldemar Kwieciński. - Nieste
ty nasze zdanie jest absolutnie 
ignorowane. Ludzi najbardziej 
boli ta urzędnicza bezdusznoś{ 
w podej.ściu do tej zieleni. Dla
czego z mieszkańcami nie uzgod-

ni ono przebiegu inwestycji? Dla
czego Kanbud postanowił rozko
pać właśnie teren przy ul. O.S. 
Niedbały? - Dokumentacja pod 
budowę tej nitki pr-;,eszła pełną 
procedurę zatwierdzania i uzgad
niania z wła.fcic.:ie/ami działek. 
Starostwo wydało pozwolenie, tak 
więc od strony formalnopraw-

sadnione pretensje, bo wszystko 
robione jest zgodnie z projektem 
- mówi Stefan Skrzypczak szef 
PINB. - Decyzja o budowie zosta
ła wydana i jest ostateczna, z za
strzeżeniem, że inwestor po za
kończeniu robót musi przywrócić 
ten teren do stanu, jaki zastał 
przed budową. 

MIESZKAŃCY ul. O. Serafina Niedbały boją się, że wykopy mogą dopro
wadzić do zniszczenia drzew, które rosną pod ich oknami. Urzędnicy 
twierdzą jednak, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. 

nej wszystko jest w porządku 
- mówi Kaziemierz Leśny, kie
rownik robót. - Wg mapy nitka 
przebiega w pasie drogowym, 
poza obrysem działki należącej 
do spółdzielni1 na której rosną 
drzewa i żywopłot. Dlateg@ nie 
trzeba było dokonywać żadnych 
11zgodniel1 ze spółdzielnią i miesz
kańcami. To projektant powinien 
uzyskał' akcep1ację samorządu 

osiedlowego. Podobno w paździer
niku ub. roku rovnawiał z miesz
kańcami i ci się nie zgodzili. Po
tem najprawdopodobniej spraw
dzono, że mieszkal,cy nie są part
nerami do rozmowy, bo projek
towana sieć nie wchodzi w ich 
posesje. Robotnicy nie niszczą 
żywopłotu. Wykopywana zieleń 
trafia na folie, a po zakończeniu 
robót zostanie powtórnie posa
dzona. Leśny, nie podziela obaw, 
że drzewa mogą ucierpieć. Tak 
czy inaczej władze spółdzielni 
poinformowały o sprawie Inspek
cję Nadzoru Budowlanego. ln
. pcktorzy dokonali na miejscu 
oględzin. - ludzie mają nieuza-

Budowanym wodociągiem 
woda popłynie do działek wy
dzielonych na placu w centruJTl 
os. Konstytucji 3-go Maja. We
dług planu zagospodarowani_a 
przestrzennego, teren ten przewi
dziany jest pod zabudowę jedno
rodzinną. 

dr Wojciech Szwed, Katedra 
Botaniki Leśnej Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. 

(nba) 

- Istnieje obawa, że przy takich 
głębokich wykopach system korze
niowy tych drzew zostanie jedno
stronnie i nieodwracalnie uszkodzo
ny. Z całą odpowiedzialnością mogę 
powiedzieć, że jest 50 procent szan
sy, że te drzewa po prostu uschn't. 
zwłaszcza, że z waszych informaCJ1 

wynika, że mająjuż kilkadziesiąt lat. 
Nie ma szans, żeby drzewo w tym 
wieku zregenerowało swój system 
korzeniowy. Dlatego w najlepszym 
przypadku drzewa to odchorują. Nie 
wiem czy pozytywnie zaopiniował
bym taką inwestycję. W takich sytu
acjach, w pierwszym rzędzie nale
ży szukać innych możliwości na 
przeprowadzenie takiego czy inn& 
go wykopu, zwłaszcza , że nasz_e 
miasta cierpią na brak zieleni i ~z
de drzewo stanowi dużą wartość. 

I 

I 

li 
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Jarocin uczestniczy w różnych 
konkursach skierowanych do 
samorządów i zdobywa w nich 
wyróżnienia, a nawet wysokie 
miejsca w czołówce. Co to ozna
cza dla gminy? 
To jest przede wszystkim obiek
tywna ocena zmian, które wpro
wadzamy. Tu na miejscu są nasi 
przeciwnicy i przyjaciele. My 
sarni możemy oceniać siebie po
zytywnie, przeciwnicy mogą 
twierdzić, że podejmowane przez 
nas działania idą w złym kierun
ku. Na przykład przeobrażenia w 
sektorze komunalnym, polegające 
m.in. na wyodrębnieniu nowych, 
wyspecjalizowanych spółek, dla 
jednych są złem, dla innych jest 
to najbardziej efektywna forma 
gospodarowania majątkiem ko
munalnym. W ten właśnie sposób 
nasze decyzje oceniają fachowcy 
z różnych instytucji. Weryfikacja 
zewnętrzna jest bardzo istotna, bo 
mówi nam o naszej pozycji, czy 
obraliśmy dobry kierunek i czy 
Zmiany są prawidłowe. Szczegól
nie cenię sobie konkurs „Profesjo
nalna gmina przyjazna inwesto
rom", bo gmina została zbadana 
na wielu płaszczyznach,jeśli cho
dzi o obsługę inwestorów, kontak
ty z mieszkańcami, struktury funk
cjonowania urzędu oraz gospoda
rowanie majątkiem gminnym. 
Drugie miejsce w kraju jest dla 
mnie tylko potwierdzeniem, że 
Zmiany idą w dobrym kierunku. 
A co audytorzy z zewnątrz do
ceniają w gminie Jarocin? 
Przy okazji finału konkursu „Li
der Zarządzania w Samorządzie 
Lokalnym" nasza prezentacja do
tycząca przekształceń w admini
stracji spotkała się z olbrzymim 
Zaintere owaniem innych samo
rządów. Do dziś dzwonią i proszą 
0 płytę z prezentacją. W ramach 
tego konkursu, audytorzy z uzna
niem wypowiadali się o zmianach 
W sektorze komunalnym, nowym 
modelu zarządzania oświatą, spo
sobie komunikowania się z miesz
kańcami poprzez liczne bezpo
średnie spotkania, czy rozsyłane 
foldery informacyjne. Doceniono 
nasze działania w sferze, która była 
bardzo zaniedbana - stworzeniu 
oferty dla inwestorów i ich obsłu
dze. Już teraz mogę powiedzieć, że 
do gminy wchodzą cztery firmy, 
kt~re dadzą zatrudnienie. 
O Jakich firmach pan mówi? 
O Spółce „Lentex", o firmie, któ
ra_będzie się mieściła w Mieszko
W1e, o nowym banku w Jarocinie 
0:az o półce dostarczającej gaz 
Z~emny, która ma siedzibę w Jaro
cinie. To są istotne rodzynki in
Westorskie, bo związane głównie 
2 Przemysłem, a jedno miejsce 
Pracy w przemyśle daje 4 miejsca 
~ Usługach, handlu, oświacie. 
da_ ~~Ym polega przyjazne po-

e1sc1e gminy Jarocin do inwe
storów? 

Na normalności. Traktujemy 
Podmioty gospodarcze, jako 
ltlo~or, który napędza rozwój gmi
n~ 1 zmnieJ· sza bezrobocie. Prze
ci · 

~z to spółki i firmy tworzą nowe 
~ejsca pracy. 

11 °. ~an rozumie przez normal
s~Sc? Kiedy pojawia się inwe-

or W gminie, to co pan może 

Przyjaciele 
i przeciwnicy 

Z ADAMEM PAWLICKIM - burmistrzem Jarocina rozmawia 
AGNIESZKA MATUSIAK 

mu zaoferować? 
Potencjalny inwestor nie może 
spotkać się z opieszalo 'cią urzę
du. Musi być obsłużony szybko 
i sprawnie. Otrzymuje też wszelką 
możliwą pomoc. Naszym atutem 
jest stabilność. Nie mamy wzro-

tu opiat za wodę, ścieki. Drugi 
rok z rzędu utrzymujemy stałe 
podatki lokalne. A więc koszty 
funkcjonowania w gminie nie 
rosną, a uwzględniając inflację 
- realnie maleją. 
Jednak inwestor nie może liczyć 
na żadne ulgi w podatkach? 
Nie. Ale, jeśli je t taka potrzeba, 
doprowadzamy kanalizację, robi
my drogę. To korzyść nie tylko dla 
przedsiębiorcy, ale też dla miesz
kańców. W naszej gminie dla in
westorów przygotowali 'my rów
nież ponad 90 hektarów terenów 
przeznaczonych pod przemy ł. 

Ale nie są to tereny należące do 
gminy. 

• Właścicielami są osoby prywatne 
oraz SKR Potarzyca. I na razie nie 
ma potrzeby wykupienia tych 
gruntów przez gminę. 
Jeśli przyjdzie inwestor i będzie 
zainteresowany uruchomieniem 
jakiegoś zakładu właśnie na 
tych terenach, to będzie pan 
musiał układać się z właścicie
lami gruntów. 
Mamy porozumienie co do tego, 
że właściciele sprzedadzą tereny 
pod inwestycyje. Inwestorowi 
możemy podać przedział cenowy. 
Je t jeszcze jedna ważna prawa. 

// 

Prywatnemu przedsiębiorcy łatwiej 
jest kupować grunt od osoby fi
zycznej niż od gminy, bo nas obo
wiązują już zamówienia publicz
ne, przetargi. Poza tym nie ma 
gwarancji, że teren kupi osoba rze
czywiście zainteresowana inwe
stowaniem. 
A co z firmami, które już dzia
łają na terenie gminy. Na co one 
mogą liczyć? 

Jeśli chcą nabyć jakiś grunt gminny, 
nie robimy im żadnych przeszkód. 
Już kilka firm zwróciło się do nas 
z taką prośbą. Dotychczas ci przed
siębiorcy mieli blokowaną sprze
daż nieruchomości, które są im po
trzebne do dalszego rozwoju. 
O jakich firmach pan mówi? 
Na przykład firma ,,Rybhand". Do 
kasy gminnej wpłynęły pieniądze 
ze sprzedaży nieruchomości. Do 
tego dochodzą podatki od kolej
nych gruntów służących działal
ności gospodarczej. Nie zależy 
nam tylko na nowych inwestorach, 
ale przede wszystkim na rozwoju 
już istniejących firm. Najlepszy 
inwestor to ten, który już tu jest, bo 
od lat daje miejsca pracy. Dlatego 
staram się im pomagać poprzez 
budowę infrastruktury. Przykładem 
w tym zakresie mogą być firmy 
Bukat, Japoso czy Zakłady Mię
sne Biernaccy. 
Wspominał pan o firmie, która 
powstaje w obiektach po byłej 
fabryce domów w Mieszkowie. 
Mieszczące się tam budynki są 
zaniedbane, w złym stanie, wy-

Nie mogę 
traktować 

inaczej tych, 
którzy mają 
tu swoje firmy 
kilkanaście 

lat, od tych, 
którzy chcieli
by tu rozpo
czynać. Poza 
tym, miesz
kańcy płacą 

podatki, to dla
czego ten, któ
ry przychodzi 
tu zarabiać, 
ma ich nie pła
cić. 

magają remontów i sporych na
kładów. Czy ten inwestor może li
czyć na pomoc ze strony gminy? 
Możemy pomóc, odroczyć począt
kowe raty podatku, tak by mógł 
spokojnie uruchomić zakład. 
A czy finna zwracała się do gminy 
z prośbą o umorzenie podatku? 
Tak. Ale my nie umarzamy, mo
żemy odroczyć płatności lub roz
łożyć je na raty. Podatki muszą 
płacić wszyscy. 
Dlaczego jest pan przeciwni
kiem ulg? Może to byłby dobry 
wabik dla inwestorów. 
Nie mogę traktować inaczej tych, 
którzy mają tu swoje firmy kilka
naście lat, od tych, którzy chcieli
by tu rozpoczynać. To prowadzi
łoby do nieuczciwej konkurencji. 
Poza tym mieszkańcy płacą podat
ki, to dlaczego ten, który przycho
dzi tu zarabiać, ma ich nie płacić. 
Mówił pan o tym, że ludzie z ze
wnątrz postrzegają gminę pozy
tywnie. Jednak gros społeczeń
stwa ma odmienne zdanie na te
mat zachodzących zmian. Mamy 
więc do czynienia z różnorakim 
postrzeganiem rzeczywistości. 
Dlaczego tak się dzieje? Pan 
mówi, że jest dobrze, a odbiór 
społeczny jest inny. 
Myślę, że nie wszyscy tak uwa
żają. Ja rozumiem, że jeśli ktoś jest 
bezrobotny, to nie dostrzega tych 
pozytywnych zmian. Ale popra
wia się, tylko to nie dotyka wszyst
kich. Nie od razu Rzym zbudowa
no i nie od razu każdemu będzie 
się żyło lepiej. Na w zystko trze-
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ba czasu. Poza tym mieszkańcy 
często oceniają zmiany czerpiąc 
wiedzę tylko z gazet. A akurat 
,,Gazeta" pisała sceptycznie o zmia
nach w sektorze komunalnym i wy
odrębnieniu nowych spółek. Po 
roku okazuje się, że odnoszą one 
sukcesy. Inwestują wielokrotnie 
więcej, niż wcześniej. Kiedyś na
rzekano, że największe inwestycje 
realizują firmy z zewnątrz. Kilka 
dni temu okazało się, że w wyni
ku przetargu budowę kanalizacji 
w Witaszycach wykona spółka 
Kanbud. Będzie to inwestycja za 
1,7 miliona złotych. Jarocińskie 
przedsiębiorstwo zatrudni nowych 
ludzi, da pracę miejscowym fir
mom, a w końcu w gminie Jaro
cin zapłaci podatki. 
Ale wiele z pańskich zapowiedzi 
nie ma odbicia w rzeczywisto
ści. Mówił pan o nowych miej
scach pracy przy produkcji 
szaszłyków w Golinie, w „McDo
nalds" , w „Alumetal" . 
Zapowiadałem to nie ja, ale poten
cjalni inwestorzy. Chcę informo
wać mieszkańców o mojej pracy, 
w tym również o rozmowach 
z przedsiębiorcami. Trzebajednak 
pamiętać, że firmy, to prywatny 
biznes i nie ode mnie zależy czy 
dojdzie do realizacji inwestycji. Ja 
mogę tylko stworzyć dogodne 
warunki. Biernaccy kupili gotową 
fabrykę szaszłyków. Oznacza to 
zdecydowanie mniejszy koszt pro
dukcji niż budowa nowej. W przy
padku „Alumetalu" zrobiliśmy 
wszystko, co mogliśmy. Wskaza
liśmy kilka lokalizacji, pośredni
czyliśmy w rozmowach z cukrow
nią, na terenie której firma ta ro
biła przymiarki do inwestowania. 
Wiem, że ofertę lokalizacji w na
szej gminie uznała za bardzo 
dobrą, jednakże przedsiębiorstwo 

zawiesiło decyzję o rozpatrywaniu 
inwestycji w ogóle na terenie kra
ju. W przypadku McDonalda pro
cesy formalne związane z inwe
stycją są jeszcze w toku. 
Więc dlaczego, te firmy „ucie
kły" z Jarocina? 
Nie mogę się zgodzić ze stwierdze
niem, że firmy uciekają z Jarocina. 
Przytoczyłem przynajmniej cztery 
przykłady przedsiębiorstw, które 
pojawiły się i zostały na naszym te
renie w ostatnim półroczu. To nasz 
ogromny sukces. Wśród inwesto
rów Jarocin przestał być anonimo
wy. Jeśli to u nas ląduje prezes ol
brzymiego japońskiego koncernu 
Bridgestone i po wielu przymiar
kach dokonuje wizji lokalnej w jed
nym z kilku miejsc w Europie, to 
nawet jeśli ostatecznie wybrałby 
kraj z lepszymi warunkami do in
westowania niż Polska (np. Słowa
cja), to dla Jarocina jest to i tak 
wielkie wyróżnienie oraz świetna 
promocja. My tworzymy warunki, 
które w opinii niezależnych eksper
tów są bardzo dobre. Jesteśmy 
gminą przyjazną dla inwestorów 
i aktywnie zabiegamy o powstawa
nie nowych firm. Nigdy jeszcze 
w jednym półroczu nie udało się 
rozpocząć tylu inwestycji i sprowa
dzić tyle nowych zakładów pracy. 
A nagrody w konkursach są tego 
najlepszym potwierdzeniem. 

• 
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ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ ZA PRYWATNĄ WIZYTĘ W GABINECIE GINEKOLOGICZNYM? 

nie chcą się ujawnić 
Od 40 do 80 złotych trzeba zapłacić za wizytę w prywatnym gabinecie ginekologicznym. Niemal wszyscy lekarze 
oferują swoim pacjentkom badanie ginekologiczne, cytologiczne, USG dopochwowe, USG piersi. Część specjalistów 
nie chciała wyjawić, ile biorą za wizytę. Twierdzą, że "Gazeta" zagląda im do kieszeni. 

ELŻBIETA RZEPCIYK 

Ile trzeba czekać na wizytę 
u ginekologa w ramach Narodo
wego Funduszu Zdrowia? Co ofe
rują lekarze ginekolodzy pacjent
kom podczas prywatnej wizyty? 
Ile kasują lekarze za poradę? Czy 
medycy mają swobodę w ustale
niu cen? I wreszcie, czy oficjalnie 

mówią, ile biorą za wizytę. Oto 
nasz raport. 

Aby dostać się do ginekologa 
w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia trzeba uzbroić ię w cier
pliwość. Przełożenie jest takie. Im 
większa miejscowość, tym dłuższe 
kolejki. W „Eskulapie" w Jaroci
nie czas oczekiwania na wizytę 
wynosi tydzień, w NZOZ „JAR
MEDIC" i "Medicus" trzy tygo
dnie. - Przyjmujemy pacjentów z 
powiatów jarociiiskiego, pleszew
skiego, kaliskiego, krotoszyńskie
go, ostrowskiego, a jest to oczywi
ste, ponieważ pacjenci nie mają 
dzisiaj rejonizacji. Gdybyśmy 
przyjmowali tylko pacjentów z po
wiatu jarocińskiego, pewnie tych 

kolejek nie byłoby albo byłyby 
krótsze. Kolejki są dwu i trzytygo
dniowe. Jest to okres nie tak dłu
gi, jeśli chodzi o czekanie do spe
cjalisty - mówi Andrzej Pajdow
ski z NZOZ „Medicus". Zdecydo
wanie lepiej jest w Kotlinie. Do 
poradni „K" zadzwoniłam w środę 
7 lipca kilka minut przed godziną 
18.00. Rejestratorka zapropono-

wała wizytę następnego dnia na 
godzinę 20.45 lub w poniedziałek 
12 lipca na 19.00. W Żerkowie 
pacjentki na wizytę czekają około 
dwóch tygodni, w Rusku (gm. Ja
raczewo) tydzień. 

Kolejki i przeświadczenie, że 
prywatne usługi są na wyższym 
poziomie sprawiają, że pacjenci 
decydują się wyłożyć ostatnie pie
niądze, by dostać się do specjali
sty. Coraz więcej osób, nawet tych 
najmniej zarabiających, leczy się 
prywatnie - wynika z raportu opu
blikowanego w minionym tygo
dniu przez resort zdrowia. Za 
pieniądze leczy się już polowa 
Polaków, którzy swoje warunki 
materialne oceniają jako zie. 

Płacą, choć przyznają, że ich na 
to nie stać. Spośród zamożniej
szych prywatnie leczy się 62 pro
cent pacjenrów. 

Tajemnicza sprawa 
Ilu mieszkańców powiatu jarociń

skiego korzysta z prywatnych porad? 
Na 100 przypadkowo przepy

tanych aż 55 odpowiedziało, że le-

czy się prywatnie. Ankietowani 
najczęściej wydają pieniądze na 
prywatnego ginekologa, okulistę, 
stomatologa i ortopedę (wykres) 
- Chodzę p,ywatnie do ginekolo
ga, bo do publicznej służby 
zdrowia nie mam zaufania. Nie 
ukrywam, ~e przy mojej wypła
cie w wysokofci 700 złotych, 50 zło
tych za wizytę jest sporym wydat
kiem - mówi 40-letnia kobieta. 

W ramach prywatnego gabine
tu ginekologicznego prowadzona 
jest diagnostyka, leczenie schorzeń 
ginekologicznych i drobne zabie
gi z zakresu ginekologii. ,,Gazela" 
postanowiła też sprawdzić, ile ka
sują jarocińscy ginekolodzy. Naj
pierw do gabinetów dzwoniłam 

jako pacjentka. Rejestratorki, cza
sami sami lekarze chętnie odpo
wiadali na pytanie, ile biorą za pry
watną poradę. Niektórzy propono
wali wizytę. Zawrzało w środo
wi ku lekarskim, kiedy już jako 
dziennikarz "Gazety Jarocińskiej" 
próbowałam się dowiedzieć, ile 
trzeba zapłacić za wizytę. Powód? 
- To jest moja tajemnicza sprawa. 

Uważam to za prywatność - odparł 
poirytowany Marian Pers, lekarz 
ginekolog. Pacjentkę poinformo
wano, że lekarz za wizytę bierze 
40, 50 zł. Udzielenia informacji 
odmówiła także Iwona Smarzyń
ska - Udzik. Jako pacjentka do
wiedziałam się, że lekarka kasuje 
50 zł. Były i takie opinie, że „Ga
zeta" ma już swojego faworyta.je
śli chodzi o lekarzy ginekologów. 
- .. Jarocińska" jest zaangażo

wana w promowanie doktora Paj
dowskiego. Proszę zrozumieć 
naszą nieu.fnos'ć - ubolewa! je
den z ginekologów. Wydaje siy, że 
lekarze próbowali ustalić, że nie 
będą podawać cen „Gazecie". - To 
nie jest żadna tajemnica. Z tego co 

wiem, to tutaj koledzy też byli bar
dza niechętni udzieleniu tej infor
macji. To ja się chyba nie będę 
wyłamywać. To jest trochę zaglą
danie w portfel - tłumaczyła Kata
rzyna Zioło, lekarz ginekolog. 

Prywatnie niewiele 
Zaledwie czterech lekarzy ofi

cjalnie powiedziało, ile biorą za 
wizytę. Średnia cena wynosi 50 
złotych. - Twierdzę, że to 50 zło
tych nie jest wygórowaną ceną za 
wizytę. Kieruję się sytuacją eko
nomiczną pacjentek. Nie robię cze
goś takiego, że następna wizyta jest 
tańsza. W zakres tej wizyty wcho
dzi badanie cytologiczne, badanie 

ultrasonografic-::,ne ( dop()chwo· 
we), badanie ginekologicv1e, USG 
piersi. Jest to pełen zakres podsta
wowej wizyty ginekologicznej, 
jaką powinien oferować gabinet 
- mówi Włodzimierz Budzyński, 
lekarz ginekolog. Tyle samo muszą 
wydać kobiety, które korzystają 
z porady ginekologa Andrzeja Paj
dowskiego. - Nie mam nic do 
ukrycia - mówi lekarz. Szef Me
dicusa podkreśla, że przyjmuje 
niewiele pacjentek prywatnie. - Są 
to ilofci marginalne. Przy cenie 
wizyty 42 złote, którą płaci fun
dusz, a 50 złotych prywatnie nie 
widzę aż takiej różnicy, żeby mia
ło mi za leżeć na tym, aby ta pa
cjentka była prywatną. W naszym_ 
zespole gabinetów nie ma żadne} 
potrzeby przyjmowania pacjentów 
prywatnie, to jest zespól lekarzy 
funduszu - informuje AndrzeJ 
Pajdowski. Mirosława Sosińska 
- Walczak najpierw podała cenY, 
a potem stwierdziła, że nie zgadza 
się na ich publik.icję w „Gazecie'' 

d . 'W 
- Nie mam zaufania do me 10 
i nie chciałabym występować w tym 

zestawieniu - tłumaczyła ginek~~ 
log. Przed udzieleniem informacJI 
bronił się także ginekolog Krzys~
tof Malecki. - Gaz.ety 11igdy 111c 
dobrego na temat lekarzy nie pis:ą. 

· bar-Uważam, że te pytanta są za 
k · cient-dzo prywatne. Wsz.yst ·1e pa J 

ki wiedzą i nie ma żadnego pro-
. . · d · , ile kto bi emu, zeby się dowie zrec, 

. ~ któ
bierze. To nie są pytanta, '- . 
,ych cokolwiek dobrego wynikrue 

-I 
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- stwierdza Krzysztof Małecki, le
karz ginekolog. Kiedy zapytaliśmy, 
czy za wizytę kasuje 50 złotych. 
- Tak to jest taka wyjściowa stawka, 
która funkcjonuje, plus dodatki, je
żeli są - mówi zachowawczo lekarz. 

Pajdowski wymusił? 
Najwięcej u lekarzy ginekolo

gów zostawiają kobiety ciężarne. 
To one najczęściej są pacjentkami 
gabinetów prywatnych. Zgodnie 
z zaleceniami pierwszą wizytę u le-

55 procent ankietowanych zadeklarowało, 
że leczy się w gabinetach prywatnych 

USG na video 
karza należy złożyć najpóźniej 
w 12. tygodniu. Jeśli ciąża prze-

Lekarz ginekolog Katarzyna biega prawidłowo, to do jej 32 . ty
Ziolo, nie wyjawiła cen, za to bar- godnia ginekologa trzeba odwie
dza chętnie mówiła o tym, co pro- dzać raz na cztery tygodnie, mię
ponuje swoim pacjentkom. - Wy- dzy 32 a 36. raz na dwa tygodnie, 
konuję badanie cytologiczne, ba- a po 36. co tydzień. Wizyta w pry-
danie USG, które u mnie dodatko- watnym gabinecie oznacza jeszcze 

1% 
u orto 

u stomato 

3% 
u okulis 

41% 
nie leczy 
się prywatnie 

wo nie kosztuje. Aparat USG trak- dodatkowy wydatek w laborato
tuję jako trzecią rękę i jest z gło- ri um. Trzeba zapłacić za badanie 
wicq dopochwową i przezbrzuszną krwi. 

28% 
u ginekologa 

( .. . ) Ciężarne nagrywają u mnie Gabinety jarocińskich lekarzy 
badania USG na video. To nie wy- są bardzo dobrze wypo ażone. Le
maga żadnych dodatkowych opłat karze twierdzą, że dysponują wy
- podkreśla lekarka. sokiej klasy sprzętem. Pierwsze 

doktor Pajdowski wymusił na nas 
zakup jakiegokolwiek sprzętu. 
Jeżeli pracuje się w jakieś dział
ce i traktuje się to, jako narzędzie 
pracy, to trzeba się starać cały czas 
podnosić poziom usług, które się 
proponuje i musi być do tego do
bry sprzęt - przekonuje ginekolog 
Małecki. Większość lekarzy uni
ka wypowiedzi na temat pionier
skich działań ginekologa Pajdow
skiego. 

Dodatkowo za każde badanie aparaty USG do Jarocina prowa
trzeba zapłacić, jeśli kobieta uda dził specjali ta ginekolog Andrzej 
się na wizytę do Natalii Lesz. Le- Pajdowski. Czy wymu ił polep
karka w ramach funduszu przyj- szenie bazy sprzętowej na pozo
muje w NZOZ w Dobieszczyźnie, stałych ginekologach? - Jeżeli 
Prywatną praktykę prowadzi w Ple- moje działania inwestycyjne w ostat
szewie. Za podstawową wizytę nich latach ;;wiązane z zakupem 
trzeba zapłacić 30, 40 złotych (ba- (większość to leasingi) wysokiej 
danie ginekologiczne). Cytologia klasy aparatury medycznej, przy
to wydatek około I O złotych, USG czyn iły się do podniesienia jako
przezbrzuszne 30 złotych, prze- ści i zakresu usług w gabinetah 
zpochwowe 40 złotych. - Ceny są prywatnych na Ziemi Jarocińskiej, Wizyty Z cennikiem? 
ruchome. Jeśli jest to stała pacjent- to myślę, że wszystkich nas to po- Czym kierują się kobiety wy
ka, to może liczyć na ulgi np. ba- winno cieszyc(. Istnienie konkuren- bierając lekarza? Opinią, jaką 
danie ultrasonograficzne będzie cji na rynku usług medycznych dany lekarz posiada w środowi
Wykonanie taniej i pacjentka za- wpływa korzystnie na utrzymanie sku i ceną. Niewiele kobiet chce 
Płaci 50 złotych. Jeśli będzie to rozsądnych cen za wizyty i wymu- ię wypowiadać na temat gine
Pierwsza wizyta, to ta f...rwo ta z tymi sza stałe podnoszenie kwalifikacji kologów, chyba, że nieoficjalnie. 
Wszystkimi badaniami będzie tro- przez lekarzy. W ostatnim zdaniu - Jak jestem niezadowolona zja
chę wyższa - wyjaśnia lekarka. jeszcze raz podkreślam, że pac jen- kiego§ lekarza, to idę do innego. 

Najwięcej za poradę trzeba za- ci przyjmowani prywatnie i w ra- Lepiej z nimi żyć dobrze, bo nie 
płacić u pecjalistów z poznań kieJ· mach fiundus;;u są w Medicusie wiadomo, pod czyj nóż człowiek 
kr . inki . Doktor Ewa Markwitz bez traktowani be;; ~adnych różnic - trafi - mówi 50 letnia kobieta. 
oporów wyjawia, że za wizytę bie- mówi lekarz. Zgoła odmiennego Część pacjentek, zwłaszcza cię
rze 80 złotych. - To jesttajemnica zdania w tej kwestii jest lekarz żarnych, wybiera medyka, który 
- tak na pytanie o cenę odpowiada Małecki. Według niego wypo aża- pracuje w szpitalu. Liczą, że pod
Wybitny specjalista profesor Tatle- nie gabinetów w nowoczesne apa- czas porodu będą otoczone lepszą 
llsz Pisarski. Pacjentki twierdzą, że raty, idzie w parze z podno zeniem opieką. Ginekolodzy zaręczają, że 
2~,Wizytę u profesora trzeba zapła- kwalifikacj i lekarzy. - Nie sądzę, wszystkie kobiety traktują tak 
cie 100 złotych. żeby to było 110 tej zasad~ie, ~e amo. - Wszystkie są pacjentkami 

Harmonogram wizyt u ginekologa kobiety w ciąży 
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Po uzyskaniu zgody ciężarnej i udzieleniu porady 

U ciężarnych ze zwiększonym ryzykiem zarażania 

+ + 

+ 

http://www.narodziny.spsk1.pl/harmon.php 

jeśli nie wykonano przed ciążą lub przeciwciała lgG przed ciążą były ujemne 

~ I 

tego oddziału szpitala i twierdzę, 
że wszystkie należy tak samo trak
tować. I wydaje mi się, że nie 
powinno być takiej pacjentki, któ
ra stwierdzi, że była gorzej po
traktowana, bo leczyła się u _in
nego lekarza - mówi Włodzimierz 
Budzyński. ordynator oddziału 
ginekologiczno-położniczego 

w jarocińskim zpitalu. Takiego 
samego zdania jest lekarz Krzysz
tof Małecki. 

W Wielkopol kiej Izbie Lekar
kiej nie ma cennika na prywatne 

porady lekarskie. Poprosiliśmy o 
wypowiedź na ten temat jej wice-

prezesa Stanisława Dzieciuchowi
cza. Kiedy prezes dowiedział się, 
że jego wypowiedzi będą wyko
rzystane w „Gazecie", poprosi ł 

o przedstawienie go jako lekarza 
prowadzącego prywatną praktykę, 

a nie szefa WIL. - Moje wypowie
dzi obrazowałyby stanowisko rady. 
Stanowisko rady musi być przyję
te w sposób oficjalny - przekony
wał wiceprezes Dzieciuchowicz. 
Jako lekarz prowadzący prywatną 
praktykę uważa jednak, że należy 
okres1ić stawki za wizyty, a cen
niki wywiesić w gabinetach. 

• 
Zemsta na doktorze 

Rozmowa z 
STANISŁAWEM DZIECIUCHOWICZEM 
- lekarzem prowadzącym prywatną 

praktykę, wiceprezesem Wielkopolskiej 
Izby Lekarskiej w Poznaniu 

Czy lekarze swobodnie 
mogą ustalać ceny wizyt pry
watnych? 

Nie ma żadnej taryfy na wi
zytę prywatną. Jest to po prostu 
umowa między pacjentem a le
karzem. Można domagać się ra
chunku, jak chce się pani zemścić 
na doktorze. Niech to wpisze. 
żeby urząd skarbowy go namie
rzy! i płacił tosowne podatki. 

Ale jak poprosimy o ra
chunek, to cena wizyty bę
dzie wyższa? 

Nie powinno tak być. 
Czy WIL ma cennik, jak 

kształtują się opłaty za wizyty 
lekarskie? 

Nie mamy takiego rozezna
nia. To nie jest żadnym prawem 
do tępne dla nas, żeby wiedzieć, 

ile lekarze biorą za wizytę. 

Czyli lekarze nie mają 
obowiązku wywieszania cen 
w swoich gabinetach? 

Nie jest to też ustalone żad
nym prawem . Ni ektórzy tak 
robią, że wywieszają ceny. 

Czy pana zdaniem cenniki 
powinny znajdować się w ga
binetach? 

Tak. Wtedy nie będzie żad
nych podejrzeń. Powinno być 
tak.jak w sklepie. Wizytę trudno 

wycenić. Ale należy określić ja
kieś widełki. Cena będzie uzależ

niona od specjal izacji. Inna staw
ka będzie w przypadku pierwszej 
wizyty czy kolejnej . 

Lekarze często odmawiają 
podania ceny za wizytę do pu
blicznej wiadomości. Jak to 
pan skomentuje? 

Niech pani wystosuje oficjal
ne pismo i będziemy mieli pre
tek t, żeby przedstawić to Radzie 
Lekarskiej. Proszę w imieniu ga
zety do nas napisać i przedstawi
my to Komisj i Praktyk Lekar
skich.( ... ) Stanowisko rady musi 
być przyjęte w sposób oficjalny. 
Jeśli chce podać pani moje na
zwisko. użyć moich wypowiedzi. 
to jako lekarza, który ma pry
watną praktykę . 

Jaka specjalizacja? 
Internista 
U pana w gabinecie jest wy-

wieszony cennik za wizytę? 
Tak 
Ile kosztuje wizyta? 
( .... ) zł. Ale tego pro zę nie 

pisać . 

Dlaczego? 
To byłoby źle odebrane, że się 

reklamuję . 
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Dodatkowa msza PIESZO LUB NA ROWERZE, Z DIECEZJI LUB Z FRANCISZKANAMI 

Jarocińska parafia św. An
to n i ego Padewskiego na 
wniosek parafian w lipcll i sierp
n i u wprowadzi/a w niedzielę 
dodatkową wieczorną Euchary
stię. Msza św. odprawiana bę-

dzie do końca sierpnia o godz. 
20.00. Pozostałe , odbywają 

się tak jak dotychczas: o 7.00, 
8.00, 9.00 , 10.30, 12.00, 
16.30 i 18.30. 

Na Jasną Górę 
Odeszli od nas 

~~ 
EWA ANTKOWIAK 
- l. 46 (Żerków) 
JÓZEF GRZESIAK 
- I. 39 (Picruchy) 
STEFAN WASIELEWSKI 
- I. 79 (Dobieszczyzna) 
WŁADYSŁAWA KUBIAK 
- l. 65 (Witaszyce) 
MIECZYSŁAW PRZYBYLSKI 
- l. 65 (Jarocin) 
STEFANIA GRZEGORZEWSKA 
- I. 79 (Jarocin) 

CZESŁAWA WOŚ 
- L. 78 (Wilkowyja) 
JANKORDUS 
- I. 79 (Łuszczanów) 
ZOFIA GRACZYK 
- I. 80 (Jarocin) 
ANNA PACANOWSKA 
- I. 73 (Zakrzew) 
BOGDAN ŚWIĄTEK 
- 1. 60 (Wilkowyja) 

(Is) 

Rodzinom zmarłvch składamy wyrazy współczucia 

V 
Serdeczne podziękowania panu Ordynatorowi 

Andrzejowi Roszakowi i całemu personelowi medycznemu 
Oddziału Chirurgii 

Żetzskiej za troskliwą opiekę nad naszą 
kochaną żoną i mamą 

ś. t p. 

WŁADYSŁAWĄ KUBIAK 

367. Kaliska i 13. Diecezjal
na Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę odbywać się będzie pod ha
słem „Naśladować Jezusa w ro
dzinie". Pątnicy z grupy biało
zielonej Uarocińsko-pleszew
skiej) spędzą w drodze tydzień, 
od piątku 6 sierpnia do 13 
sierpnia. Potem grupa wróci do 
Jarocina. Chętni będą mogli po
zostać do uroczystości Wniebo
wzięcia Naj 'więtszej Marii Pan
ny (15 sierpnia). Wpisowe wyno
si 55 zł. Zapisy przyjmuje i bliż
szych informacji udziela parafia 
św. Marcina (Jarocin, ul. Kardy
nała Wyszyńskiego 3, tel. (0-62) 
747-22-43). Spotkanie przed 
pielgrzymką odbędzie się w naj
bliższy wtorek 27 lipca o godz. 
19.00 w kościele św. Marcina. 

Wśród grup promienistych po 
raz trzeci do Częstochowy wyru
szy również grupa rowerzystów. 
Pielgrzymka. której organizato
rem jest Akcja Katolicka Diece
zji Kaliskiej rozpocznie się w środę 
1 J sierpnia. O godz. 12.00 odpra
wiona zostanie msza św. w bazy-

lice św. Józefa w Kaliszu. Po za
kończeniu Eucharystii grupa wy
ruszy na liczącą około 400 km 
trasę. Powrót z Częstochowy 
przewidziano w niedzielę 15 

Do 2 sierpnia przyjmowane są 
również zgłoszenia na Francisz
kańską Pieszą Pielgrzymkę na 
Jasną Górę. Grupa wyrusza 
z Brodnicy we wtorek 3 sierpnia 

NA TRASIE PIELGRZYMI korzystają z gościnności mieszkańców wsi, które 
znajdują się na trasie przemarszu. Im bliżej Częstochowy tym trudniej 
jednak o wolne miejsca na nocleg. Jarociniacy co roku w lipcu przyjmują 
w swoich domach pątników z Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną 
Górę, którzy w tym roku wyruszyli w drogę już po raz siedemdziesiąty 

sierpnia. Bliższe informacje na i dochodzi do Częstochowy 
temat pielgrzymki rowerowej na w piątek 13 sierpnia. Koszt piel
Jasną Górę można uzyskać w skJe- grzymki wynosi 50 zł. Zgłosze
pie „Dublex" (Jarocin, ul. Mickie- ni a przyjmuje ojciec Dydak 
wicza 6, tel. (0-62) 747-31-67. Mientki (0-56) 498-25-07. (Is) 

składa 

mąż z rodziną Jarocinianki na Alwernii 
V ' 

Serdeczne podziękowania krewnym, przyjaciołom, sąsiadom, 
znajomym, delegacjom i wszystkim, którzy uczestniczy/i 

w ceremonii pogrzebowej, za okazanie współczucia, 
zamówione msze św., ofiarowanie wieńców i kwiatów 

oraz odprowadzenie na miejsce 
wiecznego spoczynku kochanej żony, matki, babci i prababci 

ś. t p. 

STEFANII GRZEGORZEWSKIEJ 

,, 
składa 

mąż z rodziną 

Serdeczne podziękowanie krewnym, znajomym, sąsiadom' 
i wszystkim, którzy uczestniczy/i w ceremonii pogrzebowej, 
za okazane współczucie, zamówione msze św. , ofiarowanie 

wie1ic6w i kwiatów oraz odprowadzenie na miejsce wiecznego 
spoczynku mojej mamy, teściowej, babci, prababci, cioci 

ś. t p. 
GERTRUDY DAJEWSKIEJ 

Czas wakacji to okres, w któ
rym organizowane są Alwernie 
(dziesięciodniowe, franciszkań

skie rekolekcje apostolskie, któ
rych nazwa pochodzi od góry, na 
której św. Franciszek otrzymał 
stygmaty). Członkowie Francisz
kańskiego Ruchu Apostolskiego 
z terenu Prowincji św. Francisz
ka z Asyżu spotkali się w Raco-

cie. Wśród 13 uczestników 
(m.in. z Gdańska, Torunia) były 
również dwie jarocinianki : Anna 
i Agnieszka Nawrockie. Rekolek
cje prowadził ojciec Dydak An
toni Mientki , przez ostatni rok 
asystent prowincjalny FRA (pierw
szy z prawej). Franciszkanin, 
który przez dwa lata był_wikariu- · 
szem parafii św. Antoniego Pa-

dewskiego w Jarocinie, obecnie 
mieszka w Pakości, gdzie zaj
muje się organizowaniem Fran
ciszkańskiego Centrum Powoła
niowego. Alwernia w Racocie 
była okazją do wspólnej modli
twy, pracy i zabawy. Grupa no
cowała w domu należącym do 
miejscowej parafii , położonym 
w pobliżu stadniny koni. (Is) 

składa 

córka Maria z rodziną ,,. 
UCZESTNICY ALWERNI! przed domem rekolekcyjnym w Racocie 

ELEGANCKA ODZIEŻ 
ŻAŁOBNA 

PRZEDSIĘBIORSTWO POGRZEBOWE . 
,,JEZIERSKI" s.c. 

.larocin - Targowa 18a, tel. 74 7-29-52, 0-601/869-1 I I 

Usługi cmenlarno-po~rzebowe, kompleksowo, całodobowo 

Odpust z sakramentem 
W dniu święta Matki Bożej 

Anielskiej można uzyskać od
pust zupełny zwany Porcjun
kulą (małą cząstką) . Nazwa 
pochodzi od niewielkiej kaplicy 
w Asyżu , wydzierżawionej św. 

Franciszkowi przez benedykty
nów. Uroczystości odpustowe 
odbędą się w niedzielę 1 sierp
nia w kościele p.w. św. Antonie-

go Padewskiego w Jarocinie. 
Eucharystia z procesją roz
pocznie się o godz. 12.00. 

0 Po południu , o godz. 1~.0 
we franciszkańskiej świątyni z~
stan ie odprawione naboż_en
stwo połączone z udzielenie~ 
Sakramentu Namaszczenia 
Chorych. 

(Is) 

I 

I 
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SŁUŻYŁA RADĄ I POMOCĄ 

Zmarła 
Ewa Antkowiak 

Uśmiechnięta, życzliwa, ko
leżeńska - wspominają współpra
cownicy Ewy Antkowiak, se
kretarza gminy Żerków. Zmarła 
w ubiegłą sobotę, po długiej cho
robie. Miała 45 lat. Osierociła 
troje dzieci. 

Urodziła się w 1958 roku. 
Ukończyła Szkołę Podstawową 
w Wita5zycach, następnie uczęsz
czała do Liceum Ogólnok ztał
cącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Jarocinie. W 1982 roku uzy
skała tytuł magi tra prawa. Stu
diowała na Uniwersytecie im . 
Adama Mickiewicza w Pozna
niu. Pięć lat później ukończyła 
studium pedagogiczne. Pierwszą 
Pracę podjęła w oddziale Banku 

Gospodarki Żywnościowej w Ka
liszu. l października 1987 roku 
zatrudniona jako referent praw
ny w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Żerkowie. 1 sierpnia 1990 roku 
powołana została na stanowisko 
sekretarza gminy. Pełniła tę funk
cję do czerwca tego roku, kiedy 
przeszła na rentę. 

Sprawy samorządowe znała 
,,od podszewki". Skończyła pra
wo i swą wiedzę umiejętnie wy
korzystywała w codziennej pra
cy, szczególnie wtedy, gdy po
wstały samorządy i tworzona 
była administracja. W żerkow
skim urzędzie zajmowała się 
głównie sprawami oświaty i ad
ministracji. Dbała by wszystko 
zapięte było na „ostatni guzik". 
- Była niezwykłą kobietą o wszech
stronnym umyśle. Miała ciekawe 
pomysły i wprowadzała je w żYcie 
- mówi jedna z koleżanek Ewy 
Antkowiak. W spół pracownicy 
mówią: - Była zawsze uśmiechnię
ta, cierpliwa. Wymagała, ale jed
nocześnie sama służyła nam radą 
i pomocą ... Na pewno będ::.ie nam 
jej brakować. 

Msza pogrzebowa odprawio
na zostanie we wtorek, 27 lipca 
o godz. 16.00 w kościele para
fialnym w Żerkowie. (akf) 

RODZINIE 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

EWY ANTKOWIAK, 
Sekretarza Gminy Żerków 

składa 

REDAKCJA 

Z głębokim żalem żegnamy 

EWĘ ANTKOWIAK 
Sekretarza Gminy, naszą koleżankę, 

współpracownika. 

Zawsze z uśmiechem, cierpliwością 
służyła radą i pomocą. 

W zmarłej tracimy cennego 
i doświadczonego rzecznika interesów 

mieszkańców Gminy Żerków. 

Rodzinie serdeczne wyrazy 
współczucia składają 

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków 
Przewodniczący i radni Rady Miej kiej 

Żerkowa 
sołtysi oraz koleżanki i koledzy 

z Urzędu Miasta i Gmin) 
w Żerkowie 
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STO PIĘĆDZIESIĄT OSÓB PRACOWAŁO PRZY PORZĄDKOWANIU OGRODU I PLEBANII 

Wracają do Kotlina 
LIDIA SOKOWICZ 

Ksiądz Alojzy Mendlikowski, 
który dotychczas pracował w pa
rafii Jedlec w dekanacie gołu
chowskim, od l lipcajest nowym 
proboszczem parafii św. Kazimie
rza w Kotlinie. Poproszony o roz
mowę na temat planów dotyczą
cych objętej przez niego parafii 
odmówił stanowczo. - To jest moja 
sprawa i parafian, a nie gazety. 
Poza tym nie będę mówił o czymś, 
co nie jest do końca pewne. Może 

uczestniczących w akcji porządko
wania terenu. Nie chce jednak, by 
jego nazwisko ukazało się w „Ga
zecie". Podobnie zastrzega się dru
ga rozmówczyni. - Co prawda nie 
mogę na poprzedniego proboszcza 
nic złego powiedzieć, ale do takie
go nieporządku, i nieładu to nie 
powinien był dopuścić. Plebania 
nie jest przecież prywatną własno
ścią, ale dobrem wspólnym. Prze
cież jak stary proboszcz nie mógł 
sam sobie dać rady, to mógł sobie 
wziąć wikariusza do pomocy. Ko-

ściele pojawia się znacznie więcej 
wiernych niż do tej pory. Kotlinia
ków można było dotychczas czę
sto spotkać w kościołach w Jaro
cinie, Witaszycach, Twardowie, 
Pleszewie i Lutyni. Obecnie w nie
dzielę kościół jest pełen ludzi. 
Nowy proboszcz wprowadził 
w niedzielę cztery msze św. oraz 
jedną wieczorną w sobotę. - Nowy 
dus-::,pasterz zaczął od zebrania 
swoich „owieczek" w jedną ca
łość. W kościele widać teraz ludzi, 
którzy przez lata byli bardzo dale-

O STANIE, w jakim została pozostawiona kotlińska plebania, wiedzą wszyscy, którzy pomagali porządkować teren. 
Jedynie członkowie rady parafialnej i Akcji Katolickiej uważają, że problem zaniedbań nie istnieje 

się okazać, że ja powiem o pew
nych sprawach, a one później się 
nie udadzą i co wtedy? Trzeba być 
odpowiedzialnym za to, co się 
mówi. Czas jest zbyt krótki, żeby 
móc powiedziec' coś konkretnego -
odpowiedział ksiądz Alojzy Men
dlikow ki. Zapytany, ile czasu 
potrzebuje na zorientowanie się 
w sprawach parafii, odpowiedział 
że może nawet pół roku. 

Parafianie przyję l i nowego 
probo zeza ciepło i od razu zaczę
li mu pomagać. W czynie społecz
nym zajęli się porządkowaniem 
plebani i terenu wokół niej. W ak
cji uczestniczyło ponad 150 osób. 
Przez wiele dni porządkowano 
ogród, wyrywano stare krzewy 
i wycinano drzewa. Wywiezione 
zostało kilkanaście przyczep odpa
dów i 'mieci. Uporządkowano też 
budynek plebanii. - Byłem zasko
cwny, :.e aż tyle osób uczestniczy
ło w tym czynie. W pomoc włączy
ła się również młodzież, dziewczy
ny z OSP. Wreszcie w parafii za
czynają się dziać pozytywne rze
czy. Nowemu proboszczowi nie 
wypada mówić o tym, w jakim sta
nie pozostawiona została plebania. 
Wszystko jednak wyglądało bardzo 
:Je. Zaniedbania były z wielu lat. 
Wstyd, żeby mieszkać w takim 
miejscu. Wiele osób d 7 iwi się, że 
w takim syfie przyjmowani byli go
ście. Przecie:. tam wstyd było 
wej.fr'. Najlepiej to byłoby tę ple
banię ro-::,walić i wybudować od 
nowa - mówi jeden z parafian 

ściół był sześć lat temu remonto
wany, a teraz teżjuż zaczęła wcho
dzić wilgoć na ściany, bo ksiądz 
oszc-::.ędzał zimą na ogrzewaniu. 
Fakt, że plebania była bardzo za
niedbana, potwierdzali w nieofi
cjalnych rozmowach również ka
płani, którzy bywali w Kotlinie. 
- Uważał chyba, że dla jednego 
człowieka na starość nie warto 
robić żadnych remontów. Taką 
mentalność ma wielu starszych 
proboszczów. Z drugiej strony 
trudno się dziwić człowiekowi, że 
w tym wieku nie ma już ochoty na 
żadne zmiany - mówili. 

O materialną ytuację kotliń
skiej parafii chcieliśmy zapytać 
radę parafialną. Z trudem udało 
nam się uzyskać nazwiska jej pię
ciu członków. Stanisław Szym
czak, co prawda udzielił informa
cji, ale następnie wycofał się ze 
wszystkiego, co powiedział. Inny 
z członków Zbigniew Melka sta
nowczo odmówił jakiejkolwiek 
wypowiedzi. Do pozostałych 
członków rady: Eugeniusza Benu-
zaka, Włodzimierza Szymkowia

ka i pana Nowaka (imię okazało 
ię trudne do ustalenia, nie znał go 

nawet członek rady parafialnej) nie 
udało się nam dotrzeć. Zapytana 
o zaniedbania na plebanii Tere a 
Tyrakow ka. przewodnicząca Ak
cji Katolickiej, działającej w ko
tlińskiej parafii, zagroziła odda
niem prawy do ądu,jeślijej wy
powiedź znajdzie się w .,Gazecie". 

Na mszach w kotliń. kim ko-

t/ 

ko. Na początku 11a pewno ludzie 
przyjdą z ciekawości. Zawsze to 
jakaś odmiana po 30 latach. Ten 
proboszczjest o wiele młodszy. Ma 
na pewno inne spojrzenie na wie
le spraw. Poza tym będzie się chciał 
wykazać, zrobić coś nowego. Chce 
zbudować boisko dla dzieci. Od 
razu nie da się zrealizować wszyst
kiego, bo nie ma przecież środków, 
ale wspólnymi siłami na pewno 
można zrobić wiele. Oby tak było 
dalej. To, czy uda się utrzymać lu
dzi w parafii, to zależy już wyłącz

nie od niego. 'ZależY od tego.jak bę
dzie postępował oraz czy nie powtó
rzy błędów swojego poprzednika 
- podkreślają mieszkańcy. 

Przyczyną niechęci niektórych 
parafian do uczestniczenia we 
mszach św. w Kotlinie były poli
tyczne kazania poprzedniego pro
boszcza, księdza kanonika Fran
ciszka Nowackiego. Parafianie 
mówią jednak, że odnosiły one 
dokładnie odwrotny skutek od za
mierzonego. - Ludzie nasłuchali 
się w kościele. W czasie wyborów 
proboszcz zawsze „grzmiał" jesz
cze bardziej niż zwykle. Ksiądz 
wzywał z ambony, żeby na takich 
czy na takich nie głosować. Ludzie 
s-;.li późlliej do urny i robili dokład
nie odwrotnie. Glosowali na złość 
proboszcz.owi. Chciał zaszkodzić 
wójtowi, a w sumie ro mu nawet 
pomagał - mówią starsi mieszkań
cy. K iądz Franciszek Nowacki 
znany był ze swojej bezkompromi
sowości wobec komunizmu. • 
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BĄBLOWICA- ODMIANA TASIEMCA PRZENOSZONA NA NIE UMYTYCH OWOCACH 
LEŚNYCH, MOŻE BYĆ ŚMIERTELNA 

Postrach lata 
Pogłoski o chorobie, którą 

można się zarazić, jedząc jagody 
prosto z krzaka, pojawiły się na 
początku wakacji. Wiele osób są
dziło, że to jest rak. Tak naprawdę 
przyczyną niepokojących informa
cji była bąblowica - groźna jak rak 
odmiana tasiemca. 

Tasiemiec, który zabija 
Bąblowiec wielojamowy jest 

trudny do zauważenia gołym 
okiem. Ma niespełna trzy milime
try długości, a jego larwy, które 
znajdują się na jagodach i poziom
kach są znacznie mniejsze. Na 
owocach leśnych może się znaleźć 
za sprawą zarażonych lisów, które 
takie miejsca upodobały sobie na 
oddawanie moczu i wydalanie od
chodów. 

Skutki połknięcia bąblowca są 
dramatyczne, do śmierci włącznie. 

Larwy dostają się do organizmu 
człowieka i tworzą w nim torbiele. 
Tasiemiec umiejscawia się w róż
nych narządach, głównie w wątro

bie, płucach i mózgu. 
Rzadsza, złośliwa postać bą

blowca przypomina rozrastający 
się nowotwór złośliwy. U osób, 
które zaatakował ten drugi rodzaj 
tasiemca, często powstają guzy 
w wątrobie (ten narząd atakowany 
jest najczęściej), wymagające ope
racyjnego usunięcia. 

Choroby nie należy lekcewa
żyć. Trzeba zrezygnować z jedze
nia jagód i poziomek prosto z krza
ka, a owoce pr1.ed spożyciem myć 
dokładnie pod silnym strumieniem 
wody. Niestety, bąblowica może 
nam grozić prawie wszędzie, ponie
waż zarażone lisy występują na 
większości obszaru Polski. Larwy 
tasiemca mogą też znajdować s ię 
na owocach i warzywach z gospo
darstw ekologicznych lub agrotu
rystycznych. Można się nimi też 
zarazić poprzez kontakt ze zwie-

rzętarni domowymi. To, że ktoś re
gularnie odrobacza psa i dobrze go 
karmi, nie daje gwarancji, że zwie
rzę nie zetknęło się z innymi, za
rażonymi czworonogami. Trzeba 
więc pamiętać o myciu rąk po każ
dym kontakcie ze swoim ulubio
nym zwierzęciem. 

Oficjalne statystyki podają, że 
w ubiegłym w Polsce roku tasiem
cem bąblowcem zaraziły się 34 
osoby. Lekarze twierdząjednak, że 
liczba chorych jest nie doszacowa
na i rzeczywiście może być znacz
nie większa . Dzieje się tak dlate
go, że wiele przypadków tej cho
roby mylnie rozpoznawanych jest 
jako rak. Poza tym, rozwijający się 
pasożyt może nie dawać żadnych 
objawów przez wiele miesięcy, 
a nawet lat. 

Błędna diagnoza lub późne 
wykrycie choroby powoduje opóź
nienie leczenia i zmniejszenie 
szans na uratowanie życia. Śmier
telność w przypadku bąblowicy 
dochodzi do 80 %. 

Terenowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Jarocinie nie 
odnotowała do tej pory żadnych 
przypadków zachorowań na bąblo
wice. 

Z kleszczem nie ma 
żartów 

Choroby przenoszone przez 
kleszcze - borelioza i zapalenie 
opon mózgowych - są coraz groź
niejsze i zbierają o wiele większe 

żniwo. Przy kleszczowym zapale
niu mózgu trzy czwarte chorych 
ma szansę na lżejsze objawy, czy
li trwającą do czterech tygodni go
rączkę, ból gardła, złe samopoczu
cie, biegunkę, nudności i wymio
ty. U pozo talych zainfekowanych 
choroba rozwija się bardzo szyb
ko. Pojawiają się silne bóle głowy, 
wysoka gorączka, u ztywnienie 
karku, światłowstręt, zaburzenia 

snu, depresja, w nawet porażenie. 
Dla jednego pacjenta na pięćdzie
sięciu choroba kończy się śmier
cią. 

Dwa lata temu na kleszczowe za
palenie mózgu zachorowało w Pol
sce 126 osób, rok później już 339. 
Od stycznia do polowy czerwca 
tego roku było już 12 takich przy
padków (w tym samym okresie 
2003 roku tylko 5). Podobnie wy
glądają statystyki dotyczące bore
liozy. W 2002 roku zachorowały 
na nią 2034 osoby, a rok później 
j uż 3574 osoby. W pierwszym 
kwartale tego roku lekarze zdia
gnozowali już 640 takich przypad
ków. 

Zainfekowany kleszcz po
trzebuje około doby, aby zarazić 
człowieka. Nie wolno go drażnić 
- przypalać, przykładać gorących 

kompresów labo smarować tłusz
czem. Owad może wtedy wy
miotować i wpuścić do krwio
obiegu zainfekowaną wydzieli
nę. Kleszcza trzeba natychmiast 
wykręcić, a miejsce po nim 
zdezynfekować. Ukłucie przez 
kleszcza nie jest jednoznaczne 
z zachorowaniem na zapalenie 
mózgu czy boreliozę, ponieważ 
zainfekowanych jest za ledwie 
kilka procent owadów. 

(ann) 

LISIA CHOROBA 
Pierwszego lisa 
zainfekowane
go bąblowcem 
wielojamowym 
wykryto w 1994 
roku w okoli
cach Gdańska. 

Cztery lata później Instytut Parazy
tologii PAN zakończył poszukiwanie 
tasiemca bąblowca u dziko źyją
cych lisów. Okazało się, że zarażo
ne zwierzęta były w 18 z 49 daw
nych województw. Dotarcie bąblo
wicy do Europy, to skutek rozrzu
cania z samolotów szczepionek 
przeciwko wściekliźnie. W ten spo
sób wzrosła populacja lisów, które 
rozeszły się po całym kontynencie, 
zaraźając kolejne zwierzęta. 

BORELIOZA 
Okres wylęgania boreliozy obja

wiającej się w postaci rumienia wę
drującego, wynosi przeciętnie od 
3 do 30 dni. Jednak objawy wcze
snego stadium zakażenia mogą wy
stąpić nawet po wielu miesiącach, 
a stadium późnego nawet po kilku 
latach. Tymczasem tylko właściwa 
diagnoza i prawidłowe leczenie 
mogą zapobiec powstawaniu nieod
wracalnych zmian w stawach i ser
cu. Do zakażenia boreliozą może 
teź dojść po spożyciu skażonego 
krowiego lub koziego mleka. które 
nie zostało przegotowane. 
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Norwegia, Szwecja, Dania, 
Finlandia i Niemcy znalazły się 
na trasie letnich wojaży 
jarociniaków. Przez całe wakacje 
czekamy na kartki, a przede 
wszystkim oryginalne zdjęcia. 
Najciekawsze opublikujemy 
i wyróżnimy. Nagrodą główną jest 
rower górski. 

Przez ostatnie dziesięć edycji konkursu „Wa
kacyjne szlaki" do redakcji dotarło tysiące kartek 
i kilkaset zdjęć z różnych części nie tylko naszego 
kraju, ale całego świata. Czytelnicy pisali ze Sta
nów Zjednoczonych, Meksyku, Australii, Hiszpa
nii, Grecji, Egiptu, krajów skandynawskich i wielu 
innych. Były też pozdrowienia z okolicznych miej
scowości wypoczynkowych: Cichowa, Skorzęcina, 
Zaniemyśla i Powidza. Chcielibyśmy, abyście Pań
stwo i w tym roku przysłali nam kartki i ciekawe 
zdjęcia z wakacyjnych podróży, które będziemy 
publikowali na lamach naszego tygodnika. 

Jarociniacy na wczasy wybierają już nie tylko 
południe Europy, gdzie piękną pogodę mają prak
tycznie zagwarantowaną. Co raz częściej odkrywają 
uroki Skandynawii. Po Danii, Szwecji, Norwegii i Fin
landii wędrująjarociniacy Halina i Paweł Kostrzew
scy. Grupa dzieci z Zespołu Szkół w Jaraczewie 
wypocz.ywa w Zoschen w Niemczech. Zachęcamy 
Was przysyłania kartek i zdjęć oraz podzielenia się 
z nami ciekawymi i przydatnymi dla innych informa
cjami. Napiszcie, dlaczego postanowiliście spędzić 
urlop w górach, nad morzem cz.y za granicą. Gdzie 
najtaniej można zakwaterować się, zjeść, wypoży-
cz.yć sprzęt turystyczny, co warto zobacz.yć. 

Czekamy na Wasze kartki, a szczególnie na 
ciekawe zdjęcia. Nadsyłajcie je na adres „Gazeta 
Jarocińska", ul. Wolności 1a, 63-200 Jarocin. Po 
wakacjach spośród nadesłanych kartek i fotogra
fii rozlosujemy nagrody. Dla autora najoryginalniej
szego zdjęcia mamy rower górski. (ag) 

Sponsorem nagrody głównej jest 

[1@:@~ 
wOD~ro 

Jarocin 
ul. Paderewskiego 3/5 

ul. Wrocławska-Węglowa 
tel. 7 4 7-38-64 

W ogrodzie Urszuli i Hieronima Korach w Witaszycach rozkwi
tły juki ogrodowe. Z dziesięciu juk wyrosły w tym roku 64 obsypane 
kwiatami łodygi. Pielęgnacją roślin, które są w ogrodzie państwa 
Korach już 1 O lat, zajmuje się głównie pan Hieronim. Juki 1<Witną 
raz w roku. Wymagają podlewania, przycinania i usuwania poż~
kłych liści. Dwa lata temu ogród państwa Korach zajął w konkursie 
„Kwiaty i zieleń wokół mnie" I miejsce w Witasz.ycach. Na zdjęciu 
przy kwitnących jukach Urszula Korach z wnuczką. (ann) 
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BĘDZIE SZKOŁA GMINNA 

jeszcze nie skończona 
W Roszkowie nadal będzie 

funkcjonowała gminna szkoła 
podstawowa. Jednak taki stan rze
czy ma potrwać tylko przez naj
bliższy rok szkolny. Władze zapo

wiadają likwidację placówki od 
Września 2005 roku. Jednocześnie 
chciałyby, aby roszkowianie zaan

gażowali się w powołanie niepu

blicznej szkoły podstawowej. 

w tym roku nie dojdzie do likwi
dacji placówki. Uznał wdrożenie 

procedury likwidacyjnej na kilka 
tygodni przed rozpoczęciem roku 

szkolnego za zbyt pochopne, a tym 
samym bardzo niekorzystne dla 
społeczności szkolnej i amych 

mieszkańców. Również obecna na 
spotkaniu przedstawicielka kurato
rium oświaty z delegatury kali kiej 

potwierdziła, że kurator podtrzy
mał woją wcześniejszą decyzję 

i nie zgodził się na likwidację 
szkoły od wrze 'nia tego roku. 

wiadają likwidację placówki od 
września 2005 roku Jednocześnie 

chciałyby, aby szkołę poprowadzi
ło miejscowe stowarzyszenie. 

Wtedy byłyby skłonne udzielić 
pomocy. - Jestem w stanie pomóc 
i zainwestować z budżetll gminy, 
tak by budynek szkoły generował 
dodatkowe dochody, które wspo
magałyby jllnkcjonowanie placów
ki - mówi Adam Pawlicki, bur

mistrz Jarocina. Tymczasem pre
zes Stowarzyszenia ,,Rodzina - Szko

ła - Gmina" Jan Błaszczyk nadal 
twierdzi, że szkołę ma prowadzić 

gmina, a nie stowarzyszenie. 
(mat) 

O tym, że od września tego 
roku dzieci z Roszkowa będą na
dal chodziły do szkoły gminnej 

mieszkańcy wsi dowiedzieli się na 
Zebraniu, które odbyło się w mi
nioną środę. Burmistrz Jarocina 
Adam Pawlicki poinformował, że 

Nie oznacza to jednak zakoń
czenia sprawy roszkow kiej pod

stawówki. Władze gminy zapo-

LI 
Burzliwe spotkanie 
w Roszkowie 

Zebranie w sprawie przyszło
ści Szkoły Podstawowej w Rosz
kowie miało burzliwy przebieg. 

większe koszty w utrzymaniu 
zkoly generują pensje nauczy

cieli. - Wszyscy nauc-:,yciele ra-

:~KOtĄ PODSTAWOWA w Roszkowie przez najbliższy rok nadal będzie 
0 
~lałała jako placówka gminna Mieszkańcy Roszkowa dowiedzieli się 
yn, na zebraniu wiejskim. Jaki los czeka ją od września 2005 roku? 

Zaczęło się od przedstawienia 
Przez bu · h' .. . rm1 trza 1stom związa-
nej z Zamiarem likwidacji pla
Cówk· 
d 1 gminnej. Po czym gospo-
arz gminy oddal głos mieszkań

com. Ci jednak chcieli by w pierw-sz. . 
~beJ kolejności wypowiedziała się 
. ecna na spotkaniu przedstawi-

cielka ku . , . B llli ratonum oswrnty. ur-

d ~trzbyłjcdnakstanowczyi stwier-
Ztł · . 

2 
' ze to Jest zebranie, które on 

Woływ-1· .. 
w· a 1 naJpterw chce rozma-
w'.ać z ludźmi. Z sali posypał się 
/ęc grad pytań . Jak zwykle naj

JeJCej emocji wywołały finanse. 
p na z uczestniczek spotkania 
owołala się na wypowiedź wi-

cebur . . 
in1strza Roberta Kaźrmcr-

czaka któ . d ·1 . . · ry stw1er z1 , ze naJ-

z.em nie mają tyle, co pan - po

wiedziała kobieta. Burrni trz pró
bował uspokoić alę i zapewnił. 

że na wy okie koszty utrzymania 
szkoły składa ię kilka czynni

ków. Kiedy w ferworze dy ku ji 
gospodarz gminy odwołał się do 

obowiązujących przepi ów i twier
dził, że w razie konieczności nie 

może zażądać od nauczyciela, by 

pracował nie 18, a na przykład 22 
godziny.jedna z nauczycielek za
pytała. - Za co pan nienawid-:,i 
nauczycieli i c;:y to dotyc -:,y 
wszystkich, czy tylko tych pracu
jących w Roszkowie? Adam Paw
licki zapewnił, że nie chciał ob
razić nauczycieli, tylko unaocz
nić sytuację. 

Wiele kontrowersji pojawiło 
się wokół budynku szkoły. Soł
tys wsi Jan Błaszczyk domagał się 
wyjaśnienia, co stanie się z obiek
tem, jeśli szkoły już nie będzie. 

- Kto za tym stoi i kto to chce ku
pić za symbolicz.na złotówkę? Py
tanie sołtysa wywołało natych
miastową reakcję wiceburmistrza 

Kaźmierczaka, który stwierdził, 

że sołtys chce wszystkich wpu
' cić w maliny. Jak grad, posypa

ły ię sformułowania pod adre
, em zastępcy burmistrza. - Ty je
steś ;:.a młody. Wśród krzyków 
oburzenia z sali można było u ły

szeć zapewnienie Roberta Kaź

mierczaka. że żadna oferta kup
na tej nieruchomości nie wpłynę

ła do gminy. Ponadto burmistrz 

Pawlicki uspokajał, że nie ma 

żadnych zamysłów odnośnie 

budynku szkoły. - Mam nadzieję 

i jestem pewien, że ta szkoła tu 
będ;:ie - uciął krótko. 

Ro zkowianie nie dawali za 

wygraną i domagali się konkret
nych wyjaśnień, co się stanie, je

śli . towarzyszenie przejmie 
zkołę i nie da rady finansowo. 

W odpowiedzi burmistrz przy

wołał przykłady innych zkół 

niepublicznych w gminie, które 
prowadzą towarzy zenia i któ

re świetnie funkcjonują, a ucznio
wie zdobywają bardzo dobre 

wyniki w nauczaniu. - Zakłada

jąc, że miejscowe stowarzysze
nie będ-:,ie miało za mało pienię

dzy na s;:,kolę, to wtedy dzieci 
będą dowożone do innej szkoły 
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Kompromis musi 
być dwustronny 

Rozmowa z 
JANEM 

BŁASZCZYKIEM 
- prezesem 

Stowarzyszenia 
„Rodzina - Szkoła 

- Gmina" 

Czy stowarzyszenie przej
m ie prowadzenie szkoły od 
września 2005 roku? 

Nie. 
Dlaczego więc władze sa

morządowe powołują się na 
rozmowy z członkami stowa
rzyszenia, którzy wyrażają 
aprobatę, co do przejęcia szko
ły od 2005 roku? 

Stowarzyszenie liczy ponad 
70 członków. Niebawem będzie 
spotkanie i ustalimy wspólne sta
nowisko. 

Dlaczego nie chcecie po
prowadzić szkoły? 

Bo znamy sytuację w innych 
placówkach prowadzonych przez 
stowarzy zenia. Jest ona ciężka. 
Mówią mi to sami mieszkańcy 
danej wioski. Przecież ludzie 
ubożeją, więc kąd mają mieć na 
dokładanie do szkoły. 

Ale gmina deklaruje po
moc, jeśli zdecydujecie się na 
poprowadzenie szkoły. 

Ale to są tylko deklaracje. 
Jakie więc będziecie podej

mować kroki w walce o szkołę 
gminną? 

Będziemy prowadzić rozmo
wy w województwie, minister
stwie, kuratorium. Całe zamie
szanie wokół szkoły traktujemy 
jako wywoływanie niepotrzebnej 
nerwowości. Ta władza. poza 

publicznej w waszym okręgu - wy

jaśni! włodarz gminy. To jednak 
wcale nie zadowoliło uczestni
ków spotkania. Wskazywali oni 

na fakt, że dzieci dowożone tracą 
dwie godziny dziennie na naukę, 
rzadko korzy tają z zajęć poza

lekcyjnych, nauki języków ob

cych. Wszystko to związane jest 
z koniecznością dojazdów. W 
końcu jeden z mieszkańców zde
nerwowany zażądał deklaracji 

władz czy zkoła od września bę
dzie gminna, czy nie. Adam Paw

licki poinformował, że od wrze:nia 

roszkow ka podstawówka pozo
stanie w ge tii gminy. - Taką de
cyzję. choć trudną z. ekonomic-:,ne
go punktu wid-:,enia, podjęliśmy ze 
względu na dobro dzieci. Z ali 
rozległy ię oklaski. Również 

obecna na spotkaniu przed tawi-

czystką, w urzędzie miejskim, 
nie zrobiła nic. 

Jak stowarzyszenie wy
obraża sobie przyszłość szko
ły w Roszkowie? 

Stowarzyszenie nie powsta
ło po to, by prowadzić szkołę, ale 
by pomagać. 

Na czym ta pomoc miałaby 
polegać? 

Na szukaniu i pozyskiwaniu 
pieniędzy na szkołę. Przecież 
opracowaliśmy Plan Rozwoju 
Wsi. Zresztą pomagamy cały 
czas. 

Czy jesteście w stanie dojść 
do porozumienia? 

Tak, ale kompromis musi być 
dwustronny. To, co robi bur
mistrz Pawlicki z mieszkańcami 
Roszkowa, to robi Łukaszenko 
na Białorusi. A co do oszczęd
ności, to najlepiej jakby jeden 
z wiceburmistrzów poszedł na 
kuroniówkę, najlepiej pan Kaź
mierczak. 

Rozmawiała AGNIESZKA MATUSIAK 

ADAM ,1, PAWLICKI 
~ ,,. hurmislrz Jurocino 

Osobiście rozmawiałem z kurato
rem i wicekuratorem oświaty w spra
wie szkoły w Roszkowie. Wydawa
ło się, że wszystko jest jasne. Jest 
konieczność likwidacji, bo MENiS 
przekazuje znacznie mniejszą 
kwotę na utrzymanie tej szkoły, 
aniżeli koszty faktyczne. Po czym 
w imieniu kuratora wydawana jest 
decyzja uniemożliwiająca likwida
cję placówki. Spowodowało to, że 
odwołaliśmy się do MENiS, które 
przyznało rację nam i cofnęło spra
wę do powtórnego rozpatrzenia 
przez kuratora. Jednak likwidacja 
szkoły w pośpiechu mogłaby wy
rządzić wiele szkody dzieciom i na
uczycielom. Tego nie chcemy. Dla
tego też odroczyliśmy likwidację do 
przyszłego roku . Nadal jednak 
pozostaje pytanie skąd wziąć pie
niądze na prowadzenie szkoły 
gminnej. Mam jednak nadzieję, że 
znajdziemy wspólne rozwiązanie 
Jest przecież możliwe funkcjono
wanie szkoły w innej formie, pro
wadzonej przez stowarzyszenie, 
fundac· cz inn odmiot. 

cielkakuratorium oświaty, która w 

końcu mogła zabrać głos, zapew
niła, że kuratorium podtrzymało 

swoją decyzję i nadal nie zgadza 
się na likwidację roszkowskiej 
szkoły, co mieszkańcy w i przyję

li okJaskami. 
To jednak nie jest koniec za

wirowań wokół szkoły w Roszko
wie, a tylko odsunięcie w czasie 

ostatecznych decyzji. Władze gmi
ny będą bowiem dążyły do likwi
dacji placówki od września 2005 

roku. Najbliższy rok ma być prze

znaczony na wypracowanie kom
promisu. Pytanie, kto poprowadzi 
szkołę od września przyszłego 

roku, nadal pozostaje bez odpo

wiedzi. Wszystko wskazuje jednak 

na to, że mie zkańcy tak łatwo się 

nie poddadzą. 
AGNIESZKA MATUSIAK 
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TRWA OCENA KONKURSOWA OGRÓDKÓW I BALKONÓW 

Skarby za domem 
Konkurs „Kwiaty i zieleń 

wokół mnie" odbywa się na tere
nie gminy Jarocin już po raz szó
sty. Jest elementem programu „Ja
rocin miastem kwiatów i zieleni". 
Ocena odbywa się w czterech ka
tegoriach: ,,Mój ogród", ,,Mój 
dom, mój balkon", ,,Moja firma" 

oraz „Bezinteresowne zagospoda
rowanie terenu wokół obiektów 
użyteczności publicznej". W tym 
roku zgłoszonych zostało: dwa
dzieścia dwa ogrody, dziesięć bal
konów oraz pięć firm. Coraz czę
ściej zagospodarowywane są rów
nież trawniki i skwerki pod bloka-

OCZKA WODNE są coraz powszechniejsze. Właściciele wymyślają coraz 
bardziej oryginalne kompozycje z użyciem roślin i elementów zdobniczych 

DLA WIELU OSÓB, tak jak dla Henryka Mazurka, ogródek stał się 
pomysłem na życie. Mimo ukończonych 80 lat większość prac wykonał sam 

W OGRÓDKU Henryka Mazurka można zobaczyć m.in. wiatrak i oczko wodne 

W KATEGORII MIEJSC ,bezinteresownie zagospodarowanych" zgłoszono 
m.in ogródek założony pod jednym z bloków na osiedlu Kościuszki 

mi i na osiedlach domków jedno
rodzinnych. W tym roku komisja 
konkursowa obejrzała pięć takich 
miejsc położonych w różnych czę
ściach Jarocina. Zgłoszone zostały 
ogródki założone i prowadzone przez 
dwa osiedla,jedną wspólnotę miesz
kaniową i dwie osoby prywatne. 

Jury bierze pod uwagę przede 
wszystkim styl ogrodu, estetykę 
kompozycji , tan roślin , wyposa
żenie techniczne oraz efekt ogól
ny. W przypadku ogrodów i bal
konów, komisja zwraca szcze
gólną uwagę na te, które zostały 
wykonane samodzielnie, bez po
mocy projektanta. Ważne jest, aby 
efekty były widoczne z zewnątrz 
np. z ulicy. - Aura w tym roku nie 
była zbyt łaskawa dla lcwiatów. 
Stąd v wcznie mniej ::.glosze11 w ka
tegorii balkonów w porównaniu do 
lat ubiegłych - wyjaśnia Zbigniew 
Bialom, członek komisji konkur
sowej. W czasie oceny często jed
nak okaz1Wało się, że prawdziwe 
skarby kryją się za domami. Takie 
ogródki nie mogły jednak podle
gać ocenie konkursowej. Podsta
wowym założeniem jest bowiem 
to. że ogródki mają przyczyniać się 
do upiększenia krajobrazu miej-
kiego. W trakcie oceny okazało 

się, że w Jarocinie coraz więcej 
osób decyduje się na budowę 
oczek wodnych. Właściciele prze
ścigają się w wymys1aniu nowych 
rozwiązań, elementów zdobniczych. 
Często również wzbogaca się 
oczka wodne w żywy „inwentarz". 
W wielu z nich można było zoba
czyć rybki, żaby, a nawet żółwie. 

Dla wielu osób ogródek, to 
nowa pasja i metoda na życie oraz 
spędzanie wolnego czasu. Henryk 
Mazurek ma 84 lata. Dwa lata temu 
zajął się urządzaniem ogródka 
w miejscu, gdzie wcześniej znaj
dowały się nieużywane od lat klat
ki do nutrii. Aby doprowadzić te
ren do porządku, najpierw musia
no wywieźć ki lkanaście kontene
rów gruzu. Teraz w ogródku 
można podziwiać oczko wodne, 
wiatrak z elektrycznym napędem 
oraz małą altankę. - Nasza cór
ka, która mieszka w Gdańsku nie 
mogla uwierzyć, że z takiego za 
puszcwnego miejsca mógł po
wstać tak piękny ogród. Wszyst
ko wykonałem własnymi rękami 
mimo, że nie jestem specjalistą. In
teresuję się jednak ogrodami, ro
ślinami. Wiedzę czerpię przede 
wszystkim z czasopism - mówi 
Henryk Mazurek. 

Organizatorem konkursu „K wia
ty i zieleń wokół mnie" jest Unia 
Wielkopolan w Jarocinie. Współ
organizatorem - burmistrz, który 
ufunduje też główną nagrodę. Pa
tronat medialny sprawuje „Gaze
ta Jarocińska". Pierwsza ocena 
konkur owa odbywała się w dniach 
19 - 20 lipca. Drugi przegląd bal
konów zaplanowano po 20 sierp
nia. Wyniki zostaną ogłoszone 
w piątek I O września w kawiaren
ce „Przy klasztorze". 

V 
(Is) 
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JEDYNE PÓŁKOLONIE W GMINIE JAROCIN 
ZORGANIZOWANE W SZKOLE 

Basen i naleśniki 
Czterdzieścioro ośmioro dzie

ci wypoczywało przez dwa tygo
dnie na półkoloniach zorganizo
wanych przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Skra" działający przy 
Szkole Podstawowej w Mieszko-

Na zakończenie zaplanowano 
biwak z ogn iskiem. W ciągu 
dwóch tygodni można było rozwi
jać zainteresowania muzyczne, 
plastyczne, komputerowe. Roze
grano także Wakacyjną Olimpia-

W PÓŁKOLONIACH uczestniczyło czterdzieścioro ośmioro uczniów 
Szkoły Podstawowej w Mieszkowie 

wie. Uczestn ikami były dzieci 
z klas od pierwszej do szóstej 
oraz absolwenci - uczniowie, 
którzy w czerwcu zakończyl i na
ukę w placówce. Sześciu nauczy
cieli pracowało na półkoloniach 
nieodpłatnie pr.lez tydzień. W dru
gim tygodniu uczestnikami zaj
mowała się następna grupa sze
ści u pedagogów. Dwie osoby do 
opieki skierował Powiatowy 
Urząd Pracy w Jarocinie. 

Ucznio·m z Mieszkowa naj
bardziej podobały się wyjazdy na 
basen. Mi mo że pogoda nie do
pisała, dobrze bawili się również 
w Hermanowie, w konnym fol
warku. Byli też w muzeach w Ja
rocinie, Goluchowie i Poznaniu. 

dę Sportową, podczm; której za
wodnicy 1ywalizowali w kometce, 
tenisie stołowym i minisiatkówce. 

Podczas półkolonii ucznio
wie otrzymywa li drugie śnia
danie, a w czasie wycieczek do
datkowo również obiad. Uczest
nicy za dwa tygodnie płaci li po 
20 zł. Najubożsi, którzy w ciągu 
roku korzystają z pomocy spo
łecznej, brali udział w zajęciach 
za darmo. Półkolonie zostały sfi
nansowane ze środków przeka
zanych m.in. przez urząd miej
ski, Stowarzyszenie „Tęcza" z Ra
dlina, UKS „Skra" Mieszków. 
Szkolę Podstawową w Mieszko-
.wj oraz prywatnych spon oróW. 
[/ (IS) 

Czekają na ludzi 
Siedemdziesiąt psów - róż

nej wielkości, wieku, umaszcze
nia czeka na nowych właści
cieli w schronisku dla bezdom
nych zwierząt w Radlinie. Wśród 
podopiecznych jest również sie
dem ośmiotygodniowych szcze
niaków. - Ludzie bardzo często 
wyrzucają suki, gdy okazuje się, 
że są one szczenne. I stąd wła
śnie biorą się te maleństwa, któ
re przychodzą na świat w Ra
dlinie. Szczeniaki mają jednak 
zawsze największe szanse na 
znalezienie domu i nowych wła
ścicieli. Niezależnie, czy bierze 
się młodego, czy dorosłego 
psa, trzeba pamiętać, że nie 
można tej decyzji podejmować 
pochopnie. Pies, to jest zobo
wiązanie na wiele lat- mówi Ma
ria Kryś, wiceprezes oddziału 
Towarzystwa Opieki nad Zwie
rzętami w Jarocinie. Zdarza się 
również, że do schroniska tra
fiają nie tylko kundle, ale i psy 
rasowe. Dużo jest mieszańców 
przypominających popularne 
rasy, m.in. dalmatyńczyki, jam
niki, bernardyny. 

Psy są zdrowe, zaszczepio
ne m.in. przeciwko wściekliźnie. 
Jedyną obowiązkową opłatą 

jest właśnie zwrot kosztów 
szczepień. Schronisko w Radli
nie czynne jest od poniedział
ku do piątku od 8.00 do 13.00. 
W pozostałych godzinach moż
na kontaktować się telefonicznie 
z kierownikiem MałgorzatąAlek
sandrowicz (0-691/818-210). 
Pod tym samym numerem moi~ 
na zgłaszać także przypadki 
wałęsających się bezpańskich 
psów. Interwencje przyjmuje 
również Straż Miejska w Jaro
cinie pod bezpłatnym numerem 
alarmowym - 986 lub 7 4 7-26-33. 

(Is) 

NA NOWYCH WŁAŚCICIELI 
czeka w Radlinie siedemdziesiąt 
psów. Są wśród nich także 
szczeniaki 
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SEGREGUJĄ ŚMIECI 

Oszczędzają i chronią 
środowisko 

Od 1 O do 20 % można zaosz
czędzić, segregując śmieci. Taką 
możliwość mają już mieszkańcy 
kilku osiedli w Jarocinie oraz Wi
taszyczek. 

W ubiegłym roku Zakład Go
spodarki Odpadami w Jarocinie 
rozpoczął zbiórkę odpadów 
,,u źródła" . Akcją objęto miesz
kańców jarocińskich osiedli : Ko
pernika, Tumidaj , 700-lecia, Bo
gusławia oraz Witaszyczek. Już 
niebawem do akcji włączone zo
staną Ługi i osiedle Polna. 
. Inicjatywa spółki skierowana 
Jest do właścicieli domków jed-

Karp 
na kolację 

norodzinnych. Każda rodzina 
otrzymuje worki, które są prze
znaczone do różnego rodzaju od
padów. Jednocześnie doręczane 
są ulotki informuj ące o dniach 
i godzinach, w jakich śmieci 

będą zabierane przez pracowni
ków spółki . Mieszkańcy z tego 
t y tułu nie ponoszą żadn ych 
kosztów. - Natomiast my odno
simy przynajmniej kilka korzyści. 

Po pierwsze wzrasta świado 

mość ekologiczna wśród miesz
kańców naszej gminy. Po drugie 
mamy okazję zadbać o nasze śro
dowisko. Po trzecie zaoferować 

Mirosław Hybiak z Mieszkowa złowi! 
karpia o długości 82 cm . Ryba ważyła 
prawie 10 kg. - Skusiła się na kulkę pro
teinową własnej produkcji. Karp walczył 
10 minut- mówi wędkarz. Mirosław Hy
biak należy do kola wędkarskiego w Ja
raczewie. Wędkuje od 20 lat i przyznaje, 
że taka sztuka trafia się bardzo rzadko. 

Karp złowiony na żwirowisku w Pa
nience wylądował na stole jako przysmak 
na kolację dla całej rodziny. 

(mat) 

Budują pod kościołem 
W ubiegłym tygodniu 

rozpoczęto budowę chod
nika w Brzóstkowie, przy 
drodze prowadzącej do 
kościoła. Roboty podję
to Po zakończeniu prac 
P_rzez firmę wykonującą 
sieć kanalizacyjną. - Będą 
nowe krawężniki i płytki. 
Musi być ładnie na do-
2Ynki, bo jak się wszyscy 
ZJadą z całego dekana
tu, to nie chcemy się x 

Wstydzić - mówi Franci
szek Boruta, sołtys wsi. 
Wkrótce przeprowadzo
ne zostaną kolejne pra
c~ Porządkowe na tere
nie Brzóstkowa. 

(akt) 
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Kto złowi 
więcej? 

Powiatowe zawody węd
karskie odbędą się w sobo
tę 31 lipca na zalewie w Rosz
kowie (zbiórka przy parku od 
strony Siedlemina). Począ
tek o 6.00. Około 10.00 zło
wione ryby zostaną zważo
ne. Najlepsi wędkarze otrzy
mają pamiątkowe puchary 
i upominki. (ag) 

mieszkańcom dodatkowe usługi 
- mówi Adam P awlicki , bur
mistrz Jarocina. 

Dotychczas najlepsze rezulta
ty w segregacji śmieci osiągają 
mieszkańcy osiedla 700-lecia. 
- Przeciętna rodzina segregująca 
śmieci może zredukować wydat
ki związane z opiatami za ich wy
wóz od JO do 20 % - mówi Ma
riusz Małynicz, prezes ZGO. Za
pewnia jednocześnie, że będzie 

dążył do objęcia akcją segregacji 
pozostałych miejscowości w gmi-

nie Jarocin. ' / V (mat) 

Będą 
rejestrować 
w sobotę 

W sobotę 31 lipca w go
dzinach 9.00-12.00 Powiatowy 
Urząd Pracy w Jarocinie peł
nić będzie dyżur dla osób re
jestrujących się na świadcze
nie przedemerytalne. Zgodnie 
z przepisami można na nie 
przechodzić od 1 sierpnia. 

Ili RYNEK PRACY 

LICZBA BEZROBOTNYCH 
W O TATNI H DWÓ . H TYGODNIACH 

16 lipca 23 lipca 

16.657 16.636 

LICZBA ZAREJ~STROWANYCH W OSTATNICH 
DWOCH TYGODNIACH 

F !M 
LICZBA WYREJESTROWANYCH W OSTATNICH 

DWÓCH TYGODNIACH 

F ~ 
LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJ1iLY PRACĘ 

POSZUKIWANI: 
Poszukiwani przez pracodawców są: pracownik przetwórni ryb - osoba 
z grupą inwalidzką, operator koparki , malarz budowlany, tokarz - frezer, 
elektryk, główna księgowa , nauczyciele języków angielskiego i niemiec
kiego, szwaczki , kierownik serwisu samochodów ciężarowych , fryzjer 
- stylista, kierowcy, inspektor BHP, sprzedawca - akwizytor, tynkarz, in
stalator urządzeń wod.-kan ., technolog obróbki metalu, barman, dyspo
zytor, nauczyciel przedmiotów elektrycznych, nauczyciel przedmiotów elek
tronicznych (telekomunikacyjnych), elektronik, pracownik serwisu, mura
rze, malarz budowlany, płytkarz , tynkarz, murarz-tynkarz, sprzedawca 
w sklepie elektronicznym, lakiernik maszyn, pracownik ochrony, księgo

wa, spawacz, kurier do roznoszenia ulotek, brygadzista ze znajomościąj. 
niemieckiego, cieśla - stolarz, betoniarz - zbrojarz, technolog robót wy
kończeniowych , kucharz - barman, kierownik produkcji i planowania, usta
wiacz strugarki czterostronnej sześciowrzecionowej , szlifierz, operator wie
lopily, suszarnik suszarni sterowanej komputerowo, operator dżwigu, la
borantka, stolarz meblowy 
Oferty ze wszystkich urzędów pracy w Polsce można znaleźć na 
stronie www.epuls.praca.gov.pl 
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Cypryjscy pracodawcy chcą zatrudnić Polaków przede wszystkim w bran
żach budowlanej, informatycznej , samochodowej, gastronomicznej i me
dycznej. Niemcy oferują zatrudnienie przede wszystkim dla osób posia
dających zawody hotelarskie i gastronomiczne. Natomiast Hiszpanie chcą 
zatrudnić pracowników budowlanych, gipsiarzy, techników mechaników, 
tokarzy i szlifierzy. Francuzi poszukują: wycinaczy drzew, ogrodników, 
dekarzy i cieśli , a Irlandczycy - rzeźników (doświadczenie zawodowe: 
minimum 2 lata, nie wymaga się znajomości języka). Grecy chcą przyjąć 
monterów konstrukcji metalowych, spawaczy, mechaników i elektryków 
samochodowych. 
Szczegółowych informacji na temat poszczególnych ofert pracy udzielają 
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. · 
www.epuls.praca.gov.pl 

Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne za lipiec będą 
wypłacane wyjątkowo 29 lipca. 
Wyplata zasiłków dla bezrobotnych, w lipcu i sierpniu, wyjątkowo będzie 
się odbywać w filii Banku Spółdzielczego w Jarocinie na os. Konstytucji 3 
Maja (za blokiem nr 12 przy dużym parkingu) 

JAROCIN 
.-

Prac a na Sląsku 
Współpraca . Kanbudu " 

z Przedsiębiorstwem Robót 
Górniczych „Mysłowice" ma za
owocować nie tylko podwyż
szeniem kapitału w spółce gmin
nej. Szansą ma być 200 no
wych miejsc pracy na Śląsku . 
Niestety na razie jest niewielu 
chętnych . Wpłynęło tylko 30 po
dań . Zainteresowani pracą na 

Śląsku mogą nadal składać 
oferty (CV i list motywacyjny) na 
adres PUH „Kanbud" w Cielczy, 
ul. Gajówka 1. 

Poszukiwani są elektrycy, 
budowlańcy oraz ślusarze . 

Szansę na podjęcie pracy mają 
również osoby bez doświad
czenia zawodowego. 

(mat) 
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Czesław wrócił w nocy od dziewczyny. Rzucił się na swoją matkę i sześcioro rodzeństwa. Z siekierą. Odcinał ręce, 
uderzał w głowę. Jeden z braci miał jedenaście ran. Zanim skonał, zeznał, kto mordował. Ludzie mówią, że to przez 
majątek. I nauczycielkę, z którą Czesław chciał się żenić. 

KARINA PINCZEWSKA 

Gdy trzynastoletnia Kazia 
przyszła do szkoły w Woli Ksią
żęcej, nauczycielka powiedziała: -
Dzieci kochane, nieszczęście się 
stało w Pieruszycach. Syn zabił 
matkę i sześcioro rodzeństwa. 

Był początek grudnia 1929 
roku. 

Posłuchaj ojcze, posłuchaj 
matko, jakie są dzieci wyrodne. 

Stają się katami, was nie 
szanują i popełniają zbrodnie. 

Z uwagą sobie, proszę, 
posłuchajcie, co 

w Pieruszycach się stało. 
Syn porąbał matkę, braci 

i siostry, wyrąbał 
rodzinę całą. ( ... ) 

Siedem trupów padło 
w Koniecznych rodzinie przez 

ich brata własnego. 
Potwór siekierą rąbał jak 

drzewo, bez serca, 
sumienia żadnego. ( ... ) 

Krwawą kąpiel sprawił ten 
zwyrodnialec matce 

i całej rodzinie. 
Jakaś nieczysta go siła skusiła, 
potopił we krwi, w godzinie ... 

odcina ręce, 
uderza w głowę 

Czesław zapukał do okna swo
jego domu po godzinie pierwszej 
w nocy. Wrócił od dziewczyny, któ
ra była nauczycielką. Drzwi otwo
rzyła mu osiemnastoletnia siostra 
Maria. Wypił kawę. Poczęstował 
rodzeństwo cukierkami. Rozma
wiali. W końcu powiedział dobra
noc i poszedł do stajni, gdzie spal 
razem z dwoma braćmi. Spać jed
nak nie poszedł. Wziął siekierę 
i wrócił do domu. Maria zamykała 
akurat drzwi. Odrąbał jej rękę. Ude
rzy! w głowę i pierś. Siostra upadla 
martwa. Z łóżka wyskoczy! 24-let
ni Jao. Krzyknął: Czesławie, co ro
bisz?! Chciał wyrwać bratu siekie
rę. Czesław najpierw odciął mu 
rękę. Póiniej zadał kilka ciosów 
w pierś. 

Matka leżała w łóżku, gdy syn 
nucił się na nią z toporem. Albo 

WYCINEK GAZETY, która w 1929 roku 
opisała zbrodnię w Pieruszycach 

oniemiała z przerażenia, widząc, 
co się stało, albo straciła przytom
ność. Czesław kilka razy uderzył 
matkę siekierą. Sze nastoletniego 
Stefana znaleziono go w bezbron
nej pozycji, z otwartymi oczami. 
Brat zabił go jednym cięciem za 
uchem. 

Czesław nie oszczędził też naj
młodszej siostry - siedmioletniej 
Zosi. Zadał jej dwa ciosy. Dziew
czynka konała na łóżku, we wła
snej krwi. 

Gdy zamordował wszystkich 
w domu, poszedł do stajni. Spali tu 
dwaj bracia Czesława: 22-letni 
Michał i 20-lctni Stanisław. Micha
ła zabił dwoma uderzeniami w gło
wę. Stanisław się bronił. Czesław 

zadał mu jedenaście ran. 

prosi, by nie zabijał 
Tak to, co stało się w nocy z I 

na 2 grudnia 1929 roku w Pieru
szycach, relacjonuje Kazimiera 
Rożek, która miała wtedy trzyna
ście lat i mieszkała w oddalonej 
o kilkanaście kilometrów Woli 
Książęcej. Tak wydarzenia sprzed 
lat zapamiętali też mieszkańcy 
Pieruszyc i okolicznych wsi. Opo
wiadając tę historię, powtarzają 

słowa pieśni. kfórą ułożono o 
zbrodni. Śpiewano ją na jarmar
kach i odpustach. Można ją było 
usłyszeć jeszcze w latach . ześć
dziesiątych. nawet kilkadziesiąt 
kilometrów od Pieruszyc. - Pa
miętam, jak tę pieśri śpiewa/ nie
widomy na odpuście w Tursku 
- opowiada Kazimiera Rożek. 

Józef Feller z Pieruszyc pa
mięta, że balladę o zamordowa
nej rodzinie sprzedawano na jar
markach. Miał siedem lat, kiedy 
Czesław zabił swoją matkę i ro
dzeństwo . Z najmłodszą siostrą 
Czesława - Zosią chodził do szko
ły, do pierwszej klasy. - Bardzo 
mu się prosiła, żeby jej nie zabił 
- opowiada Józef Feller. Kazimie
ra Rożek, która historię zna z opo
wieści swojej mamy, też słysza
ła, że mała dziewczynka błagała 
brata. - Krzyczała: Czesław," nie 
zabijaj mnie! A 011: Bym cię nie 
zabił, ale byś m11ie wydala - opo
wiada Kazimiera Rożek. - Sc/10-
wala się podobno pod maszyną do 
szycia. Onjq wyciągnął i zarąbał. 

budzi sąsiadów 
W listopadzie Czesław po

szedł do kowala. - Żeby 11111 to
pór naostrzył - mówi pan Józef. 

- Może to było planowane tydzieri 
wcześniej, a może i jeszcze wcze
śniej ... 

Gdy Czesław zabił matkę 
i rodzeństwo, wrzucił siekierę do 
studni. Poga il światła w dornu, 
zamknął drzwi i uciekł. - Po
szedł do Janiszewskiego, gdzie 
sklep dziś jest. Bo to kofedzY 
byli. Powiedział, :e morder
stwo było w ich domu - opowia
da Józef Feller. - Zaraz me/do
wali na policję. 

W pieśni też jest fragment 
o tym, że mieszkańcy Picrusz)'C 
dowiedzieli się o zbrodni od sa
mego Czesława:/ począł -:,araZ 
sąsiadów budzić, że ws-:,ysrkic/1 
zastał trupami, aby w ten spo
sób uniknąć kary, .ścigali :a z/o
czy,frami. ( ... ) I do polil)i za
raz pojechał sam zlo:yć zawia~ 
domienie, my§lqc, że to w takt 
sposób nie zwróci nie siebie 

uwagi. 
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Ale jest też wersja, że zbrod
nię odkrył mieszkaniec wsi. Mle
czarz miał usłyszeć jęki żyjącego 
Je zcze Stanisława, któremu Cze
sław zadał jedenaście ciosów. Ran
nego Stanisława przewieziono do 
pleszewskiego szpitala. Mimo że 
byt operowany- zmarł. Na chwilę 
odzyskiwał jednak przytomność. 

Przytomnie tylko to zeznał, j ak 
zbrodniarz w oczy zapałkę 

zaświecił, m6wiąc: ostatniś mi 

został. 

~dradza go brat 
'krew 

Policja przyjechała do Pieru
szyc z psem. - Badali. W trzewi

kach, w oczkach, Czesław jesz
cze krew miał, bo dobrze się nie 
umył · opowiada Józef Fell er. 
Krew miał mieć Czesław także 
w_e Włosach. -Zaraz go w kajdan
ki Zakuli - mówi pan Józef. Na 
brata-mordercę wskazał też ko

żający w szpitalu Stanisław. 
e to Czesław zabił swoją rodzi

nę, nie mó0ł uwierzyć czermiń-
ski · "' ksiądz. - Z ksi"dzem z Czer-1n · Y 

/~a bardzo s ię przyjaźnili. 
siqdz Łagoda nie chciał uwie

rzyć . I 
w· · ze c i/opak to zrobił - opo-

tada Józef Feller. 

Skutego w kajdanki Czesła
wa Odstawiono do więzien ia 
w Pleszewie. Sądzony by ł 
w Ostrowie. Dostał karę śmier-
~- Poch k" owano go na ostrows 1m 
~rnentarzu. Ludzie mówią, że nie 

G~s_ta[ kwatery i nie ma mogiły. 
neob Wykopano mu na cmentar
. J drodze. - Leży na ga nku 
I \V • 
w· szyscy po n im chodzą - opo
tadają. 

1Udzie 
091ądają zwłoki 
dz ~atkę Czesława oraz jego ro

enstw 
ne· o pochowano we wspól-

J rno ·1 
n..· g1 e na cmentarzu w Czer-
'"lUie D . . . 
zct· .' o wielu rodzm trafiło 
Jęcie · 

nim z 1ch pogrzebu. Widać na 
tru Ustawione w dwóch rzędach 
"··ltlny, a w nich siedem trupów. vv1ek 
<ltl.\l a trumien były bowiem 
kowarte. Taką fotografię wydru
lec, al w 1929 roku „Gość Świą-

<-ny" . 
Ch · Niektórzy ludzie prze-owu · . 
t~. ~ !ąJeszcze do dziś tę gaze-

J ~ą oryginał albo kopię. 
' na a POclaje „Gość Świąteczny" 
ny, :grzeb wymordowanej rodzi
gnęity Odbył się 5 grudnia, ścią
Przect JO.ooo ludzi. Wystawione 

iw101/
0 111em w Pieruszycach 

osób. ~ przys~Jo obejrzeć 3.000 
Kazi . Yla tez wśród nich mama 

Tniery Rożek. 

s~Cld 
i łCJrn ~ z drzewa 

• J ie nogę 
'1Ja,n ak truśki siedzieliśmy, gdy 

a opo . 
lnina l<: . w1adała o tym - wspo-
bl/ P. 8?.trruera Rożek. - Z pogrze-

1zy1,v· 
I),, 11 

10zla zdjęcie tego bandy-
Cl któ 

Cie, h ry,n był z bratem, i zdję-
·•a któ . 

Zlv/0ka, . ry,n widać trumny ze 
le , r1, n,. Potem kazała mi ~anieść 

'-4,Ję . ~ 

~ć. Ja~'~ do sąsiadki, żeby poka
Ja biegłam! Pełna strachu. 

Biegłam i oglądałam się, czy ktoś 

za mną nie idzie. 
Trumny ze zwłokami zamor

dowanej rodziny wystawiono na 
podwórzu przed niewielkim do
mem z czerwonej cegły. - Jak 

kukły leżeli: głowy obandażowa

ne, ligniną poobkładane. Mama 

opowiadała , że obchod-;:.ili tnun
ny tak w kolo i cześć oddawali 
zmarłym - mówi Kazimiera Ro
żek. Ludzie wchodzili też do 
domu, w którym Czesław zabi
jał . Na ścianach było mnóstwo 
krwi. 

Kazimiera Rożek pamięta, 
jak mama jej opowiadała, że ko
nie, które miały ciągnąć wóz 
z trumną matki i jej najmłodszej 
córki, nie chciały ruszyć z po
dwórza . - Stawały dęba, wier-;:.

gały i kopały, siłą trzeba było je 
wyciągać. Ludzie mówili, :::.e 
i zwierzę czuło, :!;e takie nies-;:.c-;:.ę 
ście się stało, że nie chcą wy

wieźć gospodyni z podwór-;:.a 
- wspomina Kazimiera Rożek. 

Kondukt żałobny wyruszy! 
do Czermina. - Mama opowia

dała, że ludzie nie mieścili się na 
drogach. Był mróz, więc s-;:.li po

lami - mówi Kazimiera Rożek. 
Na cmentarzu ludzie wchodzili 
na drzewa. - Jedna kobieta spa

dła i nogę sobie z.łamała - mówi 
Kazimiera Rożek. 

WE WSPÓLNEJ MOGILE na cmentarzu w Czerminie leżą 
matka i jej sześcioro dzieci 

Przed pogrzebem po okolicy 

stało zabitych. Ps ie g losy nie 
idą pod n iebiosy, a le jednak ... 

Matka Czesława jakby prze
czuwała, że coś się stanie. 
W dniu, w którym została zamor
dowana, odwiedziła swojego bra
ta w Twardowie. - Nazywał się 
Jakubowski. On opowiadał po-

NA TEJ STAREJ FOTOGRAFII mieszkaniec Pieruszyc rozpozna/ 
Zosię (trzecia od lewej), z którą chodzi/ do szkoły. Dziewczynka miała 
siedem lat, gdy zabił ją brat 

rozeszła się poglo ka, że za 
trumnami będzie prowadzony 
zabójca - syn i brat pomordowa
nych. - Ale nie było Cz.esława 

na pogrz.ebie - mówi Kazimiera 
Rożek. - Ludzie chyba by go tam 
ukamienowali. Gdyby się na niego 

rzucili, policja by nic nie zrobiła. 

lęka się i spowiada 
W pogrzebie - jak podaje 

„Gość Świąteczny'' - wzięło 
udział dziesięciu księży. - Lu

dz ie opowiadali, że nad rodziną 
z Pieruszyc miało wisiel'jakieś 
fa tum, klątwa. A i ksiądz. na 

cmentarz.u. przy grobach miał 
mówić, że dziadek zamordowa

nej przez Czesława matki był 
lefoiczym. Zastrzelił ojca sied
miorga dzieci, k tóry kradł. Mat
ka tydz dzieci życz.yła. aby wy
ginęli - opowiada Kazimi ra 
Rożek. - Jeśli tak było, to się 
sprawdziło, bo siedem osób -;:.o-

rem, f,e siostra - w tę n iedzielę, 

kiedy ro się stało - była u niego 
w Twardowie, i mówi do niego: 

Słuchaj, tak się coś lękam, chy
ba się coś stanie - mówi Kazi
miera Rożek - I ksiądz miał też 

mówić podczas pogr-;:.ebu na 
cmentarzu, że matka była II nie
go w tę niedzielę u spowiedzi. 

I tak się ża liła, że s ię boi. 
A ksiqd-;:.ją pocieszył. A tu przy

s::.ła noc i się stało ... 

wszystko 
przez majątek 

Dlaczego Czesław wymor
dował wo ją rodzinę? Przez ma
jątek - mówią ludzie. - Gospo

darstwo było duże, sześćdziesiąt 
mórg - wspomina Józef Feller. 
- C-;:.esław zapoznał pannę - na

uc-;:.ycielkę. Zamierzali wziąć to 

gospodarstwo . Czesław by ł naj
star zym . ynem. Chciał się że

nić, ale nie miał pieniędzy, 

dlatego zabiegał o część rodzinne
go majątku . Często z tego powo
du dochodziło do kłótni. Nauczy
cielka miała Czesławowi postawić 
warunek: wyjdę za ciebie za mąż, 
jak dostaniesz majątek. Niektórzy 
twierdzą jednak, że tylko go tym 
zbywała, bo Czesław był bardzo 
brzydki i pokraczny. 

Co stało ię z nauczycielką 
- nie wiadomo. Podobno była 
z Prokopowa. 

Kiedy ks. Marian Ostach zo
stał proboszczem czermińskiej 
parafii, próbował dowiedzieć się 
czegoś więcej o zbrodni w Pie
ruszycach, bo słyszeli o niej jego 
rodzice. Niestety, w parafii nie 
ma żadnych dokumentów. Nie 
zachowała się księga zmarłych 

z tamtego okresu. 

ocalała, 
bo była na służbie 

Niewielki dom w Pieruszy
cach, w którym wymordowano 
rodzinę, jest zamieszkały. Go
spodarstwo, o które tak zabiegał 
Czesław - przejęła jego iostra 
Helena. Ocalała, bo grudniowej 
nocy 1929 roku nie było jej w domu 

- była na służbie u doktora w Po
znaniu. - Uczyła się wcześniej za 
kucharkę na dworze w Żegocinie 
- wspomina syn Heleny - Kazi
mierz Bardziński. Mówi, że jego 
mama niewiele opowiadała o ro
dzinnej tragedii . Przechowuje 
wycinek gazety „Gościa Świą
tecznego" z opisem zbrodni. Ma 
też starą fotografię, która zosta
ła zrobiona przed domem w Pie
ruszycach. Jest na niej kilkana

ście osób. Jednej wydrapano 
twarz. Kazimierz Bardziński 
przypuszcza, że to Czesław. Jó
zef Feller rozpoznał na tym zdję

ciu małą Zosię, z którą chodził 
do szkoły. Miała siedem lat, gdy 
zabił ją brat. 

Trzeba nam zapłakać, 
ojcze i matko, 

na widok przerażający, 
A by w naszych 

dzieciach serce zadri,alo 
i bronił ich 

B6g Wszechmogący 

Cytaty pochodzą z pieśni, którą ułożono 
o morderstwie 

w Pieruszycach 

DOM, w którym Czesław wymordował swoją rodzinę, 
stoi do dziś 

v 
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O GŁOSZENIA 

Linia FX kusi hojnym wyposażeniem i wysokim standardem. Pokusa staje się teraz jeszcze 

silniejsza. Unijny szlaban poszedł w górę, a nasze ceny stanęły! Ford Fiesta, Fusion i focus 
kosztują po 1 maja tyle samo, ile przed 30 kwietnia. 

FordFiesta, Fusion, Focus 
Bogate wersje wyposażenia FX 

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

ZAKŁAD 
KAMIENIARSKI 

Z. Tomczak 
Nowe Miasto n. Wartą 

ul. Śremska 5 
tel./fa (0..61) 287-44-61 

tel. (0-61) 287-41-30 
tel. kom. 0-601/787-620 

oferuje: 
• płyty granitowe 

z całego świata 
• nag,obki (granit, ldslriko) 
• p.1rapety, schody, blaty, 

płytki 

• lit rrnctv.,o 
• tablice nagrobkowe 
• elementy granitowe 

wg własnego projektu 
• kostka granitowa 

Gwarantujemy wysoką jakość i niskie ceny 

PRODUCENT 
MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

bloczki betonowe b6 
24x12x38 

stropy TERRIVA 
2,20-7,80 

nadproża L 
0,90-2,70 

pustaki stropowe 
TERIVA pustaki ścienne 

1/1 1/2 

BETON towarowy z betonomieszarki 
z transportem na plac budowy 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ELNAT 
Witaszyczki teren Lenwit-u, 

TEVFAX (062) 7401960(0508)327300 

WAKACTJNA ROMOUA Compact•Car 

ex 7330 

ZPJ,CIA Z NOŚNIKÓW CYFROWYCH 
fo..- a 10x1 0,79 

WYWOŁANIE FILMU 

~1s m* 
WYWOŁUJAC PWA FlLMV Z OP 

ARCHIWIZACJA NA CP 

PRZV ZAKUPIE APARATU G-RAt 
100ZOJĘC 

OTRZYMASZ 
GRATISIII 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Krzysztof Szybiak 

Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 37/16 

•) 
.!.) 

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

Zapraszamy na kurs 

Gazeta Jarocińska 
31 (720) 30 lipca 2004 

- --------- ----- www.gj.com.pl 

'' l l l l llll'IIIIII/IT G/l1 lV P.P.H,U. 

JII/II/IT1111l MIODUCINT 

I 1 1 I FASADY, DRZWI, OKNA 
----..;ut' J [J u z aluminium, PCV, stal 

w systemie FORIS 
Bezołowiowe okna, inne niż wszystkie 

~ 

GOSPO ZPCV 
do garaży, piwnic, budynkó g spodarczych 

,-~~"-'-'· liIDlirrLBm 
INWENTAR Kl • do Obór, chlewni zgodnie z wytycznymi UE 

my przedstawicieli handlowych 
ul. Zamkowa 27, tel. 721-88-30, fax 121..eo-14 

wny sponsor zlotu VW-GARBUSY w Koźminie WlkP· 
06-08 sierpnia 2004 Zapraszamy 

~~ 
9fl'\'P (;lfil 
t.~ 
---- ci q gł a 

sprzedaż 
(0-62) 740-85-45 

SPRZEDAŻ • MONTAŻ 
samochody osobowe, ciężarowe 

Mariusz Płukarz 
63-300 Pleszew, ul. Podgórna 21 

tel. 0-607 560-682 
0-696 472-454 

autoszybypleszew@interia.pl 
czynne pon.-pt 8.00 -17.00 

sobota 8.00 -15.00 

BANKOWY WAKACYJNY 

KREDYT 
gotówkowY 

bez poręczycieli 
i opłat wstępnych 

(koszt 7,9%-raty bez odsetek) 

TEL. 506-789-262 

HORMANN 
Brdmy • Or1w1 • NapędY 

Jarocin, ul. Poznańska 13 
tel. (0-62) 7 4 7-38-02 
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Na świat przyszli: 
BARTOSZ SĘDZICKI, KACPER DOLNY, DARIUSZ KAJDAN 
:CELINA GOŚCINIAK, KACPER TYL, NIKODEM NAWROCKI 

MIL MAJUSIAK, PATRYCJA KUBIAK 

Alicja Zięciak 
z Annapola 

syn Jacka i Agnieszki Waszaków 
ze Szczonowa 

ur. 21 lipca a godz. l 0.00 
waży 3.660, mierzy 57 cm 

ur. 22 lipca o gadz. 11.05 
waży 3.270, mierzy 55 cm _,__ __ _ 

Filip, syn Małgorzaty i Gerarda 
Nowickich z Jarocina 

Alicja Bilska 
z Jarocina 

ur. 19 lipca o godz. 21.55 
waży 3.390, mierzy 56 cm 

31 lipca 

KAROLINA NOWAK (Parzęczew) 
- SŁAWOMIR SÓJKA (Jarocin) 

PAULINA ŚWIĄTEK (Pawłowice) 
- ŁUKASZ KŁOSIŃSKI (Pawłowice) 

ur. 20 lipca o godz. 9 .00 
waży 2.890, mierzy 54 cm 

t AGNIESZKA RACZYCKA (Lubinia Mała) 
- BARTOSZ KOSTRZEWSKI (Racendów) 

~ KATARZYNA WARDEŃSKA (Wilkowyja) 

t 
- GRZEGORZ WARMUŻ (Wilcza) 

JOANNA WOJTKOWIAK (Witaszyce) 
- RAFAŁ SZYMCZAK (Prusy) 

ZOFIA GARBAREK (Jarocin) 
- KAROL OSTOJSKI (Jarocin) 

Dwa razy po sto 
wyłonione w drodze losowania. 

Dla Zofii Kubiak wygrana była 
prawdziwą niespodzianką. - Ni
gdy, nic nie wygrałam. Kiedy 
przyszło zawiadomienie o nagro
dzie, nie mogłam uwierzyć- przy
znaje. Teresa Wlazik odebrała wy
graną w imieniu męża Zenona. 
- Mąż jest właśnie w szpitalu. Kie
dy dowiedział się, że został wy
losowany, stwierdził, że to jest 
dobry znak dla jego leczenia 
- mówi Teresa Wlazik. (ann) 

NĄGRo =-~~~ .-...~~ 
Od lew _DZONE w Programie „Dbam o zdrowie" (Zofia Kubiak - druga 
1 Praco eJ 1 _Teresa Wlazik - trzecia od prawej) z właścicielką 

Wnicam1 apteki Remedium oraz przedstawicielem PGF .Cefarm" 
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JAROCINIACY TRADYCYJNIE W CZOŁÓWCE 

Złoto i srebro za pamięć 
Dwa złote medale i jeden 

srebrny przywieźli uczniowie Ja
rociń ·kiej Szkoły Pamięci i Szyb
kiego Czytania z Regionalnej 
Olimpiady Pamięci, która odby
ła się w Poznaniu. 

Z Jarocina w olimpiadzie 
wzięło udział ośmioro uczniów, 

nia dyktowane były w różnej ko
lejności, a uczniowie musieli za
pisać je zgodnie z podaną nume
racją. Drugie ćwiczenie polegało 
na zapamiętaniu jak najwięcej in
formacji z długiego reportażu, ob
fi tu jącego w mnóstwo szczegó
łów, między innymi w daty, kie-

UCZNIOWIE Szkoły Pamięci i Szybkiego Czytania z Jarocina 
na Olimpiadzie Regionalnej w Poznaniu 

Młodzież zmierzyła się z najlep
szymi rywalami z dwóch woje
wództw: wielkopolskiego i lubu
skiego. Jarociniacy walczyli w 
trzech kategoriach wiekowych . 
Zadaniem każdego uczestnika 
było zapamiętanie 21 zdań . Zda-

runki geograficzne, style i nazwi
ska. - Od sześciu lat w olimpia
dzie biorą udział uc::.niowie z Ja
rocina, któr::.y chcą sprawdzić 
swoją pamięć w gronie najlep
szych z innych województw. Re
prezentanci nas-ego miasta nie 

przygotowują się dodatkowo do 
tej rywalizacji. Swoją pamięć 
ćwiczą tylko na rocznym trenin
gu - powiedziała Iwona Nowic
ka, trener pamięci w Jarocinie. 

Najlepszy w kategorii klas IV
V okazał się Michał Kaliszan 
z Jarocina, który wywalczył zło
ty medal, a Monika Kaczmarek z 
Żerkowa uplasowała się na IV 
miejscu. V miejsce zajęła Barba
ra Hejduk z Jarocina. W grupie 
starszej, zdecydowanie najlepszą 
pamięcią wyróżni! się Konrad 
Krawczyk z Kotlina, zdobywając 
złoty medal , a Florentyna Ma
cioszczyk i Anna Zachman wy
walczyły VI lokatę. Natomiast 
w grupie najstarszej Mirella Szulc 
zdobyła srebrny medal, a Łukasz 

Stanisławiak- IV miejsce. Wszy
scy medaliści wyjechali z Pozna
nia z nagrodami. - Jak zwykle 
młodzież. z Jarocina ::.obiera naj
więcej medali - żartował Jacek 
Maćkowiak, dyrektor Generalny 
Szkoły Pamięci i Szybkiego 
Czytania Metodą Wojakowskich. 
- Cies:ę się, że efekty pracy na 
treningu są widoczne na olimpia
dzie, bo to potwierdza wysoki po
::.iom jarocińskiej placówki. Tak 
jest ::.resztą od sześciu lat - dodał 
nauczyciel pamięci i szybkiego 
czytania. (red.) 

MARIANNA BASZYŃSKA OBCHODZIŁA SETNE URODZINY 

Różaniec na 100-lecie 
Obchody j ubileuszu rozpo

częły się m zą św. w kościele św. 

Marcina w Jarocinie. Eucharystię 
w intencji jubilatki prawował 
ksiądz proboszcz Dariusz Matu
siak. Podkreślił, że od siedmiu lat 
w każdą pierwszą sobotę miesią
ca odwiedza Mariannę Baszyńską. 
- Jubilatka ma wyjątkowy dar, 
któ,y trzyma ją na duchu. Tym da
rem jest moc wiary. Zaws::.e ma 
w swoim ręku różan iec. Sama 
wiara nie wystarczyłaby, gdyby 
nie ludzie, którzy otaczają ją 
opieką, pomagają w każdej go
dz.inie. Chciałbym bardzo ser
decznie przy tej okazji podzięko
wać tym, /..tórzy troszczą się o panią 
Mariannę - mówił w kazaniu 
k iądz Dariusz Matu iak. Oprócz 
życzeń zdrowia i kolejnych rocz-

Marianna Baszyńska urodZJła się 18 
lipca 1904 roku w Woli Duchownej 
(powiat jarociński) z ojca Jana i matki 
Marianny, z domu Szlachciak. Była 
trzecim dzieckiem z dwanaściorga 
rodzeństwa Obecnie żyje tylko jed
na z młodszych sióstr, która miesz
ka w Łodzi. W czasie okupacji prze
bywała w Korytnicy i Trzebnicy po
magając rodzinie. Po wojnie praco
wała w Murzynowie i Kruszwicy. Od 
1972 roku mieszka w Jarocinie, 
przy rodzinie swojego brata. 
Za kilka dni obchodzony będzie ko
lejny jubileusz 100. urodzin jaroci
nianki. W środę 4 sierpnia taką samą 
rocznicę obchodzić będzie również 
Stefania Zawodna z Jarocina. 

nkowych spotkań w gronie ro
dziny, proboszcz przygotował 
dla pani Marianny prezent - bursz
tynowy różaniec. Upominek bar
dzo wzruszył jubilatkę. W naj
bliższym cza ie pani Marianna 
otrzyma również gratulacje i spe
cjalne błogosławieństwo od księ
dza biskupa Stanisława Napiera
ły, ordynariusza diecezji kali
skiej. Zdaniem Marianny Ba
szyńskiej, to właśnie codzienna 
modlitwa tanowi jej receptę na 
długowieczność. 

Po zakończeniu Buchary tii 
rodzina i zapro zeni goście spo
tkali się w restauracji „Victoria". 

Życzenia j ubilatce złożyli m.in. 
wicestarosta Jolanta Mejzi1'\ska i 
Mieczysław Maciejewski - pre
zes jarocińskiego koła Polskie
go Stowarzyszenia Diabetyków. 
Pani Marianna otrzymała legi
tymację honorowego członka 
PSD. Szampanem wzniesiono 
toast za zdrowie jubilatki. Ulu
bionym alkoholem Marianny 
Baszyńskiej jest jednak czerwo
ne wino. 

Następnego dnia, w ponie
działek 19 lipca jubilatkę od
wiedził także burmistrz Adam 
Pawlicki. 

(Is) 

ŻYCZENIA pani Mariannie Baszyńskiej złożył Mieczysław Maciejewski 
- prezes koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarocinie 

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

Irena i Ryszard Fajferowie 

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

Kochanej Mili za 
miłość , wrażli

wość, cierpli
wość, oddanie, 
za to, że jest 
i zostanie, dzię
kuje Marcin 

Ani Pytlik z Żerko
wa imieninowe 
życzenia - dużo 
szczęścia i speł
nienia wszystkich 
marzeń przesyłają 

rodzice, babcia, 
Renia, Grażynka 
i Monisia 

Imieninowe życze
nia - wszelkiej 
pomyślności dla 
Anny Zawisły 
przesyłają rodzice, 
dziadkowie i ro
dzeństwo 

Krzysztofowi Siu
dziakowi z Brzóstko
wa najserdeczniej
sze życzenia imieni
nowe przesyła brat 
Wojtek z Natalią 

29 lipca urodziny 
obchodzi Wojtek 
z Jarocina. Serdecz
ne życzenia śle 
żona Izabela 
z dziećmi Natalią 
i Dominikiem 

Kochanemu mężo
wi i tacie - Stefa
nowi Frąszczakowi 
z Teresy, z okazji 
40-tych urodzin, 
serdeczne życze
nia składają: żona , 

Asia, Zuzia i przy
jaciele 

Natalii Józefiak, 
z okazji imienin, 
moc gorących 
życzeń przesyła 

Wojtek 
z rodzicami 

Krzysztofowi Re
szelskiemu z Wita
szyc najlepsze 
życzenia imienino
we ślą: Ania, Fra
nek, Natalia i Mag
da 

Jakubowi Sołtysia
kowi moc życzeń 
imieninowych skła
dają siostra Ania 
z Tomkiem, brat 
Hubert i rodzice 

Kochanej wnuczce 
Kindze Wąsiewicz 
z Kotlina imienino
we życzenia -
dużo szczęścia , 
pomyślności, zdro
wia , radości oraz 
obfitych łask Bo
żych składa bab
cia Helena Hoff
mann z Jarocina 

Najserdeczniej
sze życzenia 
imieninowe dla 
Grażyny Smułki 

przesyłają mąż 

z dziećmi oraz 
koleżanka 

Lidka z córką 

Tyle, ile jest piasku 
na brzegu morza, 

Darii Beceli, 

a jeszcze więcej 
na morskim dnie, 
tyle radości, szczę
ścia i zdrowia 
z okazji imienin 
Natalii Józefiak 
siostra Iza śle 

z okazji 18-tych 
urodzin, moc gorą
cych życzeń prze
syłają Agnieszka 
i Paulina 

Kochanemu mężo
wi i tacie najser
deczniejsze życze
nia urodzinowe 
przesyłają: kocha
jąca żona Danuta, 
córka Natalia oraz 
synowie - Marcin 
i Jakub 

Jarkowi Tischerowi , 
z okazji 1 O-tych 
urodzin i imienin, 
dużo uśmiechu , 

słodyczy oraz 
wszystkiego naj ... , 
naj ... życzą rodzice, 
rodzeństwo 

i babcia 

Krystyna Ję
draszczyk 
z Goliny obcho
dziła urodziny 
i imieniny. Naj
serdeczniejsze 
życzenia skła

dają dzieci 
i wnuki 

Krzysiowi najmil
sze życzenia imie
ninowe przesyła 
Marta 

I NFORMACJE 

Praksedzie Ma
zurek z Magnu
szewic najser
deczniejsze 
życzenia imieni
nowe przesyłają 
córka Danuta i 
wnuczka Marlena 
z rodzinami 

O imieninowych 
życzeniach dla 
Krzysztofa Kowa
lewskiego z Chwa
lęcina pamiętali: 

żona, Kasia 
z córkami , szwa
gierka Magda 
z Markiem i babcia 

Aaa kotki trzy, 
w odwiedziny 
dzisiaj szły, 
z kwiatuszkami, 
buziaczkami, 
z najlepszymi 
życzeniami 

- kochanej Rok
sanie Łączniak 
wszystkiego 
najlepszego 
życzą: babcia 
z dziadkiem, 
kuzynka Anita 
i Kamila oraz 
rodzice 

Irena i Ryszard Fajferowie obcho
dzili 25-tą rocznicę ślubu. Życze
nia - zdrowia, szczęścia w miłości 
i nie tylko oraz wszystkiego, co 
najlepsze ślą Karolina i Krystian 

Dagmarze, z okazji 18-tych uro
dzin, uśmiechu na twarzy, słońca 
na niebie, miłości w sercu życzy 
Matu 

Marcie Prze
piórze 
z Radlina 
imieninowe 
życzenia 

i gorące 
buziaki prze
syłają dziad
kowie ze 
Stramnic, 
ciocia Dorota 
i Norbert 
oraz ciocia 
Karolina 
z Radkiem 
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Kochanej Julicie Wożniak z Jaro
cina najserdeczniejsze życzenia 
imieninowe przesyia Waldek 

Krzysztofowi Werwińskiemu, 

z okazj i imienin, moc gorących 
życzeń i spełnienia marzeń ślą 
siostry - Marlena, Joanna i Violetta 
z rodzicami oraz Justyna 

Barbarze i Kazimierzowi Kościań
skim, z okazji 20-tej rocznicy 
śl ubu, pogody ducha na co dzień 
i wielu radosnych chwil na dalsze 
wspólne lata życzą: Ewelina z 
Darkiem i Dagmara z Mateuszem 

Ania Bierła obchodziła imieniny. 
Z tej okazji życzenia zdrowia, 
uśmiechu na twarzy, samych rado
snych dni i spełnienia marzeń ślą 
rodzice i sąsiedzi Smutkowie 

Pierwsze urodziny obchodzić 
będzie 5 sierpnia Szymon KaCZ· 
marek z Kotlina. O życzeniach 
pamiętali matka chrzestna z mę-. 
żem, wujek Darek oraz dziadkowie 
Krysia i Michał 

Najlepsze życzenia imieninowe 
dla Krzycha z Jarocina składa 
Kasia z paczką 

Karolinie Garsztce z Witaszyc zji 
wszystkiego najlepszego z oka 
urodzin życzy mama 

. . . . ·1epsze 
Krystynie Werwinsk1eJ naJ i·nowe 

. · ·m1en 
życzenia urodzinowe_11 sła· 
- zdrowia, szczęścia I bł09°k0ctia· 
wieństwa Bożego przesyła 
jący mąż z dziećmi 
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Ma · · rc1e I Grzegorzowi Szymczakom 
z Magnuszewic, z okazji 5-tej 
'.
0czn1cy ślubu, najserdeczniejsze 

2Yczenia przeżycia długich lat 
w Zdrowiu, szczęściu i miłości 
~;zesytają: Tomek i Justyna, Elż-

eta I Piotr oraz Magda i Robert 

:~~cie i Maciejowi Rojewskim 
racz ~alę~1na, z okazji pierwszej 
i Po nicy sl~bu,_ dużo zdrowia 
Eli:~sl~osc1 zyczą chrześniaczki 

1 Wiktoria wraz z całą rodziną 

2 Sierpn· . . 
ha Krz ia 1rn1e_niny obchodzi Kari
~iet n ~zostan1ak z Jarocina. Bu
Zdro a1piękniejszych życzeń -
ha ;:

1
a, radości z życia, uśmiechu 

do ce~rzy, Wyt~aloś_ci ~ _dążeniu 
łają rod ~raz duzo m1losc1 przesy-

zice z siostrą Edytą 

<9 li . . 
<>bctca ~rn1eniny 
Vv I' Odz1 Marta 
z~1szewska 

0 tocina. 
P Y_czeniach 
arn1ęt 1· Ka . a 1: siostra 

. s1a 2 rn . 
1 dz· . ęzern iecrn· . 
~agd 1, siostra 
i bab ~. Marek 

c1a 

Bartosz Kowalewski z Jarocina skończył 4 lata. Zdjęcie jest nie
spodzianką od mamy i taty oraz rodziny Wiśniewskich , Maciejew
skich i Tórzewskich 

Mateusz Kowalewski z Jarocina skończył 9 lat. O życzeniach 
pamiętali mama i tata oraz rodzina Wiśniewskich, Maciejewskich 
i T órzewskich 

Kochanej córce - Natalii Koczo
rowskiej dużo zdrowia i szczęścia 
w życiu osobistym życzą z okazji 
imienin rodzice 

Kochanej Martusi wszystkiego, co 
najlepsze życzy z okazji imienin 
Marta 

Alicja Majusiak z Ruska 
skończyła 6 lat. O życze
niach pamiętali rodzice, 
siostra Martynka, babcia 
i wujek Maciej 

Dagmarze Kościańskiej, 
z okazji 18-tych urodzin, 
dużo miłości , pogody 
ducha na co dzień 
i samych radosnych 
chwil życzą rodzice 
i Ewelina z Darkiem 

Księdzu proboszczowi - Krzysztofowi Milewskiemu - z okazji imienin, życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu łask Bożych przesyłają parafianie 
z Roszkowa 

Anna Kościelna i Natalia Piskorska obchodziły imieni
ny. O życzeniach pamiętała koleżanka Magda 

Szymkowi 
- z okazji 
4-tych uro
dzin i Elizie 
- z okazji 
ukończenia 

Blat dużo 
zdrowia i 
uśmiechu 

życzą ko
chający 

rodzice 
i dziadkowie 
z Pawłowic 

Imieniny obchodziła Anna Wlazik z Lisewa. O życze

niach pamiętała chrześniaczka Marta z bratem i rodzi
cami 

Kochanej babci 
Jadwidze Adam
skiej, 
z okazji minio
nych urodzin, 
wszystkiego 
naj .. , naj ... oraz 
100 lat życia 
życzą: wnukowie, 
córki z mężami, 

syn Leszek i mąż 

INFORMACJA DLA SKlADAJĄCYCH ŻYCZENIA 

Z okazji 6-tych urodzin 
Julii Nowak z Tarzec 
wszystkiego najlepsze
go, dużo radości 
i uśmiechu życzą 
rodzice, brat Patryk 
oraz ciocie 
i dziadkowie 

Imieniny obchodziła 
Magda Waliszewska 
z Jarocina. O życze

niach pamiętali : szwa
gierka Kasia z mężem 
i dziećmi, szwagierka 
Magda, Marek 
i babcia 

Informujemy, że Czytelnicy, którzy chcą przekazać życzenia najbliższym lub znajo
mym, oddając je w sekretańacie lub biurze ogłoszeń, proszeni będą o okazanie dowo
du tożsamości i podpisanie formularza następującej treści : 
Oświadczam, że posiadam zgodę osoby znajdującej się na zdjęciu na publikację 
tej,fotografii w „Gazecie Jarocińskiej" . 

Prosimy o nieprzesyłanie życzeń pocztą. 
REDAKCJA 
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~ • Technik Informatyk 
• Informatyka i Internet 

W• Język angielski 
• Język niemiecki 
• Język rosyjski 

Ili• Gospodarka Unii Europejskiej 
• Administracja i prawo UE 
• Logistyka i transport międzynarodowy 

Z'F• Technik rachunkowości 
• Technik ekonomista 
• Technik administracji 

"" • Technik obsługi turystycznej 
• Technik hotelarstwa 

t) . 
• • 

Pracownik socjalny 
Opiekunka środowiskowa 
Podstawy psychologii i socjologii 

Certyfikaty 
międzynarodowe: 

Novell„ 

0 Gt0SZENIA 
Gazeta Jarocińska 

31 (720) 30 lipca 2004 
------------------ www.gj.com.pl 

Mercedes-Ben1. Vlano 

Kalisz, ul. Szkolna 5, tel (62) 764 55 57 
Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6, tel (65) 591 55 91 

" Czekało nas mnóstwo atrakcji. Góry, spacery, droga powrotna". 

· www.łeb.pl 
Viano. 

LETNIA . 
WYPRZEDAZ 

PAP 
SUPER NISKIE CENY 

INNE PROMOCJE: 

PAPA GÓRAŻDŻE 
tona 

KLEJE DO PŁYTEK 

330zł 

(worek 25 kg) od 12,80 zł 

PŁYTA GIPS-KARTON 
2600x1200x12,5 18,50 zł 

STYROPIAN 
FS 15 m3 

W sprzedaży także: 
wełna mineralna, siporex 

150 zł 

cegła WIENERBERGER, ROBEN 

ZAPYTAJ O PEŁNĄ OFERTĘ 

IZOLACJA • JAROCIN S.A. 
SPRZEDAŻ DETALICZNA 
Jarocin, ul. Poznańska 24 

tel. (0-62) 747-04-71 

Nowo otwarty 

firmo ~ 
lAND 

JAROCIN 
ul. Zagonowa 49 
tel./fax 

747 30 07 
KOMINKI 
PROMOCJA 

ceny iui od 
4.990,0 
z montażem li>- Teru, na1>1'l naJdlużs,e 1rn,y \taną się AllS, ASR I UAS) zapcwnlajq doskunalQ ochronQ. 

pnyJt'rnnt. \'lano pozwoll taponmlet. o kompromi· a slerokl wybór wariantów I !illnlków sprawia, 

sach mię11ly ilo!.cl,1 baga;u, ,1 po1.iomem komfortu. to nlclW)klu fatwo dobrał model Idealnie 

Ma W}'Jittkow)' S)·stcm U'itowianla roteli, luksusowo pasujący do dowolnych 1>01r1.eb. Zapras1amy 

wykończone ,\nr:trzt, mnóMwo mądrze rozmie· do odwledz('nfa salonów Morccdts Uonl. 

szczonych skrytek oraz oddzlelnq kli matyzację dla Vl•no 2.2 CD1 od 113 700 71 neuo - nlldel h-0, VAT 

tyln)ch sled1eń. Systemy bcz11ieczcństwa (llSP , - takte w pn:)"'tępnym leuslngu. 

Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz 
Auto Partner sp.j. Jan i Andrzej Garcarek 

Mercedes-Benz 

Ociąż ul.Ostrowska 6, 63-460 Nowe Skalmierzyce, tel.062/762 92 25, 762 92 05 

Biuro Podróży 

Z kład Górniczy 
POMOC CHORYM 
Jl,a/tia /!l'ewaa f/Jnw/,ka 

Przyjęcia: 

Prusy 16, kolo Jarocina (dom w lesie) 
poniedziałki , środy i piątki od 14.00 do 20.00 
tel. (0-62) 740-15-17, kom. 0·502/121-590 

G OMA- O ,, zą zez w" 

Produkcja i sprzed~ż 

MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 

- bloczki M6 
- trelinka 
- płytki chodnikowe 

P.P.U.H Cząszczew 32 

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

- Uzdrawianie energią. bezpośrednio 
i na odległość 

- Przy bólach głowy, migrenach, 
zapaleniu zatok. zaburzeniach słuchu 

- świecowanie i konchowanie uszu 
- Programowanie pomyślności w życiu 
- Oczyszczanie i zabezpieczanie 

od złych energii. złych życzeń 
- Usuwanie bólu kręgosłupa i stawów 
- Szkolenia z samoleczenia metodą 

Reiki w duchu chrześcijańskim, katolickim 

Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie 

ogłasza 
przetarg nieograniczony na odbiór z pojemników typu .dzwon" 

pojazdami wyposażonymi w urządzenie dżwigowe typu „HDS" odpadów 
w postaci szkła i plastików z terenu miasta i gminy Żerków 
Ilość pojemników - 60 sztuk o poJemności 1,5 ml i 9 sztuk 

o pojemności 2,5 ml 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie 
w terminie do 1 O sierpnta 2004 do godziny 1 O. 00 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinte 10.15 w sali nr 2 
Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentamu jest Pani Dorota 
Sieradzka tel. (0-62) 740-20-19 

Teresa Orczykowska ·ą 
nośCI 

Działamy 30 lat na rynku - łączymy tradycję z nowoczes 
Posiadamy zezwolenie Nr 083 

Oferujemy: 
- Wypoczynek w kraju i za granicą. 
(Największa ilość wylotów z Poznania -13 kierunków), 

- Hity tego lata BUŁGARIA, EGIPT, TUNEZJA, TURCJA!!! INUil:: 
· Oferty najlepszych touroperatorów i zawsze aktualne LAST M 
(również TUI i Neckermann), ·e 

- Wycieczki objazdowe oraz nowość • wypoczynek + zwiedzani 
(autokarem lub samolotem), 

- Hiszpania autokarem(z dwoma posiłkami) od 1099/13 dni wożnif<ÓW 
- Tylko u nas bilety autokarowe wszystkich największych prNz~5 po1s1<a) 
do wielu miast Europy (posiadamy rekomendację EUROLI 
Jarocin - Londyn w dwie strony - 400PLN, 
Paryż, Londyn z Poznania w jedną stronę od 19PLN. 

Kart Stałego Kii n a. 
Podróżujesz często - piać mniej !!! 

• Bilety lotnicze i promowe (najtańsze taryfy), . zotyka, 
- Pobyty sanatoryjne . krajowe i zagraniczne, pielgrzymki, eg 
. Kolonie i obozy (również językowe) w kraju i zagranicą, 

26 - Ubezpieczenia turystyczne i komunikacyjne, karty EURO< ' 

P ASZ '·' 
ul.Paderewskiego 11 3 oo 

Czynne: pon.-pt. 9.00 - 17.30, sob. 10.00 - 1 · ·e 
Dogodna lokalizacja • blisko PKP i P~S . na 5 pot1<an

1 

Tel. (062) 747-22-58. zadzwoń i zapytaj o ofertę lub umow s ię 



- Gazeta Jarocińska 
31 (720) 30 lipca 2004 
WWw.gj.com.pl -----------------

PRZED NAMI 

NA PIĘCIODNIOWĄ WYCIECZKĘ PO WARMII I MAZURACH ZA
PRASZA SWOICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW JAROCIŃSKI 
ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I IN
WALIDÓW. W programie przewidziano ponadpięciogodzinny spływ 
statkiem po Kanale Elbląskim (śluzy, pochylnie, przetaczanie statku 
na szynach). Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić m.in. zamek 
gotycki (siedziba biskupów warmińskich) w Lidzbarku Warmińskim, 
goty~kąarchitekturę Nowego Miasta Lubawskiego i Ornety, muzeum. 
rnisyJne ojców werbistów w Pieniężnie, Muzeum Budownictwa Lu
~owego _w Olsztynku, gotycki zamek Anny Wazówny w Golubiu 

obrzyniu, Muzeum Powiśla w Sztumie i gotycką katedrę w Kwi
dzyniu. Wycieczkę zaplanowano w dniach 17-21 sierpnia (wtorek
S~bota). Koszt wynosi: 447 zł (członkowie PZERil) i 470 zł (osoby 
~lezrzeszone). W cenie uwzględniono wyżywienie, przejazdy auto-
arem, bilety wstępu oraz opiekę przewodnika. Szczegółowe infor

~acJe można uzyskać w oddziale PZERil (Jarocin, ul. T. Ko
sciuszki 15a). Tam również przyjmowane są zapisy. Biuro związku 
czynne jest w każdy wtorek i piątek od 9.00 do 12.00. 

: NIEDZIELĘ 1 SIERPNIA NA OTWARTEJ PŁYWALNI OSiR-u 
K KROTOSZYNIE ODBĘDĄ SIĘ WYBORY MISS MOKREGO POD-

2 ~SZU~K~. Początek imprezy o godz. 16.00. Kandydatki mogą 
66 aszac się w siedzibie OSiR-u (ul. Ogrodowska) lub pod nr tel. 
W 31884-681. Zgłoszenia będą też przyjmowane w dniu konkursu. 

arunkiem udziału w imprezie jest ukończone 18 lat. 

PA · z NSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA I OGNISKO MU-
R.~CZNE W JAROCINIE PRZY JMUJĄZAPISY KANDYDATÓW NA 

0 
K SZKOLNY 2004/2005. Placówka prowadzi edukację muzyczną 

f raz stwarza możliwość nauki gry na następujących instrumentach: 
Orte · 
s f Pian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, trąbka, flet, sak-/ t· róg, klarnet, perkusja. Zapisy kandydatów przyjmuje sekreta
In~ szkol_y: Jarocin, ul. T. Kościuszki 16 w godz. od 9.00 do 17.00. 

ormacJe można uzyskać pod numerem telefonu 747-30-20. 

i/KRESIE WAKACYJNYM (DO 27 SIERPNIA) ZMIANIE ULE
,u~Ą GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI I CZYTELNI „POD RA
Od 

8 
ZEM". Placówki są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 

na .oo do 16.00 (soboty- nieczynne). Biblioteka w Parku jest czyn-
Od Poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00 (soboty- nieczynne). 

BIBL1o 
JE TEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY JAROCIN INFORMU-
PJ~ ~E ZMIENIŁA SIĘ LOKALIZACJA FILII BIBLIOTECZNEJ NR 3. 

szt'lwka została przeniesiona z budynku przy ulicy Batorego 5 do 
Bibloly Podstawowej nr 4 w Jarocinie (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2). 
do ~;teka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 

.oo. 

~/0towv WRZEŚNIA w PODCIENIACH JAROCINSKIEGO 
Ksi USZA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW. 
1o.~~ki można sprzedawać i kupować w każdy piątek w godz. od 
głych do 13.00. Organizatorem akcji, podobnie jak w latach ub1e-

, Jest czytelnia „Pod Ratuszem". 

~~IEDZIELĘ 8 SIERPNIA ROZPOCZNĄ SIĘ WARSZATY TE
KIEilNE, ZORGANIZOWANE W RAMACH POLSKO-NIEMIEC
vVAN~ PROJEKTU KULTURALNEGO „PROJEKCJE" REALIZO
ie rv, ~O PRZEZ STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI. Poprowadzą 
będ:rcin Libera i Janusz Stolarski z teatru „Usta Usta". Warsztaty 
nie t Odbywały w JOK-u. Efektem współpracy będzie przedstawie
i Nie eatralne, które zostanie zaprezentowane widowni w Polsce 
13 s~cz~ch. Jarociniacy będą mogli go zobaczyć na rynku w piątek 
kusjaerpnia. W czasie warsztatów teatralnych planowana jest dys
Wy0b n~ temat kultury młodzieżowej . W ramach projektu „Hotel 

razn ·" 
lwórc. 1 odbędzie się prezentacja prac plastycznych młodych 
i1Ych ~w. Ekspozycja zostanie zorganizowana w 14 wnękach okien
Zapro Udynku po byłym hotelu "Polonia". Do udziału w prezentacji 
i 'Nro sł:zo~o Plastyków z Warszawy oraz studentów ASP z Poznania 
Czesne awia. Ta inicjatywa plastyczna ma przybliżyć sztukę współ-

ą. 

klNO i WYPOŻYCZALNIA WIDEO 
~INo 
Ja „ECHO" toc· 
l11for in, ~I. Gołębia 1 
te1 /f rnacJa: 

· a)( (0-62) 747-23-60 

,,l'o~Q 
<9 li UE. JAZDA NA KRAWĘDZI" 
ce11:~~

1
• g_od:z. 19.00 

i etow 8 zł 

I NFORMACJE 

h o r o s k o p 

BARAN (21111-19 IV) ~ W czwartek uważaj na atmos
ferę w pracy i panuj nad nerwami. Od piąt
ku możesz podejmować decyzje związa
ne ze sprawami zarobkowymi. Potrzeby 
w tej kwestii wzrastają, a więc pora ru
SVJĆ głową. Zbliża się czas poważnych 
decyzji finansowych, których skutki mogą 
zaważyć na Twojej prVjszłości. W week
end koniecznie odpocznij i nabierz sil. 

\t--.-_ BYK (20 IV • 20 V) 
k--!' Na pierwszy plan wysuną się 

sprawy uczuć. Zaczniesz z więksVJm za
interesowaniem patrzeć na pleć przeciwną. 
Wakacje bardziej sprVjjają nawiąVJWaniu 
znajomości, rozwojowi uczuć w związkach 
partnerskich. Będziesz tego prVjkładem w 
tym tygodniu i w następnym. Pokierujesz 
biegiem wypadków, aby wszystko potoczyło 
się według Twojego scenariusza. 
~ ~ 
~ BLl•NIĘTA (21 V· 20 VI) 
il Zmniejsz obroty, zrelaksuj się, 
duzo odpocVJWaj z dala od codziennych 
spraw i problemów. Najlepiej wykorVjstaj 
ten tydzień na aktywny, a więc i efektyw
ny odpocVJnek. Koniecznie znajdź sobie 
towarzystwo, abyś nie był sam. Sobota 
doskonała na decyzje finansowe. Może 
być to związane z prVJplywem gotówki. 

,., ~ RAK (21 VI · 22 VII) 
~ Słońce powoli opuszcza Twój 
znak, więc nie trać czasu. Spisz sobie 
swoje zamierzenia, wszelkie przemyśla
ne decyzje, jakie powziąłeś w ostatnich 
tygodniach. Po przemyśleniu wybierz naj
lepsze i najbardziej pilne i zacznij je wdra
żać w życie. Nie pora teraz długo odpo
CVJWać. Powinieneś dużo pracować. 

CHORY NA CUKRZYCĘ -.... BAlOZO POROZUMIE-

~~ LEW (23 VII· 22 VIII) 
J::L Choć to niezbyt dobry okres 

astrologiczny, to aura gwiezdna chroni Cię 
przed popełnieniem błędów. Nie znacVJ 
to jednak, że powinieneś forsować nowe 
rewolucyjne pomysły. Intuicja może być 
omylna, więc wdrażanie nowych planów 
byłoby nader ryVjkowne. Otocz opieką 
swoją rodzinę i dobytek. Jeśli wyjeżdżasz, 
pozamykaj i sprawdź zamki. 
% 
Ą-'l.. PANNA (23 VIII • 22 IX) 
L- Poziom Twojej aktywności wyso

ki, intuicja bardzo dobra, więc mogłabyś 
posunąć swoje sprawy materialne na
przód. Przeszkodą będą myśli skierowa
ne ku kierunkom filozoficznym CVJ religij
nym. Dostrzeżesz inne niż prVjziemne, 
codzienne, szare wartości. Zachwycą Cię 
dotychczasowe, ale pogłębione lub odkry
wane nowe idee i ideologie. 

1\T],'. WAGA (23 IX· 22 X) 
"' .Jl"" Pierwsze dni tygodnia poświęć 
na odpoCVfnek. Możesz być w tym czasie 
roztargniona i zapomnieć o waznych dro
biazgach. Spójrz w kalendarz, aby nie 
umknęły Ci terminy, daty, o których powin
naś pamiętać. Zrelaksowana będziesz mo
gła wrócić do istotnych spraw i obowiąz
ków. W niedzielę będziesz rozstrVjgała 
jakiś spór. Zrób, co Ci podpowie intuicja. 

~ SKORPION (23 X - 21 XI) 
~ Postaraj się zainteresować oto
czenie swoimi pomysłami. PrVjchylność 
i pomoc kolegów pracy sprawią, że SVJb
ciej odniesiesz sukces. Jeśli uda Ci się na
kłonić do współpracy znajomego Barana. 
efekty· przekroczą Twoje oczekiwania. 
W sprawach partnerskich nie będzie Ci spe
cjalnie zalezało na nowych zdobyczach. 
CVJżbyś spełnił już swoje marzenia? 

..-- ~ ~ 

23 

~ STRZELEC (22 XI • 21 XII) J! - W sprawach zawodowych za
powiada się kilka niespodzianek. Nie 
wszystkie będą po Twojej myśli, ale 
w końcu okażą się korzystne. Możesz 
być sprowokowany do aktywniejszego 
zachowania w pracy. Do połowy tygodnia 
wystrzegaj się decydowania o ważkich 
sprawach. Łatwo byłoby wówczas o błę
dy, które długo i trudno byłoby naprawiać. 

\\ KOZIOROŻEC (22 Xll -191) 
);:( Nie żałuj czasu na sensowne 

przemyślenie swoich działań. Powstaną 
plany na prVjszlość, które Cię uskrVjdlą 
i dodadzą mnóstwa energii do działania. 
Widząc cel, będziesz pracował ze zdwo
joną ochotą. Planety pomogą Ci działać 
z większym rozmachem i odwagą. Jest 
to odpowiedni czas na realizację śmia
łych planów dotyczących kariery. 

t. 
tf1,;; WODNIK (20 I • 18 li) 
-J... ~ Pracuj we własnej firmie lub szu
kaj pracy, w której będziesz mógł samo
dzielnie podejmować decyzje. Twoje ma
rzenia o domowym szczęściu mają szan
se się spełnić. Nie wystawiaj na próbę cier
pliwości partnera. Staraj się być punktual
ny i słuchaj, kiedy do Ciebie mówi. Jeśli na 
dodatek znajdziesz więcej niż zwykle cza
su dla niego, będzie w siódmym niebie. 

J 

~ RYBY(1911-20111) 
~ Ten tydzień może być decydu
jący dla Twojej obrotności i przedsiębior
czości. Postaraj się budować swój wize
runek człowieka kreatywnego, aktywne
go i ze świetnymi pomysłami. Nie chodzi 
tu o oryginalność, ale o Twoją karierę . 

To od Ciebie zależy, jak dalej potoczą się 
Twoje interesy. W miłości równiez masz 
błogosławieństwo gwiazd. 

~ CHWAT, ZUCH, SMIAllK PIENlffil~ SKiZYNl~~ifRAC POD 
!WARDY WANIE SIĘ KAPI DAWNIEJ - HYCEL 

llTERA ZAllOIIA SER; ZA POMOCĄ OPAT 
GRKkA WOKHIE l'AlMEZAN JEZYKA ZEWNĘTRZ· 1.:l STAN POZORNEJ ŚIIJERO ROGI ZWIERZYNY PŁOWEJ 

IIAQĘIĆ 
U DAWlłYCH ... ... ... DREWNA ~ NIEUllłi .... T 
llOWIAN: .... WPIIIACH • ~ 
NAQELHIK 

RODU 9 19 DRZEW 7 TYFUS 

T 

.... ISTOTA .... 
SPRAWY 

36 

NIEPOKÓJ .... UUQHY • 

6 CHODIIIK 3 - ETER PRZED OPERAUĄ • IMIĘ .... DO NIEGO 
ZARZĄDCA 

ROlSKIEJ SIĘ DĄŻY POWIEŚĆ HEHRYXA 
39 24 FOLWAlKU IIEHKIEWIQA 

DO ... ... T BAlDZO OPADA OWAD GO~O, • 

""" 
RĘQHEGO .... IUBY, N.I.DNO ZRZĘDU ~ 
MŁÓCENIA ZBIOt- BEZIKRIYD· A!JÓWXA 27 ZBOŻA 16 UCHY NAPÓJ NIKÓW ŁYCH, 30 

WDEGO DNIA INIIA SPEUAUST' Z DZIEDZINY ~ T T PASOŻYT ~ T 
OCHRONY RODOWIIKA S\AXÓW 

DAWNIEJ: GRA, IGRASZKA 11 KAMIEŃ l'ÓŁIZIACHETNY w 
WYBORACH 42 

T T MAIKA ANG. JĘZYK Z PREZYDEN(. QIOWIEK 

""" 
IAMOCHD· ~ tODZINY KICH: ZROZPAaO 
DÓW~O- JĘZYKÓW PIERWSZA NY· 

I 43 1 GOWYCH 15 DRAWIDYJS- WB DRUGA 40 STRACENIE( 

MIEJSCE DO LISIA JAMA .... KKH, -~ T 
WlÓQHIA, ZRZUCONY UŻVWAHY • POKAZYWA· 

DZIDA UDUNEK HIA wtozoMJAKiciis WINDIACH 
37 PRZEDMIOTÓW 38 SILHY, 33 25 ... ... NAWAlHY .... 

r oma oma 
LUBŚNIEG • STłlJP 10 31 17 WA 

ROŚLIN.I. O PROCES ROZPUIIQANIA SKAł •T 
ZDlEWNIA· • Il(!~ WlODYDZE 1~ PRZYWÓDCA SOOY ŻEHS E 

ORZEŁ • OCENA NIEDOSTATEaH.I. •T 'T 
MISTIZOST-~ SIAK ŚWIAT 
WO, TALEHT C1AI 11A coś ZWIERZĘCY KOŚOÓl PARAFIALNY MORSKI 

22 23 ... ..... 
• DAWNIEJ: 

ODWZAJEM, 
NIElłlE ... 

tABAT 

• 13 21 
STOLICA 
KANADY WINO GRONOWO-ZIOlOIYE • 

18 44 

DZIA/.0 • 

rozwiązanie krzyżówki nr 67 4 
Hasło: ,,Piękno jest filarem duchowym 

egzystencji człowieka." 
Nagrody wylosowali: TO~ASZ MATUSZEWSKI · Panienko 37 
(30 ził, MONIKA SMOLINSKA · Witoszyce, ul. Podlesie Jo (20 zł), 
ARKADIUSZ KAZIMIERSKI · Jarocin, ul. Kościuszki 36/3 (1 O zł). 

JEDNA ... 
ZTYIANID, • 

MATKA 
lATONY 

URZĄD • 
ROOORA 

41 2 

TYlNA~SlYI • 
4 3~ 

MIESZKANKA AZJI • 

krzyżówka nr 676 
Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK 

Li1ery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, nopisone 
od 1 do 44, utworzą rozwiqzonie. 

Rozwiqzonie krzyżówki prosimy przesiać lub przynieść wraz 
z kuponem do BIURA OGŁOSZEŃ (JCl'ocm, ul Rynek 21, wejście 
od ul. Mickiewicza, naprzeciwko PKO) do 6 sierpnia. Spośród 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

T 

5 

QASOWE 
POSIADANIE 
QEGOŚ -PRZEZ 

WIER1YCIE1A 

T 

28 

26 

12 

KOBIETA 
WYRZEKAJĄ· 

CA SIĘ 
PRZYJE-
MNOŚO 

T 

8 

lĄcrYRĘKĘ '----
Z TUŁOWIEM 

34 ... 

20 

29 

,.. 
ew, -
:: ~ .., ...... 
e,:s -

"' "' 

Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biuro ogłoszeń (Jarocin, 
ul. Rynek 21 , wejście od ul. Mickiewicza) w ciqgu dwóch tygodni. 

prawidłowych rozwiqzoń wylosowane zostonq nagrody pie· 
nięźne (30 zł, 20 zł i 1 O zł) . X 
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Chocicza, 
ul. Składowa 14 

Tel. (0-61) 287-35-00, 
fax (0-61) 287-51-93 

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

Kino domowe 

Telewizor 29' 
ponadto do wygrania: 

Zestaw 
komputerowy 

mikrofalówka, lodówka AMICA, odkurzacz z filtrem wodnym, 
2 rowery górskie, wieża stereo oraz nagrody niespodzianki 

• r dy 
Szczegóły i regulamin loterii promocyjnej w siedzibie firmy 

Akcja promocyjna trwa do 31 lipca 2004 r. 
i dotyczy wyłącznie osób fizycznych 

Losowanie nagród odbędzie się podczas festynu w dniu 8 sierpnia br. 
w Chociczy (na boisku) przy ul. Śremskiej. Rozpoczęcie imprezy o godz. 14.00. 

Nlepubllczne Centrum Edukacyjne 

ANGIELSKI 
NIEMIECKI 
HISZPAŃSKI 
FRANCUSKI 
WŁOSKI 

ROSYJSKI 

Zapisy rozpoczną 
się 16 sierpnia 

ZAPRASZAMY 

Do 15 sierpnia sekretariat 
szkoły będzie nieczynny 

J arocin , ul Wojska Polskiego 44 
tel./fax 747-05-35 

www.anglista.com.pl 

OFAL • • 

N I DRZWI PVC FORIS 

ZlOTYMEOAL 
BUDMA2002 

EZOlOWIOWE OKNA INNE NIŻ WSZVSTKIE 
Ekologiczne • Estetyczne 
Nowoczesne • Solidne 

parapety, rolety wewnętrzne 
i zewnętrzne, 

siatki przeciw owadom 

• Bramy garażowe 

Sośnica k/Pleszewa 918, tel. (0-62) 741-42-06 
Biura obsługi klienta: Pleszew, ul. Rynek 19, tel. 742-74-10 

Jarocin, ul. Wrocławska 49a, tel. 7 47-89-07 
Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 10, tel. 722-66-09 
Ostrów Wlkp., ul. Sobieskiego 7, tel. 735-22-18 

Gazeta Jarocińska 
31 (720) 30 lipca 2004 

--------------- www.gj.com.pl 

Zakład Usługowo-Ha ndlowy 
Ostrów Wielkopolski 
ul. Żwirki 29 d 

tel. 591-55-55, tel./fax 736-19-91 
e-mail: xero-service@wp.pl 

AUTORYZOWANY DEALER 

nashuatec 
TELEFONY, 
DRUKARKI, SERWIS, 
CZĘŚCI ZAMIENNE, 
MATERIAŁY 

EKSPLOATACYJNE 

RATY, LEASING, DZIERŻAWA 
3 LATA GWARANCJI 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie 

podaje do publicznej wiadomości, że dnia . 
1 

12 sierpnia 2004 r. o godz.10.00 w Jarocinie pry ul. T. Kościuszld 2 · 
odbędzie się II licytacja udziałów w spółce z o.o 

Wartość szacunkowa udziałów 602.620,06 zł 
Cena wywoławcza wynosi I /2 wartości szacunkowej ć 

Z dokumentacją dotyczącą wyceny udziałów można się zap~~na 
w Dziale Egzekucyjnym tutejszego Urzędu , w dniu licytacJ1· 

Wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej należy_ 
wpłacać w dniu licytacji w Urzędzie Skarbowym w Jarocirue. 

u I. Kościuszki 21 pok. 16 budynek B 
w godz. od 9.30 do godz. I 0.00 ....._ _____ _ 

CZĘŚCI 
ELEKTRONICZNE 
i ELEKTRYCZNE 

ANTENY RTV, SAT 
ALARMY 

MONITOROWANIE 
PILOTY 

PRZEWODY 
TRANSFORMATORY 

GŁOŚNIKI 
NAGŁOŚNIENIE 

SAMOCHODOWE 
KOLOR SERWIS 

Jarocin, ul. Wrocławska 18 
(pasaż TOBENA) 

SPRZEDAŻ • MONTAŻ 
samochody osobowe, ciężarowe 

Mariusz Płukarz 
63-300 Pleszew, ul. Podgórna 21 

tel. 0-607 560-682 
0-696 472-454 

autoszybypleszew@interia.pl 
czynne pon.-pt 8.00 -17.00 

sobota 8 .00 - 15.00 

KONCESJONOWANA 
AGENCJA OCHRONY 

IRBIS'' 
" 

Poznań, ul. Garbary 1061108 

tel. (0-61) 662-40-51, 
tel./fax (0·61 )662-40-5~ i 4 

BIURO Jarocin, ul. Wolnosc 
tel. 505-23-35 

tel. kom. 0-501/650-059 

- OCHRONA OSÓB i MIENIA 
- GRUPA INTERWENCYJN~IS 
- MONITORING 24 h • SER 
- KONWOJE WARTOŚCI 
PIENIĘŻNYCH 

- OCHRONA OSOBISTA 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

ITOWSKI 
63-308 Gizolki, Plac 3 Maja 1 

WYPOSAŻENIE 
Sklepów i Gastronomii 

- USŁUGI KURIERSKIE REZ 
- ZABEZPIECZENIE IM~CH 

SPORT.-KULTURALN 
i INNYCH 

tel (0-621741 -15-81 , tel (0-621741 -13-02 

. autoryzowany dealer ~ 

oleju opałowego 
. hurtowo i detolirn,o sprzedaż paliw 

• warsztat somodtodowy 
(usługi w zakresie blocho~twa 
i lakiernictwo samochodów 
osobowych i ciężarowych) 

ROKOSZ k/Słupcy 

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

Zakładanie : cłl 
• systemów alarrnoVIY 
• tv przemysłowej 
• zabezpieczeń 
antywłamaniowycłl 
i antynapadowych -90, 

Tel. kom. 0-503/034 g&ą 
0-606/438· 
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GOTÓWKĘ I NA RATY 

63-200 Jarocin 
ul. Szubianki 15 

lel. /fax (0-62) 747-42-47 
lel, (0-62) 747-86-47 

e-rn -~-kinabiuro.com.pl 
~ nasc@kinabiuro.com.pl 

lestaw komputerowy 

\1 ATHLON 2000 
\ MHzBO 

ECS K7VTA3 

256 MB PC 333 

ijSeagate Barr.80 GE! 7200 

DVD-ROM LG 52x 
GeForce 4MX 440 64MB DDR 

. 32 bit stereo 3D 
FDD 1,44 MB 3,5' 

TRACER PS/2 

WIMAR·BIS 

TELEFONY 
KOMÓRKOWE 

I 

SKUP SPRZEDAZ ZAMIANA 

AKCESORIA 

SERWIS SIM • lOCK 
PŁACIMY NAJWIĘCEJ 
ZA NOWE TELEFONY 

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

(062) 505-20-21 

GWARANCJA 
NA TELEFONY!!! 

O GŁOSZENIA 

JAN-MAR 
www Jan-mar. pl 

NOWE SKUTERY TGB 
gwarancja • serwis • raty 

oraz 
motorowery i skutery używane 
części, akcesoria - duży wybór! 

AU8!6!Lt % 00~ · 
l?)IApjlUd l?!Uł81018!M • , 

1 
wz,1euofsa,0Jd ua1ad • 

tS 9t g17 lOS ·1a+ 
'( ozsnBog ·1n Mazsa1d 

ASdlJ. 
l}lAZ),O}l 
3ZV/\J.VJ. 

• 

S K U P 
t 

A ·UMUlATOROW 
I ZlOMU 

Jarocin, ul. Glinki 26 
tel. 747-23-38 

Z.J. KONARCZAK Wieprzov..na wzbogacona 

Zakład Mlesny 

wOMEGA 3 
PrzyJac1el Twojego Se" 

Polecamy kiełbasę wiosenną, zwyczajną 
i grillową oraz karkówkę, boczek 

i żeberka na grilla. 
Wyroby wspaniale przyprawione, 

gotowe na ruszt. 

W sprzedaży są porcjowane i pakowane 
po ok. 0,5 kg lub luzem. 

Smaczne i wygodne 
· w użyciu - -=-----

USŁUGI 

TAPICERSKIE 
meble, powozy konne 

PLANDEKI 
STELAŻE POD PLANDEKI 

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

Zapraszamy do nowo otwartego 
sklepu 

Jarocin, ul. św. Ducha 16 

DR A la/ o J AZ f\ y wsz~slkich kategorii r r,vv v (A.B. c, n, e, 11 

STANISŁAW PATEREK 
63-720 KOŻMIN 'Mkp,, uL Lipowa 8 

tel (0-62) 721-62-29 (po godz. 16.00). Q.6021703-272 

Szkol!ll'/noprawojoldyW!l'f~kkhkategoti,..&.-.,ill!llł!IM 

wyłqanie 110 nowydi poja!dadi, mo!ttw0U 

wyboru imlrobo111, 

SZKOLIMY RÓWNIEŻ W ZAKRESIE OBSLUGI KOMBAJNÓW 

REMONTY. PRACY BUDOWLANE 
I . OCIEPLENIA. ELEWACJE 

PROFILE BEZOŁOWIOWE 

• MALOWANIE, TAPETOWANIE 
• PODBITKI, USŁUGI CIESIELSKIE 

~ . - , . , 

;DA{.HY. NA KAZDĄ KIESZEN ; 
t-l".•.,.;._;..b•u,,.1.C~ I 

• dachówki 
• blachodachówka 
• blachy trapezowe 
• płyty warstwowe 
• papy termozgrzewalne 
• okna dachowe, rynny 

MONTAŻ 
DORADZTWO 
TRANSPORT 

POMIAR 

PLUSTEC k=1.1 

BRAMY t±j 
-GARAŻOWE 
i PRZEMYSŁOWE 
UCHYLNE 

ROLETY 
- ZEWNĘTRZNE 
- WEWNĘTRZNE 
PARAPETY 
- PCV, ALU, MARMUR 

RZWI 
A TY MANIOWE 

GERDA 

P. H. U. MONOPLAST 
63-200 JAROCIN 

ul. ks. kard. Wyszyńskiego 4 
tel. 747-87-47, fax (0-61) 438-34-01 

ZAPRASZAMY 
pn. - pt. od 8.30 do 16.30 
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DO GRUP: 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
JĘZYKA WŁOSKIEGO 
JĘZVKA FRANCUSKIEGO 
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 
JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

dzieci , młodzież , dorośli dowolny 
stopień zaawansowania 

Przygotowania do egzaminów 

FIRST CERTIFICATE, 
CAMBRIDGE ADVANCED, 

BUSINESS ENGLISH 
NOWA MATURA!!! 

Nu J..,ZESNE ME, ODY 
~VC C.'rJNE 

doświade2eni i wykwalifikowani lektorzy 
podręe2nik refundowany w ostatnim 

miesiącu nauki, mate grupy 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
ZA NAJNIŻSZĄ 

OPŁATĘ!!! 

ZAPISY: od 09.08 DO 11 .09.2004 
od poniedziałku-czwartku 

godz. 13.00-18.30 

Liceum Ogólnokształcące im. T Kościuszki 
ul Kościuszki 31 Jarocin 

(pawilon szkolny od ul. Moniuszki) 

TEL 749-62-12 
INFO O-ó02/633-004 0-607/082-686 

DAJEMY GWARANCJĘ, 
ŻE U NAS 
IESZ MÓWIĆII. 

sprzed~,i 

Drzwi wejściowe aluminiowo-pla
stikowe, fabrycznie nowe - sprzedaż. 

Tel. (0-62) 738-03-05. 
(SOJ 1901/03) 

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

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

(1576/04) 

Sprzedaż ryb kolorowych i roślin 
do oczek wodnych. Tel. (0-62) 740-33-30. 

(3406/04) 

Sprzedam szczenięta rasy AM
STAFF. Tel. 0-888/793-295. 

(3435/04) 

Sprzedam „CASIO" 481 (keybo
ard) i piecyk gitarowy na gwarancji , 
cena do uzgodnienia. Tel. 505-23-03. 

(3431/04) 

Okazyjnie sprzedam nową cegłę 
KROTERM UW 25 Pióro-wpust, ok. 
1.200 szt. Tel. 0-608/222-367. 

(3433/04) 

Sprzedam silniki na silę 2.800 
obr. - 1.420 obr. - 930 obr. od 1,5 kW 
do 37 kW. Tel. 0-502/381-181 . 

(3434104) 

Sprzedam suknię ślubną, ma
gnetowid - DVD SAMSUNG SV-DVD 
50 (na gwarancji), głośniki SONY 2x70 
W. Tel. 747-55-16, 0-504/432-731. 

(3440104) 

Sprzedam 2 piece kuchenne 
WROZAMET, kamień granitowy, budow
lany 20 ton , parnik elektryczny 120 I, 
spawarkę elektryczną. Tel. 7 40-13-60. 

(3443/04) 

Sprzedam szczenięta rasy HUSKY 
oraz koty PERSY. Tel. (0-62) 749-23-31 . 

(3446/04) 

Sprzedam szczenięta BOKSER, 
odrobaczone. Tel. 0-605/781-569. 

(3455/04) 

Sprzedam rozrzutnik do nawozu 
.KOS", tragarze 10 - 100 m, ceownik 
8, dachówkę z rozbiórki - klinkier. Tel. 
740-56-19. 

(3461/04) 

Sprzedam antyki. Tel. 747-74-05. 
(3463/04) 

Sprzedam komputer INTEL Cele
ron 600 MHz 192 MB RAM Geforce 4 
MX 440 64 DDR w dobrym stanie. Tel. 
749-23-28. 

(3466/04) 

Sprzedam suknię ślubną gorse
tową, rozm. 36, cena do uzgodnie
nia. Tel. (0-62) 740-32-76 lub 0-603/ 
743-724. 

(3490104) 

Sprzedam rury miedziane R 
15, 18,22 plus kształtki , niedrogo ; 
sprzedam wyrówniarkę. Tel. 505-00-21 . 

(3513/04) 

Sprzedam maszynę krawiecką, 
domową OVERLOCK, monitor 19, 17 
cali , przepływowy ogrzewacz wody 
380V. Tel. (0-62) 747-46-25 , kom. 
0-693/639-527. 

(3515104) 

Sprzedam okna PVC, drzwi we
wnętrzne - tanio; skrzynię biegów 
i silnik OPEL KADETI 1,2 S, przycze
pa campingowa 3-osobowa, nie reje
strowana. Tel. (0-62) 740-25-67, 0-506/ 
669-617. 

(3495/04) 

Sprzedam maszt od wózka widio
wego. Tel. 0-603/189-485. 

Sprzedam cegłę pełną z rozbiór
ki - oczyszczona; dwuteownik 35 cm 
x 14 cm, dł . 9 m - 3 szt. Tel. 0-607/ 
911 -142. 

Sprzedam grzejniki żeliwne 
z demontażu . Tel. 0-603/499-333. 

Sprzedam piec C.O. używany. Tel. 
740-83-99. 

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

Sprzedam małą hodowlę szyn
szyli wraz z klatką. Tel. 0-504/553-936. 

(1679/04) 

Sprzedaż kur ozdobnych, bażan
tów, królików hodowlanych . Tel. 
(0-62) 741-81-60, 0-501/617-872. 

(1683/04) 

Sprzedam wózek inwalidzki dźwi
gniowy. Tel. (062) 742-56-77. 

(1692104) 

Sprzedam suknię ślubną 2-czę
ściową z trenem rozm. 38. Tel. (0-62) 
741-85-26. 

(1693/04) 

Sprzedam szlifierkę ta
śmową , cena do uzgodnienia. Tel. 
(0-62) 741-89-53. 

(1715104) 

ANTYKI, STAROCIE - skup, sprze
daż, renowacja. Piotr Pryczek. Zapra
szamy do sklepu 10.00 - 18.00. Jaro
cin, ul. Wodna 6, tel. 505-20-1 O sklep, 
kom. 0-600/125-115. 

Kupię 40 płyt onduliny i 40 suporek
sów. Tel. 0-505/527-105 lub 740-16-35. 

(3506/04) 

Skupuje jarzębinę i czarny bez. 
Dobrzyca, ul. Cmentarna 14. Tel. (062) 
7 41-39-30, 0-692/194-546 

(1658/04) 

Skup owocu jarzębiny, owocu 
bzu czarnego. FRUTIMEX Dobrzyca 
ul. Koźmińska 13. Tel. (062) 741-39-68, 
0-509/488-214 

(sopl744) 

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

~tatt ~ 

OGŁOSZENIA 

AUTO-GAZ i HAKI holownicze 
Ogólnopolska Sieć Warsztatów - mon
taż, serwis, raty, Jarocin, ul. Wojska 
Polskiego 117, tel. (0-62) 749-61-92, 
0-695/41-42-53. 

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

,,AUTO NA GAZ" - montaż, ser
wis. RATY. Jarocin, ul. Jagiełły 14, tel. 
747-59-20, 747-88-66, kom. 0-602/ 
881-094, po 16.00. 

(SOJ 863104) 

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

(SOJ 853/04) 

Sprzedam RENAULT CLIO 1,4 
16V, czarny met. - 2000 r. , 51.700 km, 
3 drzwi, klima, wsp. kier., el. szyby, c.z., 
alufelgi , ABS, 4 x airbag, halogeny„ 
cena 26.500 zł (do neg.). Tel. 0-504/ 
063-584, (0-62) 747-21-43. 

(3388104) 

Sprzedam FORDA MONDEO 1,8 
16V - 1993 r., 2 tyg . w kraju , bogato 
wyposażony, stan ogólny b. dobry, cena 
13.200 do uzgodnienia. Tel. 0-604/ 
528-621 . 

(3420/04) 

Sprzedam FIATA 126p - rok pr. 
1988. Tel. 0-601/660-939. 

(3421104) 

EUROTECH - SPRZEDAŻ CZĘ
ŚCI UŻYWANYCH DOAUTZACHOD
NICH - mechaniczne, blacharskie, 
elektronika, nadwozia, silniki , skrzynie 
biegów. CIELCZA, ul. Poznańska 31, 
tel. (0-62) 749-37-00, kom . 0-606/ 
215-747. 

(SOJ 930/04) 

Sprzedam FIATA 126 el - paź

dziernik, 1999 rok, przebieg 37 tys. 
km., I właściciel. Tel. 0-503/361-808 . . 

(3437104) 

Sprzedam MZ-250 . Tel. 0-607/ 
493-002 . 

(3428104) 

Sprzedam POLONEZA 1,6 - r. 
prod. 1994, gaz+ hak, cena 3.300 do 
uzgodnienia . Tel. 0-607/912-530 lub 
0-691/807-284. 

(3439104) 

Sprzedam tanio POLONEZ TRUCK 
1500 z gazem - rok prod. 1989. Tel. 
0-508/477-731 . 

(3441104) 

Sprzedam OPLA ASTRĘ 1,7 D 
- 1994 r., przebieg 143 tys. km., cena 
11 .900 PLN, el. szyby, centralny zamek 
z pilotem, radio - CD, kolor czarny. Tel. 
0-508/852-140. 

(3444/04) 

Sprzedam UNO 1,0 - 1994 rok 
(składak) , cena do uzgodnienia. Tel. 
0-607/486-669. 

(3445/04) 

Sprzedam FIATA 126p- rok prod. 91, 
stan dobry, cena 1.000. Tel. 0-606/ 
370-122. 

(3450/04) 

Sprzedam FIATA 126p EL - 95 r., 
stan b. dobry. Tel. 740-32-78. 

(3452/04) 

Sprzedam FIATA 126p-91 r., stan 
dobry, kolor niebieski. Tel. 0-508/ 
538-653. 

(3453/04) 

Sprzedam OPLA ASTRĘ 1,6i kom
bi - 93 rok, FIATA TIPO 1,9 TO - 91 
rok, MITSHUBISHI LANCER 1,5i - 89 r. 
Tel. 0-888/185-218. 

(3454104) 

Sprzedam VW PASSATA 1,9 D 
kombi , stan bdb - 1991 r. , cena do 
uzgodnienia, możliwość zamiany. Tel. 
0-692/688-004. 

(3457104) 

Sprzedam FIATA PANDĘ 900 cm3, 

stan bdb, cena do uzgodnienia. Tel. 
740-25-60. 

(3457104) 

Sprzedam BMW 3161,6-XII. 88 r., 
sprowadzony, opłacona akcyza. Tel. 
(0-62) 740-58-39. 

(3459104) 

Sprzedam CC 900 - rok prod. 1995, 
przebieg 89 tys. km., stan tech. bdb, 
dodatki. Tel. (0-62) 747-10-74, wieczo
rem. 

(3464104) 

> 
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Sprzedam POLONEZA CARO - 92 r. 
+ gaz, stan bdb, cena 3.200 . Tel. 
(0-62) 747-18-63, Jarocin. 

(3488/04) 

Sprzedam 126p- rocznik 91, czer
wony; śrutownik ssąco-tłoczący z sil
nikiem 11 kW. Tel. 740-76-01 . 

(3469104) 

Sprzedam CITROENA ZX 1,4- 91/ 
92 r. , gaz, pięciodrzwiowy, szyberdach, 
srebrny metalik. Tel. 0-509/132-824. 

(3471104) 

Tanio sprzedam CC 700 - 1993 r. , 
zielony metalik, zadbany. Tel. 
749-34-79. 

(3472104) 

Sprzedam GOLFA IV 1998, spro
wadzony. Tel. 740-27-02. 

(3473/04) 

Sprzedam OPLA VECTRĘ 1,8- 91 
r., stan techniczny dobry, instalacja gaz. 
Tel. (0-62) 740-46-03, 0-609/894-420. 

(3474/04) 

Sprzedam OPLA VECTRĘ 1,6i 
+ gaz, bordowy - 1992 r., 9.900 oraz 
VW PASSATA kombi 1,8i , czarny 
- 1993 r. , 13.900 w rozliczeniu może 
być tańsze osob. lub dostawcze. Tel. 
(0-62) 747-88-14, 0-888/622-512. 

(SOJ 943/04) 

Sprzedam FIATA 126p -1983 rok, 
stan dobry. Tel. 0-697n44-252. 

(3475/04) 

Sprzedam MERCEDES - BENZ 
19'0 2L diesel - rok prod. 1992, ko
lor wiśniowy - zadbany. Tel. (0-62) 
740-27-21 . 

(3477/04) 

Sprzedam HONDĘ CIVIC 1,5 16V 
- 1991 r. , sedan, 4 drzwi, bezwypadko
wa , czerwona, wspomaganie, pełna 
elektryka, bardzo zadbana. Tel. 0-502/ 
317-141 . 

(3482104) 

Sprzedam OPLA ASCONĘ po wy
padku, kupię silnik do Fiata 125p lub 
POLONEZA. Tel. 0-607/566'-119. 

(3486/04) 

Sprzedam FIATA 126p EL - 1995 
rok, cena do uzgodnienia. Tel. 0-608/ 
262-515. 

(3487104) 

Sprzedam FIATA 126p po remon
cie, cena 800 z/. Mieszków, ul. Dwor
cowa 62/1 , tel. 749-31-51 . 

(3488/04) 

Sprzedam FIATA 126p - 1989 r. 
Tel. 505-40-78, wieczorem. 

(3492104) 

Sprzedam BMW 318 - r. prod. 
1990; OPLA KADETTA 1,4 - r. prod. 
1991 . Roszkówko 2, tel. 0-888/ 
171-036 . 

(3493/04) 

Sprzedam SIMSONA SKUTERA 
- rok prod. 1989, wiśniowy metalik. Pa
rzęczew 23, tel. (0-62) 747-81 -12. 

(3494/04) 

RENOWACJA 
LAKIERU 

POLEROWANIE 
MECHANICZNE 
Współpraca z blacharzem 

Auto-Naprawa 
Jarocin, ul. Leszczyce 9 

tel. 0-693/609-615 

I 

Sprzedam OPLA VECTRĘ B 2•
0 I ·93 

DTI 16V - 98 r klimatyzacja, el. szYbY, w li 
. , M rzygoto- 793 

c. zamek, ABS, airbag, R , P 
I 

Tel. 
wana do rejestracji , cena 26 tys. z· 

0-607/286-312. 134!)61U4i Pr 

Sprzedam MAZDĘ 626 - 9S r. , 1'
8 

sta 
. · rrnalY· Ci 

16V, pełna opcja, bez skory I k 1 
_8881 n, 

zacji , stan bardzo dobry. Tel. O 

146-735. (3497/041 

94 r stan 
Sprzedam FIATA 126p- ·• 

b. dobry. Tel. 0-509/493-850. 
134

gall)4l 

1988 r .. 
Sprzedam FIATA 126P -

cena 700 z/. Tel. 0-603/626-B38
1J501/041 

Sprzedam DAAF-400 silnik Merce; 
. wym 6m 

des, lad. do 3,5 t., 3 osie. · _1o, 
2,20m. Tel. 0-607/192-788, 749·62 

1,6 
Yts 

O-e 

· 1 
Poj 

wieczorem. (J504i0'1 
1997 . 1~ 

Sprzedam LUBLINA 3322n~ oso· Teią 
rok, 9-osobowy lub zamienię wania 
bowy oraz sprężarkę do malo

0
_88ot 

3JW60. Tel. 747-33-83, kom. stan 
550-218. 1J50&1l41 461 . 

92roK, 
SprzedamSEATATOLED0 ·t s. zł. 

poj . 1.800, z Niemiec, cena 6 Y • 19 
Tel. 747-76-98. 1351z,041 uig 

GEN.A o.a, 
Sprzedam VOLKSWA 5-24, 

GOLFA 111 ,3 - 1990 rok. Tel. 505-:o. 
0-606/406-036, dzwonić po 15. · 1i 

·ci I een 
• . I b na częs b. d 

Sprzedam w calos
8
c
2
1 ~ cena do 0_61 VW JETTA 1 3 - 19 •·• 82 

uzgodnienia. T~I. (0-62) 740-35
·<35,;,oi

5
1 

o-4o-B . 
Sprzedam KOMARA. Tel. 74 

13511,041 stai 

Ę poi 1.6, Ilia! 
Sprzedam OPLA ASTR ta~ ide- liftir 

kolor kameleon - 1993/94 rok. 
5 ·u Tel. 0-e, 

alny, pierwszy właściciel W kr
1
af · 

740-94-88, kom. 0-888/396-B 13s1S,ll)ll 

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

I I 

Stańczuko,/$1c••9° 

1,4 
Te1 Cz , · 

R ·1 
de 

NAPRAWY TIR ' 

' Macew 5 k/Goluchowa tel. (O.S2) 761-56-94 kom. o.so1.979.999 
® ł 

i 

fm!:-KOMIS-HANDEL 

I Zielińscy 
Wyszki5a 

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

za gotówkę 
- profesjonalna obsługa 

kredytowa 
- do zakupionego auta 

wczasy gratis 

I SPECJALNA OFERTA 
~ prowadz~ych Auto-Handel 

AUTO-CZĘŚCI 
używane i noVI~ 

hodn1c~ 
do samochodów zac 

. . z terenu . 
przeniesiona . koweJ 

byłej jednostki woJS -- N 
L. Wita - KROT05f 

ul. ostrowska 22 
84 

tel. (0-62) 722-97-
0-601/479-1 os 
0-603/232-721 

d "2 

1, 
"1 
o. 

c, 
'łr 

o. 

L_ ________ _ _ ________________________________ __ 
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sprzedajesz? kupujesz? 
mamy dla Ciebie dobrą v,iadomość 

TERAZ PŁACISZ MNIEJ, A TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE MOŻE PRZECZYTAĆ TRZY RAZY WIĘCEJ LUDZI. 
Mamy dla Ciebie specjalną ofertę . Ogłoszenie w dwóch tygodnikach: w ,Gazecie Jarocińskiej" i „Życiu Pleszewa"kosztuje tylko 14 złotych . 

Ale to nie wszystko.Za darmo opublikujemy Twoje ogłoszenie w ,Życiu Gostynia" i "Życiu Rawicza" 

Jednym słowem : cztery tytuły, cztery powiaty, 300 tysięcy ludzi, większa skuteczność za jedyne 14 złotych . 
Oferta Ważna do końca lipca. Szczegóły - biuro ogłoszeń "Gazety Jarocińskiej", Rynek 21 (wejście od ulicy Mickiewicza) tel. 505 - 3000. 

_
93 

Sprzedam OPLA ASTRĘ poj. 1,6 
Yi k;ok, bogate wyposażenie , miesiąc 
793 a1u, stan idealny. Tel. 0-888/ 

·292. 

M (2518104) 

Pro .. ERCEDESA 123 diesel-1983 r., 
sta 911 Podłoga nowe, w bardzo dobrym 

nie t . 
cin · an10, szybko sprzedam. Jaro-

, Ul. Kwiatowa 33. 
S (3520104) 

161cirzedam FORDA ESCORTA -96 r., 
Y;sp V ZETEC, granatowy met. , ABS, 
0-6o~rnaganie, c. zamek + pilot. Tel. 

1363-280, 740-91-78. 
S (3521104) 

Tei tzedam ce 700 - r. prod. 1994. 
. ·502/393-865. 
S (3522/04) 

. 19tZedam RENAULT TRAFIC 
Poj 

1
4 rok, OPLA CORSĘ - 1992 r., 

. ,2. Tel. 740-12-04 0-502/225-381 ' . 
S (3524104) 

. 199~rzedam POLONEZA CARO 
Tel 

O 
r., stan dobry, cena 1,750 zł . 

. ·692/228-415. 
Sp (3528104) 

stan /Zedam FIATA 126p - 1993 r., 
4a1•32

°
8
bry, cena 1,850 zł. Tel. 0-608/ 
, 505-02-48. 

Sp (3526104) 

· 1995 ~Zedam POLONEZA CARO 
u~90 · +gaz 1,6 GLI, cena 5.100 do 
o.a88~n

7
ienia. Tel. (0-62) 740-64-15 , 
85-990. 

Sp (3521/04) 
· 1994rzedam POLONEZA CARO 
Central r. , 1,5 GLE + gaz, alufelgi , 
b. dob ny zamek + pilot, stan ogólny 
0.5

0415
ry, cena 4.900 do uzgod. Tel. 
28-621. 

Sp (3528/04, 

stan t rzedam FIATA 126p - 1987 r., 
illa1yc~chniczny b. dobry, blacha do 
llfting Poprawek lakierniczych, pełen 
0-e04,ee

5 
na 750 zł . do uzgodnienia. Tel. 

28-621 . 
Sp (3528104) 

· 1989rzedam VW PASSATA 1,8 
illetalik r., kombi , 4 dni w kraju , zloty 
0-aa713• Zadbany, stan b. dobry. Tel. 

39-265. , 
Spr (3529/04) 

Prod 
1 

Zedam FIATA 126 ELX - rok 
. 999. Tel. 740-30-52. 
Spr (3531104) 

1,4, Cie Zedam FIATA BRAVA - 1997 r. , 
1e1. o.6;

6
ny grafit, instalacja gazowa. 
/415-518. 

Spr (3533/04l 
'1992 Zedam POLONEZA CARO 
dobry.{'· 1.500, benzyna + gaz, stan 

ei. 740-49-00. 
Sprz (3535/04) 

rok edam FIATA 126 EL - 1996 u , stan b 
~90dni . · dobry, cena . 3.100 do 

enia. Tel. 740-58-34. 
Sprz (3536/04) 

Stan b edam FIATA 126p - 1992 r. 
~ · dob ' 1enia t ry, cena 2.100 do uzgod-

. el. 740-58-34. 
1 Sprz (3536/04) 

~ 1. 94 redam FORDA FIESTĘ poj . 

0 
kraiu) ok, czerwona, stan bdb (2 dni 

·So7,
243

cena do uzgodnienia. Tel. 
·066. 

b. Sprz (3538/04 l 
1a1,, edam OPLA CORSĘ - 1996 r. 

C 1
' 2 ' 

ena 10 Poduszki powietrzne, 
S77-684 .. Ooo. Tel. 741-34-04, 0-695/ 

c Sprzed 
~arny . arn FIATA CC 700 - 1995 r 

Yilh. , irnrnob·1· ., 
0 

·1Sk 1 1ser, uchylne szyby, 
·695157c;na 6.300. Tel. 7 41-34-04, 

·684. 

Sprzedam STARA 244 - 88 r., st. 
bdb, cena 5 ,8 tys. Tel. 740-31-17 , 
0-501 /476-075. 

(3540/04) 

Sprzedam VW VENTO 1,8 - 1993 r. 
Tel. 0-607/265-325. 

(3541/04) 

Sprzedam 126p ELX - 1997 rok, 
stan bdb, przebieg 85.000. Cielcza, ul. 
Sienkiewicza 29, tel. 0-505/567-890, 
po 18.00. 

(3542/04) 

Sprzedam OPLA KADETIA se
dan; FORDA ESCORTA - 95/96; RE
NAULT 19. Tel. 0-600/318-118. 

(3544/04) 

Sprzedam MOTOCYKLE: YAMA
HA DRAGSTAR 650 cm3 - 2000 r. , 
HONDA REBEL 125 cm3. Tel. 0-600/ 
318-118. 

(3544/04) 

Sprzedam FORDA ESCORTA 
kombi 1,4 - 1991 r., instal. gazowa, 
szyber., welur, nowe opony lato+ opo
ny z felgami zima, nowy akumulator. 
Tel. 0-605/624-895. 

Sprzedam CC - 1995 rok, czarny. 
Tel. 0-603/930-797. 

(3548/04) 

Sprzedam FIATA 126p - 1991 r. ; 
SIMSONA S51 - 1989 r. Komorze 16, 
tel. 0-691/311-886. 

(3549/04) 

Sprzedam CINQUECENTO- 1995 r. 
Tel. 0-504/960-679. 

Sprzedam OPLA VECTRĘ 1,6 
benzyna, sedan - 1992 r. , zloty meta
lik, wspomaganie kierownicy, ABS , 
halogeny, model przejściowy, stan bar- . 
dzo dobry. Tel. (0-62) 722-21-00. 

Sprzedam FIATA 126p - 93 r. Tel. 
747-51-51 , kom. 0-602/289-798. 

(3551/04) 

Sprzedam FIATA 126p - 199Ó rok. 
Nosków, ul. Koźmińska 3, tel. 740-03-29. 

(3552/04) 

Sprzedam MAZDĘ 626 2,0i-1988 r., 
c. z. , alumy, ABS, WKESEL (3,4) i RE
NAULT 19-1989 r. + gaz i 126p-1995 r. 
(1,8 tys .). Tel. 747-69-10 , 0-696/ 
245-900. 

(3553/04) 

Sprzedam CINQUECENTO 704 
ED, zielony metalik - 1995 rok. Tel. 
(0-61°) 287-42-90. 

(3554/04) 

Sprzedam FIATA 126p - r. prod. 
1990, stan dobry, cena 1.100. Tel. 
740-62-18, po 14.00. 

Sprzedam DAEWOO MATIZ JOY 
- 1999 r., przebieg 51 tys . km. Tel. 
(0-61) 285-44-69, 0-602n79-268. 

Sprzedam SKODĘ FAVORIT 1,3 
+ gaz - r. prod. 1992, cena 3.800. Tel. 
0-503/193-529. 

Sprzedam OPLA ASTRĘ - 95 r., 
listopad, 1,7 TOI ISUZU, kombi , 2 po
duszki, centr. zamek, wspomaganie , 
16.400 tys. Tel. 0-509/493-898. 

Sprzedam FORDA ORIONA GHiA 
- r. prod. 1987, 158 tys. km ., diesel, 
1.600 ccm, radioodtwarzacz, elektrycz
nie otwierane szyby, szyberdach, stan 
dobry, garażowany, cena 4 500 zł Tel. 
0-604/625-939. 

Sprzedam FIATA 126 ELX - 98 r., 
stan idealny i kamień polny - tanio. Tel. 
0-505/516-499. 

Sprzedam POLONEZA CARO 1,6 
- 94 r., stan dobry; telewizor ANION 21 
cali. Tel. 740-84-32. 

Sprzedam FORDA ESCORTA 1,6i 
- 91 r., sprowadzony, zarejestrowany. 
Tel. 0-502/223-093. 

Sprzedam FIATA 126p-99 r. , I wła
ściciel , 4.500 zł. Tel. 0-601/395-332. 

Sprzedam POLONEZA CARO 
GLE 1,6 - r. pr. 95, instal. gazowa, centr. 
zamek Tel. 0-693/875-692. 

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

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

VW GOLF li 1.6 TOI 1991 , wspo
maganie, c. zamek, szyberdach , 
5-drzwi. Tel. (062) 761-56-32, 0-603/ 
301-258. 

(1683104) 

OPEL ASTRA 93 r., 1.7 TOI , isuzu 
5-drzwi, wiśniowy metalik, welury. Tel. 
0-609/097-940, (062) 741-91-05. 

(1689104) 

FIAT CC 700, 1997 r., stan bdb., 
cena do uzgodnienia. Tel. (0-62) 
741-93-21 . 

(1695104) 

VW POLO 1.6 1998 r., c.zamek, 
el.szyby, airbag , wspomaganie . Tel. 
0-600/738-085. 

(1703/04) 

Sprzedam części do Poloneza 
Trucka: silnik 1.9 diesel, rozrusznik, wal 
pędny, tylny most, dwa kompletne kola. 
Tel. (0-62) 741-83-28, 0-506/530-767. 

(1707104) 

CITROEN AX 1.4 diesel, 1991 r, 
5-drzwi , cena do uzgodnienia . Tel. 
(0-62) 7 41-62-25. 

(1712/04) 

OPEL OMEGA 2.0, uszkodzony, 
1989 r., gaz, bordo. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0-698/641-627, (0-62) 742-76-44 
po 20.00. 

(1719104) 

FIAT 126p, 1992 r., czerwony, ory
ginalny lakier, lotnicze fotele, pełen FL, 
cena 1.900 do uzgodnienia. Tel. (0-62) 
741-82-23. 

(1720104) 

NISSAN PRIMERA 1.6, 1991 r. , 
GOLF Ili 1.4 1991 r. , AUDI 80, 1988 r. 
1.8 + gaz. Tel. 0-692/201-862 

(1721104) 

VW POLO 1.2i, 1992 r., alufelgi , 
OPEL CORSA 1,2i, 4 drzwi, OPEL 
KADETT 1.4i , 1990r. Tel. 0-509/ 
529-848 

(1724104) 

OPEL OMEGA 3000 i, nowa inst. 
gaz., digital, skóra, ABS, sprowadzo
ny, zarejestrowany. Tel. 0-509/529-848. 

(1724104) 

FIAT 126p, czerwony, 1991 r., stan 
b. dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 
0-888/335-578, (0-62) 742-00-32. 

(1726/04) 

TANIO TOYOTA COROLLA 1.3, 
1986 r., biała , 5-drzwi. Tel. 0-888/ 
784-507, (0-62) 741-38-46 po godz. 
18.00. 

(1728/04) 

Kupię każde auto uszkodzone, 
zniszczone, rozbite. Mogę dojechać. 
Tel. 0-692/765-941 . 

(1731/04) 

.. , idzif!~z w dobtą ~ttonę 

FIAT CC 700, niebieski, 1995 r., 
cena do uzgodnienia. Tel. 0-505/ 
333-046. 

(1733104) 

SEAT TOLEDO 1.9 diesel, 1994r., 
złoty metalik, wspomaganie, szyber
dach, hak, alarm. Tel. 0-602/598-856. 

(1734104) 

Sprzedam Skoda Felicia 1.3, rok 99, 
I-właściciel , c. zamek.AIRBAG, immo
bilizer, alarm, garażowany, 74 OOO km. 
Tel. 0-603/762-758. 

Sprzedam Nissan Sunny 1986 r. I, 
1.7 Diesel, 4.200zl - do uzgodnienia. 
Tel. (0-65) 575-13-83. 

Sprzedam Ford Transit, 3-osobo
wy, 1997 r., 2.50, biały, fińska wersja, 
poduszka powietrzna, el. szyby. Go
styń. Tel. (0-65) 572-44-11 lub 0-506/ 
174-134. 

Opel Astra 1.6, rok 1992, wisnio
wy metalik stan bdb, szyberdach, cena 
do uzgodnienia , tel 501 /714-628 , 
740-37-63. 

CHCESZ SPRZEDAĆ MIESZKA
NIE? Teraz Twoje ogłoszenie może 
przeczytać trzy razy więcej ludzi. Mamy 
dla Ciebie specjalną ofertę . Tylko te
raz ogłoszenie w „Gazecie Jarociń
skiej" i „życiu Pleszewa" kosztuje 14 
złotych . Ale to nie wszystko. Za dar
mo opublikujemy Twoje ogłoszenie 
w „Życiu Gostynia" i „Życiu Rawicza" 
Krótko: cztery tytuły, cztery powia
ty, 300 tysięcy ludzi. Szczegóły - biu
ro ogłoszeń „Gazety Jarocińskiej" , Ry
nek 21 (wejście od ulicy Mickiewicza) 
tel. 505-30-00. 

AGENCJA OBSŁUGI NIERU
CHOMOŚCI Jarocin , ul. Wolności 4, 
tel. 747-90-81 oferuje licencjonowa
ne usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami , wyceny nierucho
mości , pośrednictwa w obrocie nieru
chomościami . 

(SOJ 535104) 

Sprzedam dom 200 m2, Zielona 
Łąka , działka 4000 m2, do wprowadze
nia od zaraz. Tel. 0-609/188-433. 

(1606/04) 

Sprzedam budynek w Choczu , 
główna trasa - na sklepy, biura , miesz
kanie. Tel. 0-604/899-546. 

(1551/04) 

Sprzedam atrakcyjnie położoną 
działkę w Jarocinie na ul. Glinki, o pow. 
968 m2

• Tel. 0-601/082-130. 
(3293/04) 

Sprzedam mieszkanie własno
ściowe w Jarocinie na os. Konstytucji 

D.F.R. ,,TEMIDA" 
I T 

MASZ DlUZNIKOW , 

iZADZWON 
Tel. 0·505 420 924 
Skuteczna ściągania 

długów 

3 Maja, 58 m2, parter. Tel. 0-601/759-963. 
(3302/04) 

Wydzierżawię mieszkanie w Ja
rocinie na ul. Kusocińskiego 27, w domu, 
cały parter. Tel. 0-606/759-216. 

(3324104) 

Dom wolnostojący do-wynajęcia , 
150 m2 powierzchnia użytkowa + 35 m2 

garaż, 4 pokoje, kuchnia , 2 łazienki , 
skrytka, kominek+ taras. Tel. 7 40-30-83, 
wieczorem od 19.00. 

(3330104) 

Do wynajęcia pomieszczenia na 
działalność gospodarczą lub magazy
ny o pow. 71 m2 , w centrum Jarocina. 
Tel. (0-62) 747-32-47, (0-62) 747-36-92. 

(3355104) 

Wydzierżawię mieszkanie wraz 
z garażem. Tel. 747-29-26. 

(3428104) 

Sprzedam działki budowlane, 
Golina, ul. Zakrzewska 34. Tel. 0-502/ 
289-846. 

(3437104) 

Sprzedam dom jednorodzinny 
180 m - Tumidaj, atrakcyjna lokaliza
cja, w rozliczeniu mieszkanie 2 p. Tel. 
0-604/656-681 , po 17.00. 

(3448104) 

Sprzedam garaż w bloku na ulicy 
Bema 29. Tel. 0-605/051-761 . 

(3460/04) 

Sprzedam mieszkanie własno
ściowe w centrum Dobrzycy - 75 m2• 

Tel. 741-30-91 lub 0-606/986-149. 

Sprzedam dom jednorodzinny 
w Jarocinie 160 m2, działka 890 m, peł
ne uzbrojenie. Tel. 0-509/598-951. 

Poszukuję do wynajęcia kawa
lerki lub dwupokojowego mieszkania 
w Jarocinie. Tel. 0-606/370-194. 

(3489104) 

Oddam w dzierżawę dwa odręb
ne lokale po 75 m2 lub jeden połączo
ny o powierzchni 150 m2, na każdą 
działalność gospodarczą. Tel. 0-509/ 
493-904, po 16.00. 

(3519104) 

Kupię mieszkanie w bloku , na 
osiedlu Konstytucji 3 Maja, do 50 m2• 

Tel. 0-508/963-549. 
(3532/04) 

Poszukuję garażu do wynajęcia 
na osiedlu Kaszianowa. Tel. 0{597/956-515. 

(3537/04) 

Sprzedam działkę 0,19 ha. Tel. 
(0-62) 749-41-69. 

(3545104) 

Sprzedam las sosnowy 1,40 ha. 
Tel. (0-61) 287-53-54. 

(3546/04) 

Sprzedam mieszkanie 38 m2, Ili p., 
2 pokoje. Tel. 747-52-86, po godz. 19.00. 

Sprzedam działkę o pow. 6.000 m2 

w Jarocini~. z możliwością zabudowy. 
Tel. 0-608/089-240. 

Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych w Jarocinie 
z siedzibą w Prusach - -

odda w dzierżawę lub sprzeda 

halę magazynową 

350 m2 lub 500 m2 

z przyległą działką 

lnformacJa w siedzibie Spółdzielni 
Prusy 52 

tel. (0-62) 7 40-11-36, 
tel. kom. 0-608/7 44-796 
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Poszukuję lokalu na działalność 
gospodarczą w Żerkowie , ok. 30 m2 • 

Tel. (0-62) 741-12-74, kom . 0-504/ 
668-815. 

(3556/04) 

Sprzedam budynki magazynowe 
o pow. 360 m2 wraz z ziemią O, 16 ha 
w Miliczu. Tel. (0-71) 384-71-71. 

Sprzedam dom jednorodzinny 
z poddaszem użytkowym, działka 0,5 ha 
na wsi, 1 O km od Pleszewa. Tel. 0-696/ 
965-985. 

(1644/04) 

Pilnie sprzedam mieszkanie wła

snościowe M-5, 75 m2. Goluchów k. 
Pleszewa. Tel. (0-62) 761-74-66. 

(1684104) 

Sprzedam działkę o pow. 1 O arów 
przy głównej trasie w Rudzie Wieczyń
skiej. Tel. (0-62) 741-97-53. 

(1694/04) 

Skup bydła - płatne gotówką. Tel. 
0-601/988-464. 

(743104) 

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

(SOJ 519104) 

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

(3164/04) 

Sprzedam wiśnie , Wola Książę
ca 55, tel. 740-66-32. 

(3353104) 

Kupię zboże paszowe . Tel. 
740-95-64 (wieczorem). 

(3423104) 

Sprzedam prasę do słomy FORT
SCHRITT K-454 - 1988 rok, stan bdb. 
Tel. (0-62) 740-02-32. 

(3424/04) 

EKO-SOLAR 

ZAKlAD USł.UGOWO-PR O ~YJNY 

~,DOBB lI.K" Leszek Andnejak 
1' 

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

FOTO · CENTRUM 
UL. PADEREWSKIEGO 1 

63-200 JAROCIN 

DOWOLNY FILM U NAS 
WYWOŁUJESZ KONICE 200/36 
W CENIE ~ ' , OTRZYMUJESZ 

DWA FILMY WYWOŁUJESZ 
KONICE 200/36 

GRAl OTRZVMUJESZ 

DOWOLNY FILM WYWOŁUJESZ 
ALBUM LUB RAMKĘ 

GRATIS OTRZYMUJESZ 

' 

Sprzedam limit mleczny, jałówkę 
-wycielenie do 30 września . Tel. 0-604/ 
269-467. 

(3425104) 

Kupię byczki, wal pierścieniowy, 
konny 2 m. Tel. (0-62) 740-26-49. 

(3429/04) 

Sprzedam jałówkę wysokocielną 
- wycielenie polowa sierpn ia. Tel. 
749-32-26. 

(3438/04) 

AGROMA S.A. Jarocin ul. Węglo
wa 28, tel. 747-94-13 oferuje w ciągłej 
sprzedaży części zamienne do ciągni

ków i maszyn rolniczych , sznurek, fo
lie, oleje - ZAPRASZAMY. 

(SOJ 935/04) 

Sprzedam krowę z cielakiem . 
Dębno 1, tel. 0-694/854-730. 

(3449104) 

Sprzedam odchowane kurczaki 
ras ozdobnych Brahma i inne. Wojcie
chowo 20, tel. (0-62) 740-88-80. 

(3456104) 

Sprzedam nasiona gorczycy. Tel. 
749-44-03. 

(3456/04) 

Sprzedam prasę zwijającą Z266 
średniopasową, technicznie sprawną, 
cena 7.200. Tel. (0-62) 740-25-94. 

(3462104) 

Zatrudnię kombajnistę z okolic 
Żerkowa z praktyką; sprzedam brony 5. 
Tel. 740-33-49. 

(3465104) 

Sprzedam hurtowy limit mleczny. 
Tel. (0-62) 740-73-43. 

(3476/04) 

Sprzedam opryskiwacz KRUKO
WIAK .HEROS" 15m, 600 I, 2-letni ; 
rozrzutnik obornika 4 t + nadstawki do 
objętościowych . Tel. (0-62) 740-44-54, 
po 20.00. 

(3483104) 

Sprzedam jęczmień, żyto, owies. 
Tel. (0-61) 282-19-47, 0-509/178-433. 

Sprzedam konika polskiego 
- klaczka, z rodowodem i dmuchawę 
do siana -tanio. Tel. (0-62) 740-10-31 . 

(3516/04) 

Taniej wykonam usługę budow
laną w zamian za słomę lub zboże lub 
płatne gotówką. Tel. 740-44-39. 

(3534/04) 

Sprzedam kombajn BIZON 56 
- 1982 rok, szerokie opony. Tel. (0-62) 
740-52-48. 

(3539104) 

Sprzedam opryskiwacz plecako
wy (silnikowy), płuczkę do warzyw, 
mechaniczną, opony 600x16 szt. 2. Tel. 
(0-62) 749-60-79. 

(3543104) 

Sprzedam ciągnik tył C-328, sil
nik i przód C-330, wózek jednoosiowy. 
Tel. 0-888/782-255. 

(3547/04) 

Sprzedam C-385 w komfortowej 
kabinie, cena 15,5 tys. Tel. 741-12-82. 

(2550/04) 

Sprzedam kultywator z brona
mi oraz brony piątki , stan bdb. Tel. 
740-33-38. 

Sprzedam pług 5-cio skibowy, 
podorywkowy. Gola, ul. Jarocińska 21 , 
tel. (0-62) 740-85-83. 

Sprzedam jałówkę lub krowę wy
sokocielną. Panienka 23. 

Sprzedam limit mleczarski. Tel. 
(0-62) 740-88-67. 

Sprzedam prosięta . Tel. 740-86-60. 

Sprzedam cielaka - byczka. Po
ręba 20. 

Sprzedam jałówkę hodowlaną 
- wysokocielną. Tel. 721-63-26. 

Sprzedam kombajn zbożowy 
BIZON 56. Tel. (0-62) 742-16-09. 

(1681/04) 

Sprzedam kabinę na ciągnik , 

opryskiwacz, przyczepę , brony , 
motor cezeta , Fiat 126p 1991 r. Tel. 
(0-62) 741-59-71 . 

(1735/04) 

Sprzedam ciągnik C-328, silnik 
C-330 z narzędziami polowymi. Tel 
0-603/944-481 , wieczorem (0-65) 
573-91-51. 

ci 

O GŁOSZENIA 

LOMBARD - natychmiastowe 
POŻYCZKI pod zastaw. Jarocin, ul. 
Kilińskiego 2, tel. 505-26-16. 

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

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

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

REKLAMA - tablice, szyldy, kase
tony podświetlane , karoserie, plande
ki , litery przestrzenne, wycinanie kom
puterowe, wizytówki. P. W. REX - Mi
chał Król, Witaszyce, ul. Żużlowa 9a, 
tel. 0-601/830-428. 

Usługi tapicerskie i ślusar
skie . Mariola Białek , 63-840 Krobia , 
Kuczyna 1. 

VIDEOFILMOWANIE (DV - kame
ra cyfrowa), montaż cyfrowy (możli
wość zapisu na DVD), prezentacje 
multimedialne na CD. FOTOGRAFO
WANIE. Tel. (0-62) 747-42-86, kom. 
0-601/722-999. 

(SOJ 694/04) 

HEMOROIDY, ŁUSZCZYCA, 
ŻYLAKI - szybko, bezpowrotnie wyle
czysz maścią ziołową. Tel. 0-604/ 
957-327, Kożmin , ul. Łączna 8. 

(2751/04) 

VIDEOF(LMOWANIE „FOTORE
PORTAŻ" - studyjny montaż, cyfrowa 
kamera. DVD - gratis. Sesja zdjęcio
wa w plenerze . Tel. 742-20-14 lub 
0-600/343-919. 

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

Układanie kostki brukowej 
i granitu - tanio, solidnie. Tel. 0-506/ 
913-289. 

(1 422/04) 

Usługi transportowe: żwir, zie
mia, aszka, piasek, gruz, 25 ton. Tel. 
0-692/431-351 . 

(SOJ 84 2104) 

Usługi transportowe: żwir gruby, 
piasek, czarnoziem, torf, wywóz gru
zu . Tel. 747-54-98. 

(SOJ 842104) 

Wykopy koparką: fundamenty, 
rowy, stawy. Tel. 0-604/408-582. 

(SOJ 842104) 

Montaż wkładów kominowych 
z blach kwasoodpornych grubości 
0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm oraz elastycz
nych typu ALUFOL. Tel. 742-58-01 , 
0-600/311-596. 

Murowanie, tynkowanie , posadz
ki itp. - ogólnobudowlane. Tel. 0-606/ 
370-122. 

(SOJ 905/04) 

Usługi transportowe BUS 1,5 
tony, uprawnienia ADR i OC przewoż
nika. Tel (0-62) 747-45-68, kom. 0-608/ 
600-776. 

(SOJ 909/04) 

NOWOŻEŃCY - sesje ślubne 
w plenerze, zdjęcia grupowe. Zapra
sza „KODAK", os. Kościuszki 4. 

(S0J 822I04) 

Docieplanie, szpachlowanie , 
malowanie, wstawianie okien, drzwi , 
parapety. Tel. (0-62) 740-64-38, 0-607/ 
462-743. 

(SOJ 927/04) 

Budowa domów jednorodzinnych 
pod klucz - profesjonalnie. Tel. 0-604/ 
294-124. 

(3430/04) 
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WYROBY Z DREWNA DO OGRO
DU - konkurencyjne ceny. Tel. 0-603/ 
526-031, Osiek 50a. 

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

(sop/660) 

Przyjmę zlecenia na budowę 
domu, klinkier, posadzki. Tel. 0-505/ 
284-700. 

(S0J 933I04) 

Zlecę ułożenie płytek na tarasie 
i balkonie, ok. 150 m2. Tel. 0-508/ 
185-582. 

(2447/04) 

Przedsiębiorco! Kupujesz maszy
ny, urządzenia? Możesz dostać 50 % 
dotacji z UE. Witold Walicki, tel. 0-607/ 
633-432. 

(3451104) 

Malowanie, tapetowanie, gipso
wanie 6 zł/m2 tapety, karton-gips. Tel. 
740-91-72. 

(SOJ 937/04) 

Wymiana pokryć dachowych' 
- szybko, tanio, solidnie. Tel. 740-01-
21 , 0-604/527-284. 

(SOJ 939/04) 

„KARCHER" - profesjonalne 
czyszczenie dywanów i tapicerki. Czy
stość, higiena, elegancja. Tel. 505-28-30, 
kom. 0-697/140-908. 

(SOJ 940/04) 

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

Malowanie, tapetowanie, szpa
chlowanie - solidnie, tanio. Tel. 7 40-31-39, 
kom. 0-603/538-618, '0-602/579-243. 

Nie wiesz jak rozliczać kierow
ców wg nowych przepisów obowiązu
jących po 01.01.2004 r. ZADZWOŃ! 
Ewidencja czasu pracy oraz pozostała 
dokumentacja związana z kierowcą. 
Tel. 0-698/086-714. 

Układanie kostki brukowej. Tel. 
0-509/544-683. 

USŁUGI BLACHARSKO-DEKAR
SKIE montaż pokryć dachowych, ob
róbki blacharskie , niskie ceny. Tel. 
0-698/691-603. 

(SOJ 948/04) 

TERAZ PŁACISZ MNIEJ, 
A TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE 

MOŻE PRZECZYTAĆ 
TRZY RAZY WIĘCEJ LUDZI. 

Mamy dla Ciebie 
specjalną ofertę. 

d ·kach: 
Ogłoszenie w dwóch tygo _n1„ 

w "Gazecie Jarocińskie] 
i "Życiu Pleszewa" 

kosztuje tylko 14 złotych. 

Ale to nie wszystko. 
Za darmo opublikujemY 

Twoje ogłoszenie . " 
w „Życiu Gostynia" i .życiu Rawicza 

Jednym słowem: 

cztery tytuły, 
cztery powiaty, 

300 tysięcy ludzi, 
większa skuteczność 

za jedyne 14 złotych, 

Oferta ważna do końca Jipca. 

Szczegóły - biuro ogl~~.eń 
Gazety JarocińskreJ ' 

" Rynek 2! . zal 
(wejście od ulicy M1c1<leWfC 

tel. 505 - 3000. __.... 

. . · bfędY· 
W poprzednim numerze „Gazety" w dwóch ogłoszeniach po1aw_,1y sięrrych 
Poniżej publikujemy poprawną treść tych fragmentów ogłoszen , w k 

0 

wystąpiły nieścisłości. Za pomyłkę przepraszamy 
Redakcja 

OBWIESZCZENIE 

O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚC I 
Komornik Sądowy Rew. I działający przy Sądzie Rejonow~~ 
w Jarocinie ul. Do Zdroju 8 na podstawie art. 953 kpc w z,t,1. zrze-
955 §1 kpc podaję do publicznej wiadomości , że w dniu 22 winie 
śnia 2004r o godz. 11.30 w Sądzie Rejonowym w J~ro~acja 
Al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) odbędzie się dru~a he~ rzY· 
nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowane] w'.~ :sią9 
cy przy ul. Wyzwolenia 13Agm. Jarocin, dla której V Wydziak ·ęgę 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie prowadzi 

51 

KW 9850 (dz. nr 219). 

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest służebnością n;~~!; 
kania, której wartość określono na kwotę : 14.016,00 zł (sło 
czternaście tysięcy /"zesnaście złotych). 

O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
. •1eul. 

J roc1n 
Komornik Sądowy Rew. I działający przy Sądzie Rejonowym W 

8 daję do 
Do Zdroju 8 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 §1 kpc P~

0 
w są

publicznej wiadomości , że w dniu 22 września 2004r o godz. 10· dbędzie 
dzie Rejonowym w Jarocinie Al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) 

0 
zycacll 

się druga licytacja nieruchomości rolnej zlokalizowanej w w,t_a~
0

wego 
gm. Jarocin, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Re1;21 ). 
w Jarocinie prowadzi księgę KW 1650 (dz. nr 127/2, 124, 71 9, 

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości obejmuje: 

3. Grunt rolny - działka nr 124 
4 . Grunt rolny - działka nr 719 
5. Grunt rolny - działka nr 821 

10.381 ,00 zł 
2.704,00 zł 

11 .373,00 zł 

=:,) nie zattzytnui !!i~ 
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Malowanie, tapetowanie, gipso
w.anie, karton-gips, docieplanie budyn
kow, Panele śc ienne. Tel. 7 4 7-56-27 lub 
0-609/308-765. 

M (3523/04) 

aszyny szwalnicze - naprawa 
P(~zeg lądy techniczne, doradztwo. Tei'. 

-62)747-68-00, kom. 0-602/128-512. 
M (SOJ 951/04) 

li urowanie, tynkowanie płytki 
el. (0-62) 7 49-23-35. ' · 

_ noAgencja Towarzyska „GEJSZA" 
GOG~ dziewczyny, striptiz , taniec 
Ul T • czekamy całą dobę . Pleszew, 

· raugutta 26, tel. 742-74-74. 

Od 1Garaże blaszane ocynk i kolor 
dla .400 zł. Bramy uchylne i dwuskrzy-

030We. Raty. Tel. 733-88-30 0-693/ 
-206. ' 

PR NIEMCY - POMOC URZĘDOW0-
0}0WNA. Tel. (0-61) 853-70-07 , 

4/645-598. 

kowDITESCO s.c. Pożyczki gotów
czeńe, bez poręczycieli, zaświad
(1 dz~ ~arobkach, szybka wypłata 
(obok n). Pleszew, ul. Poznańska 
ku do Muzaka). Czynne od poniedzial
do 

1 
Piątku w godzinach od 12.00 

1a1_f7~o, tel./fax 742-00-52, 0-608/ 

- ZESPót MUZYCZNY WA~~~~~! 
Wesel " 

s1 5_
045

a, bale , plenery. Tel. 0-609/ 

Lu . (SOJ708/04) 

Wy''. KAS" KREDYT GOTÓWKO
Wy w ~godny sposób zawarcia u mo
dzony otu klienta. Dla klientów spraw
~ c · Wystarczy się umówić na wi
Po i920adzwoń, tel. 0-506/050-854 lub 

· O 747-75-22. 

osz:~·OO?:OO zł. - tyle można za
Zji ·Wyędzic w razie wypadku lub koli
Prawn starczy ubezpieczenie Ochrony 

eJ. Tel. 0-608/534-283. 
A trak . (SOJ 942104, 

lokum CYJna blondynka, 26 I. , bez 
-20 00 Sex sponsoring, godz. 12.00 

· ' tel. 0-888/990-846. 
(3491/04) 

ZA 
na kiermasz 

,hlebli biurowych 
111.• ••deszkaniowych 

oraz 
okuć meblowych 
w ~Przedaży: 
„ biurka 
„ regały 

"ltOły 

„ krzesła 

Potrzebujesz gotówki? Kredyt 
bankowy od 1,75 % hipoteczny, gotów
kowy, oddłużeniowy. A'Conto, Jarocin, 
ul. Śródmiejska 14, tel. (0-62) 505-22-86, 
0-608/7 44-796. 

(SOA 823/04) 

KAPELA - wesela, zabawy, jubi
leusze. Gramy na żywo! Tel. 747-50-59, 
0-888/940-230. 

(SOJ 945/04) 

KRUSZENIE KAMIENI NERKO
WYCH w poznańskiej klinice - krótkie 
terminy. Tel. 0-508/743-663. 

(3530/04) 

Sprzedam akordeon 120 bas , 
mało używany, cena 8002! . Tel. (0-65) 
571-96-63. 

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

SZUKASZ PRACY? POSZUKU
JESZ PRACOWNIKÓW? Teraz Two
je ogłoszenie może przeczytać trzy 
razy więcej ludzi. Mamy dla Ciebie spe
cjalną ofertę . Tylko teraz ogłoszen ie w 
,,Gazecie Jarocińskiej" i .życiu Plesze
wa" kosztuje 14 złotych . Ale to nie 
wszystko. Za darmo opublikujemy Twoje 
ogłoszenie w .Życiu Gostynia" i .życiu 
Rawicza". Krótko: cztery tytuły, cztery 
powiaty, 300 tysięcy ludzi. Szczegóły 
- biuro ogłoszeń .Gazety Jarociń
skiej" , Rynek 21 (wejście od ulicy Mic
kiewicza) tel. 505-30-00. 

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

OTWÓRZ FIRMĘ W NIEMCZECH 
i pracuj legalnie. Tel. (0-61 ) 853-70-07, 
0-604/645-598. 

Szkoła Języków Obcych zatrudni 
lektorów. Tel. 0-502/633-004. 

(SOJ 795/04) 

Zatrudnię mechaników samo
chodowych z umiejętnością spawa
nia. Tel. 0-602/883-125. 

Zostań konsultantką Oriflame! 
Tel. 0-504/157-427. 

(SOJB81/04) 

Przyjmę stażystę do przyuczenia 
na stanowisko introligator. Oferty wy
łącznie pisemne na adres: Drukarnia 
Projekt, Jarocin, ul. Kusocińskiego 12. 

(SOJ903/04) 

Zatrudnię panią do prowadzenia 
domu (dobre wynagrodzenie, miesz
kanie), dyspozycyjność , wiek do 50 lat. 
Oferty składać w Biurze Ogłoszeń Ga
zety Jarocińskiej . 

(3422/04) 

Dam pracę w usługach finanso
wych . Płaca od średniej krajowej. Tel. 
0-606/403-449. 

(SOJ 928/04) 

Kierowca kat. 8.C + E, ADR , 
uprawnienia do obsługi stacji paliw. Tel. 
747-69-74 - szuka pracy. 

(3467/04) 

HANDLOWCÓW - również bez 
doświadczenia . Tel. (0-61) 285-27-84, 
0-608/781-145. 

Szkoła Języków Obcych zatrudni 
osobę na stanowisko sekretarki. Tel. 
0-502/633-004. 

Przyjmę do pracy panią w charak
terze barmanki w niepełnym wymia
rze czasu pracy, wiek do 30 lat, osoba 
miejscowa. Zgłoszenia DRINK BAR 
,,MALIBU", ul. Sportowa 7, Jarocin, 
w godz. 15.00 19.00. 

(SOJ 950/04) 

O GŁOSZENIA 

~irma FACH Sp. z o.o 
w Srodzie Wlkp. przy ulicy Brodowskiej 28a 

pilnie zatrudni 

stolarzy 1~-tl 
DDD@lfilU®~@Ou r : ~ J · 

Wymagania: wykształcenie zawodowe i min. 3 lata praktyki 
Tel. kontaktow 0-61 285-27-08 

4 młode i dyspozycyjne osoby 
zatrudnimy na stale lub sezonowo. Pro
ponowane wynagrodzenie 1.000 zł 

netto m iesięcznie . Tel. 747-63-99 , 
0-888/143-577. 

(SOAS34/04) 

Producent mebli 
poszukuje na stanowisko 

PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO 

Wymagania: 
- prawo jazdy kat. B 
- wykształcenie min. średnie 
- komunikatywność 
- mile widziane doświadczeni e 

zawodowe na stanowisku PH 
Oferty pisemne prosimy przysyłać w terminie 

7 dni na adres· 
Biuro Ogłoszeń .,Gazety Jaroc i ńskiej" , 

ul. Rynek 21, 63-200 Jarocin 

Sprzedawca poszukuje pracy , 
dyspozycyjność , sumienność, obrot
ność. Tel. 0-504/668-819. 

(3558/04) 

Zatrudnimy ślusarza-spawacza . 

Tel. 0-503/055-796. 

Zatrudnię mechaników do na
praw samochodów ciężarowych oraz 
ślusarza do 35 lat z doświadczeniem . 

Tel. 0-509/214-987. 

Kierowca kat. ABCE + świadectwo 

kwalifikacji , dyspozycyjny, praktyka 
- poszukuje pracy. Tel. 0-609/615-067. 

(1690/04) 

GABINET GINEKOLOGICZNY 
- lek. med. Iwona Udzik, ginekolog
polożnik, specjalista medycyny ro
dzi n nej. USG. Badania okresowe 
i wstępne . Jarocin, ul. Zapłocie 22. 
Przyjęcia codziennie : poniedziałek 
i wtorek od godz. 17.00, pozostałe dni 
oraz w sobotę tylko po rejestracji. Re
jestracja tel. kom. 0-605/077-222 lub 
747-24-81 . Parking dla pacjentów. 

MEDICUS - Maria Suwalska 
ECHO SERCA, dorośli. Rejestracja 
środy, tel. 747-83-83. 

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

GABINET OKULISTYCZNY, lek. 
med. Hanna Marczuk Zielińska. 
KOMPUTEROWE badanie wzroku 
i pola widzenia, dobieranie socze
wek kontaktowych. Przyjęcia : ponie
działki , czwartki 17.00 - 18.00, piątki 
15.00 - 17.00; Jarocin, ul. Słoneczna 
8, telef. 747-14-05, 0-604/536-674. 

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

SPECJALISTYCZNY GABINET 
NEUROLOGICZNY - lek. med. 
8. Łysiak-Małecka, SPECJALISTA 
NEUROLOG, SPECJALISTA NEU
ROLOGII DZIECIĘCEJ. Przyjęcia do
rośli i dzieci: poniedziałek i piątek po 
rejestracji telefonicznej 747-12-04, po 
godz. 20.00, środa bez rejestracji 16.00 
- 18.00. Jarocin, Gołębia 3 (obok kina). 

PRACOWNIA EEG - badania en
cefalograficzne mózgu. Przyjęcia po 
uprzedniej rejestracji telefonicznej 
747-10-09, Jarocin, ul. Gołębia 3. 

SPECJALISTYCZNY GABINET 
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY, 
PRACOWNIA USG , KTG leczenie 
nadżerek LEEP - LOOP - lek. med. 
K. Małecki - SPECJALISTA GINEKO
LOG-POŁOŻNIK. Przyjęcia : wtorek, 
środa , piątek 16.00 - 18.00, po reje
stracji telefonicznej 747-12-04, po 
20.00.Jarocin, ul. Gołębia 3. 

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. 

GABINET GINEKOLOGICZNY, 
lek. med. Włodzimierz Budzyński , 

specjalista ginekolog i położnik; 
LASER - leczenie nadżerek, KTG, 
USG. Badania okresowe i wstępne. 
Jarocin, ul. Hallera 7, tel. 747-83-18. 
Przyjęcia: poniedziałki i środy od 16.00. 

DERMATOLOG Arkadiusz Wal
czyński. Przyjmuje: ul. Gołębia 3, wtor
ki 14.00 - 15.00, czwartki 15.00 -16.00; 
tel. 0-604/537-845. 

GABINET PSYCHOLOGICZNY 
mgr Edyta Błoch ; diagnoza i porady 
psychologiczne, psychoterapia. Jaro
cin , ul. Wrocławska 38. Rejestracja te
lefoniczna 747-82-83, 0-607/093-111 . 

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

(SOJ 715/04) 

GABINET GINEKOLOGICZNY 
- USG. lek. med. Mirosława Sosiń
ska - Walczak, specjalista ginekolog 
- położnik. Przyjęcia prywatne: ponie
działek, czwartek od 16.00; Jarocin, ul. 
Gołębia 3. Rejestracja tel. 747-38-42. 

(SOJ 946/04) 
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GABINET UROLOGICZNY - Kazi
mierz Wysocki, specjalista urolog. 
Przyjęcia w każdy piątek od godz., 

19.00. Jarocin, ul. Wrocławska 38, 
przychodnia „MEDAN". Rejestracja tel. 
747-22-61 , od godz. 8.00 do 18.00. 

SPECJALISTYCZNY GABINET 
PEDIATRYCZNY - lek med. Teresa 
Florkowska-Sosińska, specjali
sta chorób dziecięcych . Przyjmu
je codziennie po 16.00. Jarocin, os . 
1000-lecia 3/32, tel. 747-21 -09. 

(SOJ 761/04) 

Dr med. Dorota Fundowicz spe
cjalista onkolog przejęcia poniedział

ki , Jarocin ul. Wrocławska 38 (przy
chodnia MEDAN) od 15.00, rejestracja 
tel. 747-22-61 , od 8.00 do 18.00. Tel. 

0-691/140-224. 
(2764/04) 

PRYWATNY GABINET PSYCHO
LOGICZNY mgr Małgorzata Matusz
czak - diagnoza, psychoterapia . Jaro
cin , ul. Kilińskiego 9. Terminy spotkań 
do uzgodnienia, tel. 0-501/647-806. 

(SOJ 934/04) 

Prywatny Gabinet Ortodontycz
ny Jarocin , ul. Wojska Polskiego 36 
- leczenie wad zgryzu u dzieci i doro
słych. Rejestracja tel. (0-62) 747-30-74, 

we wtorki 10.00 - 12.00, czwartki 16.00 
- 18.00 przyjmuje dr n. med. Regina 
Kałka-Geba la. 

(SOJ 245/04) 

.- ZMIANY 21/1/YROONIENIOV\E 
I REUMATYCZNE 

..- URAZY SPCRTOV\A: 
I STANY POURAZOWE 

..- ZMIANY PR:?ECIĄżENIONE 
U MŁODZIEZY 

GABINETY KONSULTACYJNE 

JAROCIN, UL. ZAPŁOCIE 22 
(obok Biedronki) 

TEL (0-62) 747-24-81, (0-61) 822-00-41 

PLESZEW, UL. POZNAŃSKA 58 
TEL (0-62) 506-00-55, (0-61) 622-00-41 

SPECJALISTA ORTOPEDA HENRYK GRUDNIEWlCZ 
z Kliniki Schorzeń Kolana w Poznaniu 

GABINET s.o.s. o 
STOMATOLOGICZNY 
. stomatologia zachowawcza 

. protetyka . chirurgia 
. choroby przyzębia 
. wybielanie zębów 

Czynne: 
od poniedziałku do czwartku 16.00 - 21.00 

piątek 9.00 - 14.00 
Jarocin, ul. Kościuszki 12A 

tel. 505-28-08 
Możliwa rejestracja telefoniczna 

Jarocin ul. Sienkiewicza 14 
(obolcdw. PKS i PKP) poi~ godz. 19.00 -20.30 

Jarocin ul. Wrocławska 928 
(1"lj!do od slrony os. Kons lyl utjl 3 Mqo) 

wtorki godz. 17.00 - 18.00 
Pleszew, ,I. Wyspimskiego 8 

((111lrum Uwg Med.) wtorii gooL 19.00 · 20.00 
(r~es1rotjo lol. 742-48-39) 

L~ nie: trądz...tka. łosu-z)"cy, gaybicy, alergii. 
chorób sl:óty • .,., losów i p:rznolci ... Do ro śl i i dzieci 

Usuwanie: ku rzajek. brodav.c:k, kłykcin. 
włó\mab5w, na=z.yni3l,:6w, odcislów i tp. 

Tel . dom. Poznań (0-prefiks-61) 82ł-O l -63 

lubo 601-819-926 

~ btawo! do~zBdłB~ 
l,fjtatny w na~zytn biutz{! Ógło~z{!h 

ia111,i"1k1 
.. ~ ul. l'edllill biuro ogłoszeń 

u11Goł bill 3 ~ ~ 63-200 Jarocin, Rynek 21, tel. (062) 505-3000 
C,) 

~ wejście od ulicy Mickiewicza, naprzeciwko PKO 
-; zapraszamy od 9.00 do 16.00, w soboty od 10.00 do 12.00 
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PODSUMOWANIE ROZGRYWEK TRAMPKARZY STARSZYCH 

Najlepsi w bu 
okręgach 

Bardzo udany se
zon zanotowali tramp
karze starsi Jaroty Kotlin 

......,...,. ...... Jarocin. Po pod taką nazwą 
w minionym roku występowali pił-
karze w rozgrywkach. Bardzo sze
roka kadra (zespól powstał z połą
czenia piłkarzy KP Golina Kotlin 
i PUKS-u Św. Marcin) pozwoliła 
na utworzenie dwóch drużyn, któ
re występowały w poznańskiej A
klasie trampkarzy starszych oraz 
w kaliskiej klasie trampkarzy star-

szych. Oba zespoły spisały się bar
dzo dobrze wygrywając swoje kla
sy rozgrywkowe. 

Drużyna występująca w po
znańskiej A-klasie na wiosnę zre
misowała tylko dwa mecze, pozo
stałe zdecydowanie wygrywając 
(warto dodać, że ci chłopcy nie 
przegrali meczu od dwóch lat). 
Najtrudniejszym spotkaniem w run
dzie wiosennej był mecz z wiceli
derem 1920 Mo ina, który zakoń
czył się remisem 3:3 (w Mosinie 
gra kilku reprezentantów kadry 
Wielkopolski oraz jeden etatowy 
piłkarz reprezentacji Polski, pro
wadzonej przez Dariusza Dzieka
nowski ego). - Stara piłkarska 
prawda mówi, że gospodarzom po
magają nie tylko ściany. Tak też 
było i tym razem. - mówi Tomasz 

Kosiński, jeden z opiekunów dru
żyny. - Sędziowie robili co mogli, 
żebyśmy w Mosinie przegrali, ale 
chłopcy wykazali się wielką am
bicją i wolą walki i, mimo, że 
większą część drugiej połowy gra
liśmy w osłabieniu, bo arbiter dawał 
naszym piłkarzom kary czasowe, nie 
przegraliśmy tego prestiżowego 
spotkania - dodaje Kosiński. 

Najlepszymi strzelcami druży
ny byli Kamil Stefaniak, Wojciech 
Pisarski, Mikołaj Kosiński i Mi-

chał Szrajber. Trenerzy nie chcieli 
indywidualnie wyróżniać poszcze
gólnych zawodników, podkreśla
jąc, że największa iłą tej drużyny 
jest gra zespołowa. 

W kaliskiej klasie trampkarzy 
starszych Jarota Kotlin Jarocin tak
że pewnie wygrała swoje rozgryw
ki. Co prawda młodzi piłkarze 
wiosną przegrali jedno spotkanie 
O: 1 z Astrą Krotoszyn, ale zwycię
ży li w swojej grupie, a później po
twierdzili swą dominację w okrę
gu kaliskim wygrywając ze zwy
cięzcą drugiej grupy Ostrovią 
Ostrów 4: 1. - Chociaż przegrywa
liśmy O: 1, to w drugiej połowie 
strzeliliśmy cztery bramki i poka
zaliśmy, kto jest mistrzem byłego 
województwa kaliskiego - podsu
mował sezon Tomasz Kosiń ki. 

- Chciałbym serdecznie podzięko
wać wszytkim, którzy przyczynili 
się do naszych sukcesów. Zawod
nikom, działaczom, sponso
rom, a zwłaszcza urzędom w Ja
rocinie i Kotlinie - dodał Kosiński. 

W zbliżającym się sezonie ka
dra trenerska, którą tworzyli 
Łukasz Stachowiak, Jakub Orze
chowski i Tomasz Kosiński będzie 
mogla liczyć na 36 zawodników 
z roczników 1988-89, z których 
powstaną dwie drużyny. Pierwsza 

z nich grać będzie w Wielkopol-
kiej Lidze Juniorów Młodszych 

(przejmie miejsce po zespole Ma
cieja Dolaty), a druga występować 
w lidze kaliskiej. (taf) 

Skład trampkarzy starszych Jaro
ty Kotlin Jarocin w sezonie 2003/ 
2004 
ŁukaszAleksandrowski , Karol Andra
szak, Tomasz Andrzejczak, Szymon 
Andrzejczak, Dominik Bartniczak, Mi
chał Czyż, Maciej Ekert. Piotr Gał
czyński, Dawid Gużniczak, Bartosz 
Jasiński, Filip Kasperkowiak, Damian 
Kosiński, Mikołaj Kosinski , Karol Ko
walczyk, Jakub Kowalczyk, Konrad 
Krawczyk, Dawid Kuczyński , Michał 
Kusyk, Nikodem Nowaczyk, Łukasz 
Parysek, Wojciech Pisarski , Paweł 
Ratajczak. Kamil Stefaniak, Michał 
Szrajber, Bartosz Wojtyra 
Opiekunowie: Łukasz Stachowiak, 
Jakub Orzechowski, Tomasz Kosiński 

Poznańska A-klasa trampkarzy starszych Kaliska klasa trampkarzy starszych 
Kłos Zaniemyśl - Jarota Kotlin Jarocin 0:2 
Szk. Piłk. Kadet Kicin - Jarota Kotlin Jarocin 1:3 
Pogoń Książ Wlkp. - Jarota Kotlin Jarocin 0:3 
Jarota Kotlin Jarocin - GKS Gultowy 3:0 
Szóstka Śrem - Jarota Kotlin Jarocin 3:3 
Vitcovia Witkowo - Jarota Kotlin Jarocin 04 
Jarota Kotlin Jarocin - Polonia Środa Wlkp 4.0 
1920 Mosina - Jarota Kotlin Jarocin 3:3 
Orkan Błażejewko - Jarota Kotlin Jarocin 0:3 
Jarota Kotlin Jarocin - Zawisza Dolsk 3:0 

Tabela końcowa 
1. Jarota Kotlin Jarocin 
2 1920 Mosina 

20 54 75-12 
20 51 80-15 
20 43 43-19 
20 26 37-38 
20 26 29-30 
20 25 32-34 
20 22 23-37 
20 19 32-63 
20 17 31-66 
20 14 22-51 
20 10 17-56 

3. Szóstka Śrem 
4. Polonia Środa Wlkp 
5. Kłos Zaniemyśl 

6. Vitcovia Witkowo 
7 Pogoń Książ Wlkp. 
8 Szk. Pilk. Kadet Kicin 
9. GKS Gułtowy 
10. Zawisza Dolsk 
11 Orkan Błażejewko 

Czarni Dobrzyca - Jarota Kotlin Jarocin 1:3 
Jarota Kotlin Jarocin - Sparta Opatówek 6:1 
Jarota Kotlin Jarocin - LKS Goluchów 3:0 
KKS Prosna Kalisz - Jarota Kotlin Jarocin 0:2 
Jarota Kotlin Jarocin - UKS Żelazków 2:1 
UKS Wicher Siedlików - Jarota Kotlin Jarocin 2:6 
Jarota Kotlin Jarocin - Błyskawica Szczurawice 5:0 
Astra Krotoszyn - Jarota Kotlin Jarocin 
Jarota Kotlin Jarocin - GKS Zbiersk 
LUKS Liskowiak Lisków- Jarota Kotlin Jarocin 

Tabela końcowa: 
1. Jarota Kotlin Jarocin 
2. Astra Krotoszyn 
3. LKS Goluchów 
4. KKS Prosna Kalisz 
5. UKS Żelazków 
6. Czarni Dobrzyca 
7 Sparta Opatówek 
8. UKS Wicher Siedlików 
9. Błyskawica Szczurawice 

10. GKS Zbiersk 
11 . LUKS Liskowiak Lisków 

20 49 
20 47 
20 43 
20 41 
20 41 
20 31 
20 19 
20 17 
20 12 
20 12 
20 7 

Mecz o mistrzostwo okręgu kaliskiego: 
Ostrovia Ostrów - Jarota Kotlin Jarocin 

1 :O 
8:0 
0:2 

81-19 
64-22 
53-23 
88-18 
60-30 
52-49 
28-45 
24-56 
17-62 
12-73 
7-89 

1 :4 

V WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKARSKI 
O PUCHAR WÓJTA GMINY KOTLIN 

Trenujcie 
Drużyna Kotlin Park 
zwyciężyła w V Waka
cyjnym Turnieju Pił

--....J karskim o Puchar Wój-
ta Gminy Kotlin . W fi

nałowym meczu piłkarze z Ko
tlina pokonali Texas Kurcew 1:0. 

k " „ arne 
gola padł remis I: l. Decydujące 

' . (IV· 
okazały się rzuty karne. W pie 
szej serii nie trafił żaden ze s~ela· 
jących. Później strzelcy cirU~~Yl. 

· pam:ul I Wysogotówka nadal me 
kGrzepokonać bramkarza Wysze 

· kole· gorza Jeżykowskiego, a}ego . ra 
dzy dwukrotnie pokonali goJJape 
rywali Radosława Walkiewicza. 

R 
p 

nil 
kt 
d 

un 
d 

d 

Już po raz piąty Gminna Spo
łeczna Rada Sportu w Kotlinie 
zorganizowała w okresie waka
cyjnym turniej piłkarski dla 
mieszkańców gminy. W zawo
dach wzięło udział osiem drnżyn. 

Eliminacje rozgrywane były na 
dwóch boiskach. Grupa A grała 
w Wysogotówku, a grupa B w 
Twardowie. Do spotkań decydu
jących o kolejności mjejsc w tur
.nieju awansowały po dwa zespo
łu z obu grup. W eliminacjach 
mecze trwały 2 x J 5 minut. Fi
nały rozegrano następnego dnia 
na boisku w Magnuszewicach. 
Spotkania trwały 2 x 20 minut. 
Pojedynki półfinałowe były dość 
jednostronne. Zwycięzcy grup 
eliminacyjnych łatwo pokonali 
rywali. Texas Kurcew wygrał 
z Wyszkami 14:1, a Kotlin Park 
z Wysogotówkiem 4:0. W spo
tkaniu o trzecie miejsce w turn ie
ju, mimo wielu sytuacji z obu 
stron do zdobycia zwycięskiego 

Bardzo emocjonujący był mecz 
firtałowy. Faworytem był Texas 
Kurcew, w szeregach I<tóre~o gra~ 
Io więcei piłkarzy występuJącyc_ 2 • 

" zyw1· ' w drużynach li oowych. Rzec 

Grupa A: 
Wysogotówek - Orpiszewek 2:0, 
Wysogotówek - Texas Kurcew 0:1, 
Wysogotówek - Wyszki li 2:0, Orpi
szewek - Texas 0:5, Orpiszewek -
Wyszki li 4:1, Wyszki li - Texas 0:6 

Grupa B: 

0 
2ewa· 

ście zespól ten miał spo:ą P1 !(il· 
gę ale nie potrafił zdobyc gola. 

' "z brafll" ka sytuacji „sarn na sam ·ej 
karzem z Kotlina przegrał Maci 
Haręża. Kotliń kiego brarrtl<arza 
Denisa Rogali nie potrafił poko· 
nać także z rzutu karnego Tornashz 

· tyc 
Antczak. Zaprzepaszczeni~ w-
sytuacji zemściło się w ~on~~go 
ce meczu kiedy zwyc1ę5 1 ' I rrze · 
gola dla Parku zd~byl kró_ :ski -
ców turnieju Danusz Jastn 

d eczowe 
Puchary i nagra Y rz do· 

dla czołowych druży~, uf:J(o· 
wane przez Urząd GrninY pa
tlinie, wręczali kapitanom ~e;slci 
!ów wójt Walenty KV:aśn~eRadY 
i przewodniczący Gminnej (pwl 
Sportu Stefan Taczała. 

O 3 miejsce K z:O 
Wyszxi I - Wysogotówek 1 :1 rz. · 

Twardów - Kotlin Park 0:2, Twardów Finał k o·1 
- Wilcza 2:1, Twardów- Wyszki 11 :3, Texas Kurcew - Kotlin par · 
Kotlin Park - Wilcza 3:0, Kotlin Park 

. I Arka· 
Skład zespołu Kotlin Park: Arkadiusz Grygiel, Waldemar _Gry_i,e t(acper 
diusz Roszak, Łukasz Wielgosz, Denis Rogala, Piotr WoJtasr .' ra oa· 
Łyskawka, Damian Dryjański , Tomasz Wielebski, Krystia~ Kosr~el: 0ar· 
riusz Jasiński , Witold Kaczmarek, Radosław Janicki , Domrn rk Chm 
łosz Jędrzejczak 

li POWIATOWY 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

Mundialito 
Jaraczewo 4-5 wrzesień 2004 r. 

Warunki Uczestnictwa: 

- wpisowe od drużyny ( 40 zł) miejsce: 
- ostateczny termin wpłaty 1 września 2004 r. godz. 18.00. 

redakcja „Gazety Jarocińskiej" 
- kapitan drużyny musi mieć ukończone 18 lat 
- doJazd na własny koszt 
- drużyny sześcioosobowe . , szeń} 
- maksymalnie startuje 16 drużyn (decyduje koleJnosc z~~twa 
- wszystkie kwestie sporne rozstrzyga regulamin uczestni 
• tel. kontaktowy 0-505-17-27-61 

Organizotorzy: 
Organizacja Młodzieżowa Samoobrony 
w Jarocinie 
Stowarzyszenie „Opoka" 
Jaraczewski Ośrodek Kiltury 

St 
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REZERWY zlikwidowane 
Rezerwy · Jaroty zostały wycofane z rozgrywek kaliskiej klasy okręgowej. Oznacza to likwidację drugiej drużyny. 
Przesądziły o tym względy finansowe. O tym, co będzie dalej z pierwszą drużyną zadecydują najbliższe dni... 

. Mimo, że piłkarze Jaroty wró
cili· · 
. Juz z obozu sportowego w U stro-

ni u Morskim, nadal nie wiadomo, 
kto z n1·ch bli. . . . . w z zaJąceJ się run-
dzie będ · . zie reprezentował barwy 
Jaroc· - ki tas ego klubu. Aneksy do 
urnów · · d , wc1ąz podpisało zaledwie 
d Woch zawodników. Piłkarze na-
al nie mog d . " . . 

ą OJSC porozum1ema 
z zarządem w kwestiach finanso-
wych - Os,·ąg 1 · , . . k . nę 1smy na1w1ę szy 
sukces I · .. 
b w ustom klubu i za to trze-
a nas t eraz ukarał', proponując 

ncunb d . k, ar, zo duze obniżenie zarob-
~IV, nawet o kilkadziesiąt procent 

· Zali! · · 
się piłkarz chcący zachować 

anonimow " . 
śJa · r' .o~c .. Piłkarze podkre-
. Ją own1ez, ze me tylko o pie

niądze im eh d . W . . . s o z1. azny Jest tez 
POSób · ki 

Woct . 'w Ja zarząd traktuje za-
ników. - Nawet jeżeli się do

gadamy t 
, ' 0 trudno będzie odbudo-

lvac at, 
nosferę wokół lego klubu -

1:1 

0:1 _ Pr.z 
Po do· emyslaw Korzepski , 
ka 

2 
srodkowaniu Sławomira Udzi-

1 ·1 rzutu rożnego (14.) 
· - (39.) 

I I 

Jarota· H 
biak) D : Bachorz (46 D. Szy-
Oczk~ · P.ilarczyk , P. Garbarek, H. 
G. ldz-:ski, 1:· Lezala, J. Pacyński , 
tusza~ owski, D: Piróg (46. K. Ma
M. c) S. Udz1k (60. M. Cincio}, 
śniews1:a (46. P. Korzepski}, M. Wi-

1 (78. A. Sobczak) 

Jarota· Ł 
Chorz · · Wożniak (46. H. Ba-
Chowi~~·;ies~ar, T. Eleryk, Ł. Sta
Sll'lułka , Ł. Lezala, P. Stępień, Ł. 
W. Figa' · Łączny (46 . W. Figan), 
czak Dn, (46. Ł. Łączny) , A. Sob-

, · Kopaczewski 

I I 
Jarota · .....,...,..1,,,,1 
biak), D ~: Bachorz (46. o. Szy
Oczkow·sktarczy~, P. Garbarek, H. 
G. ldzikow' T. Lezala , J. Pacyński, 
!uszak), S ski , D: Piróg (46. K. Ma
~. Czajka · Udzik (60. M. Cincio), 
sniewski (~46. P. Korzepski), M. Wi-

8. A. Sobczak) 

dodają zawodnicy Jaroty. 
W poniedziałkowy wieczór ze

brał się zarząd klubu (na spotka
niu zabrakło usprawiedliwionego 
Ryszarda Grzebyszaka). Na zebra
niu władze klubu miały, wraz z tre
nerem, ustalić ro.in ilość zawod-

cińskich przedsiębiorców zadekla
rowało przekazywanie kwot na 
konkretnych zawodników. Nie 
udało się jednak zebrać deklaracji 
dotyczących całkowitych kosztów 
utrzymania pierwszej drużyny. 
Dalsze rozmowy miały być prowa-

wego meczu z Astrą Ustronie 
Morskie. Tym razem podopieczni 
Zbigniewa Sadowskiego pewnie 
wygrali po bramkach Tomasza 
Leżały i Jacka Pacyńskiego. 

Zbigniew Sadowski na razie 
stara się załatać dziurę. po Łuka-

MARCIN CINCIO zdobył bramkę dla Jaroty w sparingowym meczu z Obrą. Czy znajdzie się w kadrze Jaroty 
przekonamy się w tym tygodniu 

ników, którzy będą tworzyli kadrę 

pierw zego zespołu . Oczekują

cych na rozmowy piłkarzy zapro
szono na wtorkowy wieczór. Jak 
określ ił to prezes Janusz Wojtczak 
- Wtorkowe negocjacje mają być 
prowad-::,one do sku1ku . 

Miniony tydz i eń w Jarocie 
upłynął dość spokojnie. Choć za
częło się od, niedostępnego dla 
prasy, spotkania w restauracji Vic
toria. W poniedziałkowych rozmo
wach, uczestniczyli przedstawicie
le różnych środowi s k. którym leży 
na sercu dobro jarocińskiej piłki . 

Na spotkaniu padło wiele ostrych 
, łów w kierunku zarządu klubu. 
Nieoficjalnie wiadomo. że poru
szano m.in . kwestię zwolnienia 
trenera Hieronima Barczaka, oraz 
sprawy finansowe. Ostatecznie po
stanowiono, że dal zy ci ąg tzw. 
„okrągłego s tołu " odbędzie się 

w piątek. Niestety na drugiej czę

ści obrad zabrakło m.in. Ryszarda 
Grzebyszaka (był na obozie w U stro
ni u) jednego z inicjatorów pierw
szego potkania. 

W piątkowy wieczór w restau
racji Ba enowa pojawili się sym
patycy Jaroty, któ rzy mogliby 
współfinansować kontrakty po
szczególnych piłkarzy. Kilku jaro-

dzone indywidualnie z przedstawi

cielami zarządu . 

Przez ostatni tydzień spokojne 
głowy mieli za to piłkarze, którzy 
przebywali w Ustroniu Morskim 
na sześciodniowym obozie sporto
wym. Nad morze wyjechało 24 
zawodników. Ze względu na pra
cę później dojechali Tomasz Le
żała oraz Hubert Bachorz. Nie do
jechali Kuba Figan i Robert Paw
lak. Podcza zgrupowania Jarota 
rozegrała trzy mecze kontrolne. 
Dwa z Astrą Ustronie Mor kie 
(czwarty ze pól zachodniopomor
skiej IV ligi) oraz z Victorią Górki 
Szczukowskie (kielecka A-klasa), 
z którą zagrała druga drużyna. Tre
ner Zbigniew Sadowski był zado
wolony z wy tępów swoich pod
opiecznych. W pierwszym meczu, 
rozegranym w poniedziałek Jaro
ta zremi owała 1: 1 z Astrą, a bram
kę daj ącąjarociniakom prowadze
nie zdobył głową Przemysław 

Korzepski, który wykorzysta! 
dośrodkowanie Sławomira Udzi
ka z rzutu rożnego. W środę rezer
wy Jaroty. wzmocnione Hubertem 
Bachorzem i Toma zem Leżalą 
bezbramkowo zremi owały z Vic
torią Górki Szczukowskie. W trze
cim paringu doszło do rewanżo-

szu Siweckim. - Próbowani w 

środku boiska byli Dawid Piróg, 
Krzysztof Matuszak i Wojciech Fi
gan - mówił Sadowski. - Być może 

w kolejnych meczach spróbuję 
j eszcze innych piłkarzy. 

W międzyczasie okazało się, 

że nie dojdzie do zapowiadanego 
połączenia rezerw Jaroty z Błękit
nymi Spartą Kotlin . Sprawa roz
biła ię o kwestie finansowe. - Ja

rocińskiego klubu nie stac' na sa
modzielne utrzymanie drugiej dru
żyny (w grę wchodziła kwota po
nad 30 tys. złotych rocznie) i dla
tego zarząd klubu podjął decyzję 
o wycofaniu rezerw z rozgrywek 
kaliskiej klasy okręgowej - stwier
dził Janusz Wojtczak prezes Jaro
ty (Prezydium Zarządu KOZPN 
zdecydowało już , że w miejsce 
wycofanej Jaroty II zagra Olimpia 
Brzeziny). Do tej sprawy wrócimy 
w następnym numerze Gazety. 

W tym tygodniu Jarota ma za
planowane dwa mecze sparingo
we. Najpierw w środę w Plesze
wie zagra z Rolbudem (godz. 
17.00), a w sobotę podopieczni 
Zbigniewa Sadowskiego, na bo
isku w Klęce zmierzą ię z Inko
paxem Wrocław (ill liga). Począ
tek meczu o godz. 17.00). (taf) 

Obóz w Ustroniu Morskim wiele 
spraw mi rozjaśni/. Uważam, że 
spełni/ on swoje zadanie. Założo
ny plan wykonaliśmy w stu procen
tach, chociaż były obawy, że , ze 
wzg lędu na pogodę utrudnione 
może być korzystanie z boisk . Ale 
na szczęście , z wyjątkiem ponie
działku do południa , kiedy pada
ło , w inne dni można było treno
wać . Zawodnicy mocno przykłada
li się do treningów. Widać by/o, że 
bardzo poważnie traktują to co 
robią. 

Zagraliśmy dwa sparingi z mocną 
drużyną - Astrą Ustronie Morskie. 
To zespól z czołówki zachodniopo
morskiej IV ligi, wzmocnionej testo
wanymi graczami z klubów trzecio
ligowych: Floty Świnoujście , Kotwi
cy Kołobrzeg i Gwardii Koszalin. W 
tej konfrontacji wypadliśmy bardzo 
dobrze. 
Uważam , że jeżeli utrzymamy ten 

skład , to będziemy na tyle mocni, 
żeby znów walczyć o awans. 

Ze względu na wycofanie drugiej 
drużyny z rozgrywek muszę teraz 
opracować kadrę pierwszego ze
społu . Jej liczebność zależeć bę
dzie od decyzji zarządu . Ja opto
wał będę za 21 zawodnikami (w 
tym trzech bramkarzy). Zamierzam 
dawać wiele szans młodym piłka
rzom . Przy korzystnym wyniku 
będą wchodzili na boisko. Nie będę 
się sztywno trzymał jednej jede
nastki. 

Nie ukrywam, że wola/bym, aby 
by/a druga drużyna. Dla trenera, 
który prowadzi pierwszy zespól 
zdecydowanie lepiej jest wtedy, 
kiedy istnieją rezerwy. Można wte
dy na bieżąco śledzić formę bez
pośredniego zaplecza. U zawodni
ków niegrających trudno utrzymać 
formę . 

Ustaliliśmy na posiedzeniu zarządu , 

że szeroka kadra Jaroty będzie li
czyła 20 zawodników, w tym trzech 
bramkarzy. We wtorek prowadzone 
będą rozmowy na temat warunków 
finansowych. Nie mogę być pewien, 
po tym, co mia/o miejsce wcześniej , 

że już jutro (rozmowa przeprowa
dzona została w poniedziałek wie
czorem - przyp. faf) dojdziemy do 
porozumienia ze wszystkimi piłka
rzami. Jeszcze trochę cierpliwości. 
Ale jest nadzieja, że większość p ił

karzy podpisze aneksy do umów. 
Trzeba tu chylić czoła dla sponso
rów, którzy zdecydowal i się indywi
dualnie finansować niektórych pił
karzy. Jest to rzeczywiście jak iś 

kompromis między stanowiskami 
zarządu i pi/karzy. Pozwoli nam to 
przedstawić korzystniejsze oferty 
co, jak przypuszczam, spowoduje 
podpisanie ostatecznej umowy. 

• 
l!rgcińska 
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CEZARY PIERZCHAŁA ZOSTAŁ MISTRZEM POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH w TRÓJSKOKU I 

Trójskokiem po złoto1 
Cezary Pierzchała został mistrzem Polski juniorów młodszych w trójskoku. Lekkoatleta UKS Technik Jarocin skoczył 
14,81 m. i ustanowił nowy rekord życiowy. Podopieczny Macieja Koniecznego poprawił także swój najlepszy rezult~I 
w skoku w dal. W eliminacjach uzyskał 7,05 m. W finale tej konkurencji Pierzchała wypadł trochę słabiej i ostatecznie 
zajął szóste miejsce. 

Jadąc na finały Ogól
nopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, które rozgry

t.....-.... wano w miniony week
end w Zielonej Górze, Cezary 
Pierzchała i jego trener Maciej 
Konieczny liczyli na dobry wy
stęp. Udany start w mityngu po
przedzającym mistrzostwa, na któ
rym Pierzchała poprawi! swoją 
„życiówkę" w trójskoku (uzyskał 
14,59, co było drugim wynikiem 
w Polsce w tym roku) pozwalał 
liczyć na medal. Lekkoatleta UKS 
Technik Jarocin nie zawiódł i wró
cił z Zielonej Góry ze złotym me
dalem w trójskoku oraz dwoma re
kordami życiowymi. 

Swój start w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, w ramach 
której rozgrywane są Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych, Pierz-

chała rozpoczął od piątkowych eli
minacji skoku w dal. Już w pierw
szej serii uzyskał świetny rezultat 
- 7,05 m. (nowy rekord życio
wy) i z najlepszym wynikiem za
kwalifikował się do sobotniego fi
nału. Główny faworyt do zwycię
stw a w tej konkurencji - Karol 
Kondraciuk (AZS AWF Biała 
Podlaska), legitymujący się najlep
szym rezultatem w tym roku 
(7 ,36), na rozgrzewce doznał 
drobnego urazu i zrezygnował ze 
startu, koncentrując się na wystę
pie w trójskoku, w którym także 
był faworytem. 

Do sobotniego finału w skoku 
w dal Pierzchała podszedł rozko
jarzony. - Po bardza dobrym wy
stępie 1v eliminacjach zastał fawo
rytem zawodów - mówił po star
cie Maciej Konieczny, trener UKS 
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Technik Jarocin. Zdecydowanie 

zabrakło mu koncentracji. Był roz
kojarzany. Za szybko uwierzył że 
już jest najlepszy. Nie m6gł w tej 
sytuacji zbyt wiele zdziała( - tłu

maczył rozgoryczony Konieczny. 
Pierzchała spalił pierwszą próbę, 

ale w drugiej skoczył 6,73 i z pią
tym wynikiem awansował do ści
słego finału, w którym nie zdołał 
się już poprawić i ostatecznie zajął 
szóste miejsce. Pasjonująca była 
walka o zloty medal w tej konku
rencji. Pod nieobecność Karola 
Kondraciuka faworytem został 
Damian Szade z Olimpij Poznań 
(kolega Czarka z obozu kadry 
- mieszkali w jednym pokoju). Za
wodnik Olimpii do ostatniego sko
ku zajmował dmgie miejsce, ale 
w ostatniej serii uzyskał 7 ,25 m. 
i wywalczył zloty medal. Drugi był 
Cezary Leśniak (MLKS Krajna 
Sępólno Krajeńskie) - 7,21 m. 
- Szkoda straconej szansy, bo mo

gliśmy wywalczyć brązowy medal. 
Zawodnik, który zajął trzecie miej
sce miał 6,86 m. - mówił po kon
kursie Maciej Konieczny. 

Zanim Pierzchała wystąpi! 
w finale skoku w dal, odbyły się 
eliminacje do trójskoku. Zawodnik 
UKS Technik zajął w swojej gru
pie exaquo pierwsze miejsce - wraz 
z Cezarym Leśniakiem - srebrnym 
medalistą w skoku w dal ( obaj uzy
skali 14,43) i spokojnie z drugim 
rezultatem awansował do niedziel
nego finału. Najlepszy wynik eli
minacji osiągną! Mariusz Lewan
dowski (Vectra Włocławek) - brą

zowy medalista skoku w dal - (l 4, 7 5). 
Faworyyt zawodów Karol Kon
draciuk, legitymujący się, nic po
twierdzonym jeszcze przez PZLA 
rekordem Polski - 15,60 m., wszedł 
do finału z czwartym rezultatem 
- 14,37 m. 

Przed ostateczną rozgrywką 
w trójskoku Maciej Konieczny 
przeprowadzi! długą rozmowę ze 
swym zawodnikiem. Przestrzegał 
go przed popełnieniem błędów 
z finału skoku w dal. Pierzchała 
wziął sobie do serca rady trenera i 
przystąpił do finału bardzo skon
centrowany. Dopisało mu także 
szczęście w losowaniu (skakał 
jako ostatni znając już wyniki ry
wali). Po pierwszej serii, w której 
uzyskał 14,28 m. zajmował drugie 
miejsce. Prowadził Cezary Le
śniak - 14,53 m. W drugiej kolej
ce bardzo dobrze skoczył Mariusz 
Lewandowski i wynikiem J4,72m., 

na krótko, objął prowadzenie. Na 
krótko, gdyż skaczący chwilę póź

niej Pierzchała uzyskał taki sam re
zultat (rekord życiowy), i dzięki 
lepszemu wynikowi w pierwszym 
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CEZARY PIERZCHAŁA i Maciej Konieczny (trener UKS Technik) ce 
ze złotymi medalami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Lekkiej AtlelY 

skoku wyszedł na pierwsze miej
sce. Trzecia seria jeszcze bardziej 
,,podgrzała" sytuację w konkursie. 
Najpierw skok ostatniej szansy 
oddal główny faworyt zawodów 
Karol Kondraciuk, który uzyskał 
14,35 m. i po dwóch wcześniej 
spalonych próbach zakwalifikował 
się do ścisłego finału (osta tecz
nie z wynikiem 14,42 m. zajął pią
te miejsce w mistrzostwach). Po 
nim świetn ie spisał s ię Mateusz 
Kustra (RMKS Rybnik), który 
uzyskał 14,76 m. (rekord życiowy) 
i to on wskoczył na pierwsze miej
sce. Odpowiedź Pierzchały była 
jednak natychmiastowa. Czarek 
skoczył 14,81 (kolejna „życiów
ka") i ponown ie obją~ prowadze
nie. Nie oddal go już do końca. 
Ostatecznie drugie miejsce zajął 
Mateusz Kustra (I 4,76), a trzecie 
Mariusz Lewandowski ( 14,75) -
cala trójka poprawiła swoje rekor
dy życiowe. Tegoroczny konkurs 
trójskoku stal na bardzo wysokim 
poziomie (w sumie w fi nale aż 
ośmiu zawodników ustanowiło 
swoje „życiówki"). 

- Jeste.fmy bardzo zadowoleni 
- powiedział po mistrzostwach 
Maciej Konieczny. - Nareszc ie 
opufcil nas pech. W zeszłym roku 

nie było możliwości W)Uazd11 na 
Mistrzostwa Świata, bo panowała 
epidemia SA RS. Zimą, w hali, nie 

zdobyliśmy medalu, bo Czarek 
startował z kont1ąją. Teraz, też nie 

było wiadomo czy wystartujemy, 

bo 26 maja podczas zawodów 
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ZŁOTY MEDAL 
Ogólnopolskiej OlimpiadY ·c11 
Młodzieży w Sportach Letni 
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