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Święta Wielkanocne mają szczególne znaczenie 
dla wszystkich ludzi wierzących. Są także istotne 
dla wątpiących, bo trudno przy ich okazji nie za-
dawać sobie ważnych pytań i, co może ważniej-
sze, poszukiwać odpowiedzi. Przede wszystkim 
przed wielkanocną niedzielą. Ta, pewnie już tra-
dycyjnie, stanie się świętem rodzinnym, okazją do 
odwiedzin, rodzinnych spotkań, zacieśniania wię-
zi, budowania emocjonalnej wspólnoty. W święta 
staramy się dochować tradycji, uczestniczyć w ob-

rzędach liturgicznych, wyzwolić choć na chwilę z codziennej goni-
twy. Każdy inaczej, na swój sposób.
Warto poświęcić nieco czasu na zadumę, refleksję, na spokojną roz-
mowę… To właśnie może być jeden z symboli świąt, tak bardzo 
odstający od ich materialnego wymiaru, który choć ważny i moc-
no w nas zakorzeniony, nie musi wcale stawać się najistotniejszy.
W  imieniu całej redakcji „Gazety Jarocńskiej”  życzę Wam, Sza-
nowni Czytelnicy wspaniałych Świąt Wielkanocnych. Niech upły-
ną w niezapomnianej rodzinnej atmosferze, w poczuciu bliskości 
osób, które kochamy.

Świąteczne 
życzenia

PIOTR
PIOTROWICZ

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

• TECHNIK LOGISTYK
• TECHNIK WETERYNARII
• TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
• TECHNIK AGROBIZNESU
• TECHNIK CATERINGU

w w w . t a r c e . p o w i a t - j a r o c i n s k i . p l

Gimnazjalisto!
Ciekawe zawody!

O G Ł O S Z E N I A

ORGANIZATOR „JAROCINA” PODAŁ CZTERY 
KOLEJNE ZESPOŁY 

Zza oceanu na festiwal
 Amerykańska grupa Flogging 
Molly jest po Gossip kolejnym za-
granicznym zespołem, który po-
jawi się w tym roku na scenie ja-
rocińskiego festiwalu. „Flogging 
Molly to jedna z najważniejszych 
działających obecnie formacji in-
spirujących się tradycyjnym ir-
landzkim folkiem. Często porów-
nywana jest do The Pogues czy 
Dropkick Murphys. Amerykanie 
nie odżegnują się jednak także od 
swoich punkowych korzeni” - po-
informowała „Gazetę” w komuni-
kacie prasowym poznańska agen-

cja Go Ahead. Organizator festi-
walu zapowiada, że występ arty-
stów zza oceanu w Jarocinie zwią-
zany będzie z promocją koncerto-
wego krążka: „Live At The Gre-
ek Theatre”, który ukazał się na 
początku marca.  
 Prócz Flogging Molly, w Ja-
rocinie mają wystąpić też: pod-
warszawska kapela Pustki, po-
znańskie Muchy (liderem jest 
były dyrektor JOK-u Michał Wi-
raszko) oraz Maciej Kurowicki 
i wrocławski zespół Hurt. 
 (ag) 
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PODCZAS KONCERTU W JAROCINIE Flogging Molly ma promować 
najnowszą płytę „Live At The Greek Theatre” 

Radni 
zaciągną 
pożyczki
 
 Zaciągnięcie trzech poży-
czek - dwóch na budowę ka-
nalizacji w Żółkowie, Pawłowi-
cach, Laskach i części Chrza-
na oraz jednej na moderniza-
cję oczyszczalni ścieków w Żół-
kowie - znalazło się w planie 
wtorkowej sesji Rady Miejskiej 
w Żerkowie. Radni zdecydu-
ją też o wyodrębnieniu fundu-
szu sołeckiego na 2011 r. Przy 
okazji zaplanowano pierwsze 
zmiany w tegorocznym budże-
cie. Posiedzenie ma się rozpo-
cząć o godzinie 13.00 w sali 
nr 3 Urzędu Miasta i Gminy 
w Żerkowie.                      (nba) 

¯ E R K Ó W

KOLEJ NIE INWESTUJE W JAROCINIE

Dworzec 
nie do remontu
 Grupa PKP S.A. ogłosiła listę dworców kolejowych, które w cią-
gu najbliższych lat przejdą gruntowny remont. W wykazie nie ma 
dworca w Jarocinie, ani żadnej innej stacji znajdującej się na tere-
nie Ziemi Jarocińskiej. Kolej zainwestuje między innymi w dwor-
ce w Poznaniu, Lesznie i Ostrowie Wlkp. 
 (nba)   

Spotkanie 
TOZ-u 
w schronisku
 
 W schronisku dla zwierząt 
w Radlinie zwołano zebranie 
członków i sympatyków Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami. - Spotkanie będzie do-
tyczyło ogólnych spraw zwią-
zanych z  funkcjonowaniem 
schroniska - tłumaczy Ma-
ria Kryś, prezes jarocińskiego 
TOZ-u.  Zebranie odbędzie się 
9 kwietnia (piątek). Początek 
o godz. 16.30.

(kg)

Kotłownia 
już działa
 
 416 tys. zł kosztowało wy-
budowanie kotłowni dla Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum 
w Kotlinie.
 Prace trwały kilka tygodni. 
Kotłownia już działa. - Żad-
ne dodatkowe elementy nie 
dojdą, w związku z tym koszt 
będzie taki, jaki był planowa-
ny - z dokumentacją, z nadzo-
rem, ze wszystkim - 416 tys. zł 
- mówi wójt Kotlina, Walenty 
Kwaśniewski. Gmina będzie 
się starała o pozyskanie pożycz-
ki na kotłownię w kwocie 285 
tys. zł z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. - Na 6 lat, 
z oprocentowaniem 3 % - do-
daje wójt. - Mamy te środki 
przyrzeczone. Pożyczka może 
być w części umorzona.

(akf)

K O T L I N

J A R A C Z E W O

Fundusz sołecki
i przedszkola
 Zmiany w tegorocznym budże-
cie gminy wprowadzą jaraczewscy 
radni na środowej sesji. W pro-
gramie obrad zaplanowano także 
podjęcie uchwały w sprawie wy-
odrębnienia w gminnej kasie środ-
ków stanowiących fundusz sołec-
ki na 2011 r. Jerzy Jakubowski, 

dyrektor Gminnego Zespołu Eko-
nomiczo-Administracyjnego Szkół 
przedstawi informację o działalno-
ści przedszkoli.
 Posiedzenie rozpocznie się 
o godzinie 9.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy w Jaraczewie. 

(era)               

Potrzebny medialny urzędnik
 Osoby do współpracy z me-
diami szuka burmistrz Jarocina. 
Kandydat, prócz wyższego wy-
kształcenia, musi dobrze znać 
prawo prasowe. Mile widziane 
będzie doświadczenie w pracy 
o podobnym charakterze. Chętni 
mogą składać swoje oferty w ja-

rocińskim urzędzie miejskim do 
9 kwietnia.
 Dotychczas za kontakty 
z dziennikarzami w urzędzie od-
powiedzialna była Karolina Ma-
kowska. Zrezygnowała z pracy 
w połowie lutego ze względu na 
inną ofertę zatrudnienia.      (ag) 

J A R O C I N

Drogowe 
pożyczanie
 
 Czy pożyczyć pieniądze na 
budowę gminnych dróg zastano-
wią się jarocińscy radni podczas 
wtorkowej sesji (30 marca), 
zaplanowanej na godz. 11.00 
w sali sesyjnej ratusza.   (ag) 

J A R O C I N

 Od 1 kwietnia obowiązywać 
będą nowe stawki cen wody i ście-
ków w gminie Nowe Miasto. Zdro-
żeją one o 10 groszy na każdym 
metrze sześciennym. Woda kosz-
tować będzie 2,00 zł, a ścieki - 
2,10 zł. Najwięcej, bo aż o zło-
tówkę wzrośnie tzw. opłata przy-

łączeniowa. Teraz będzie ona wy-
nosić 3 zł za miesiąc. Wójt Alek-
sander Podemski informuje jed-
nocześnie, że nie będzie dokony-
wany dodatkowy odczyt liczników 
z powodu zmiany cen. Będą one 
spisywane zgodnie z dotychcza-
sowym harmonogramem.      (ls)

Drożej od czwartku
N O W E  M I A S T O

Wspomóż rozwój piłki siatkowej w regionie 
(szkółki i obozy sportowe dla dzieci i młodzieży)

Przekaż 1% podatku
Nazwa: TKS „SIATKARZ” Jarocin

Nr KRS: 0000 020 509
Wystarczy w określone pola formularza wpisać kwotę (1% podatku),

nazwę organizacji, nr KRS

Pięciu do asfaltu  
 Blisko 727 tys. zł ma koszto-
wać remont drogi Gola - Skoków-
ko. Gmina na realizację przedsię-
wzięcia otrzymała pieniądze z Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Rządowe środki 
w połowie sfinansują inwestycję. 

Około 2,7 km asfaltu położy wy-
łoniona w przetargu najtańsza fir-
ma - Strabag Sp. z o.o. z Prusz-
kowa. W postępowaniu wystar-
towało pięciu oferentów. Zgodnie 
z harmonogramem prace powin-
ny się zakończyć w lipcu.    (era)          

J A R A C Z E W O
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O G Ł O S Z E N I A

SZKOŁY POZWAŁY LESZKA B. 

Były radny z Witaszyc 
ma oddać 133 tys. zł

Leszek B. ma zwrócić Szkole Podstawowej w Witaszycach 115 tys. zł, a tamtejszemu 
gimnazjum - 17 tys. zł. Tak orzekły sądy w Jarocinie i Kaliszu. Wyroki są nieprawomocne.

 Przez kilkanaście lat był uzna-
wanym nauczycielem i przyrodni-
kiem - oficjalnie magistrem biolo-
gii. Radnym trzech kadencji, na-
wet szefem komisji oświaty. Czło-
wiekiem legitymującym się dwoma 
fakultetami studiów podyplomo-
wych. Nauczycielem dyplomowa-
nym nagrodzonym najważniejszym 
odznaczeniem przyznawanym peda-
gogom - Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej. Dwa lata temu oka-
zało się, że Leszek B. posługuje się 
fałszywym dyplomem magistra.         
 We wrześniu 2007 r. pełniąca 
wówczas obowiązki dyrektora szko-
ły w Witaszycach Aleksandra Ry-
chel zażądała od pracowników do-
starczenia dokumentów  potwierdza-
jących uzyskanie kwalifikacji zawo-
dowych. Leszek B. przedstawił ko-
pię dyplomu poświadczoną za zgod-
ność z oryginałem, odpis oraz kse-
rokopie kartek z indeksu. Dyrektor 
porównała dokumenty i okazało się, 
że daty uzyskania tytułu magistra 
różnią się. Do szkoły dotarła także 
informacja z poznańskiego uniwer-
sytetu, że nauczyciel nie zakończył 

studiów zdanym egzaminem magi-
sterskim. Rychel zawiadomiła pro-
kuraturę i zwolniła B. Policja wsz-
częła śledztwo, które doprowadzi-
ło do postawienia podejrzanemu 
11 zarzutów i skierowania do sądu 
aktu oskarżenia. Nauczyciel uzna-
jąc swój błąd, złożył mandat rad-
nego i dobrowolnie poddał się ka-
rze. Sąd Rejonowy w Jarocinie ska-
zał go na 2 lata więzienia z warun-
kowym zawieszeniem wykonania 
kary na okres 5 lat. Orzekł też pię-
cioletni zakaz wykonywania zawo-
du nauczyciela.    
 To nie koniec kłopotów byłego 
pedagoga. Dyrektor szkoły podsta-
wowej w minionym roku pozwała go 
do sądu o zwrot niesłusznie otrzymy-
wanego uposażenia w okresie, kiedy 
pracował jako nauczyciel. W minio-
ny czwartek w Sądzie Okręgowym 
w Kaliszu zapadł wyrok. - Sąd za-
sądził od pozwanego Leszka B. na 
rzecz strony powodowej - Szkoły 
Podstawowej w Witaszycach kwo-
tę 115.912 zł z tytułu nienależnie 
pobranej części wynagrodzenia za 
pracę za okres od 1 maja 1999 do 

31 października 2007 r. wraz z od-
setkami (liczonymi od daty doręcze-
nia pozwu - przyp. red.) - wyjaśnia 
prezes sądu okręgowego Krzysztof 
Ratajczyk. Orzeczenie jest niepra-
womocne.          
 Ustaliliśmy, że z pozwem wystą-
piło także witaszyckie gimnazjum. 
W lutym Sąd Rejonowy w Jaroci-
nie zasądził od Leszka B. na rzecz 
szkoły 17.608 zł (z odsetkami od 
8 maja 2009 do dnia zapłaty). - Wy-
rok nie jest prawomocny, pozwany 
złożył wniosek o sporządzenie na 
piśmie uzasadnienia wyroku - po-
informował prezes jarocińskiego 
sądu Maciej Gruchalski.    
 Leszek B. odmawia komenta-
rza. - Ale to jest moja rzecz prywat-
na, nie jestem osobą publiczną. Nie 
chcę się szerzej wypowiadać, tym 
bardziej, że nie mam absolutnie żad-
nej wiedzy na ten temat - stwierdził 
w krótkiej rozmowie telefonicznej 
z „Gazetą”. Do czasu wydania osta-
tecznej decyzji w tej sprawie wypo-
wiadać nie chce się także dyrektor 
witaszyckiej podstawówki Aleksan-
dra Rychel.                                (ag)    

Dyrektor zrezygnował 
wcześniej  
 Od 5 marca Michał Wirasz-
ko nie jest dyrektorem Jarociń-
skiego Ośrodka Kultury. Funkcję 
miał pełnić do końca tego miesią-
ca. „Ze względu na zaangażowa-
nie Michała w działania promo-

cyjne płyty zespołu Muchy, któ-
ra ukazała się 8 marca, okazało 
się, że łączenie tego z obowiąz-
kami dyrektora JOK-u do końca 

marca nie jest możliwe” - wy-
jaśnił pisemnie „Gazecie” wice-
burmistrz Robert Kaźmierczak. 
Na prośbę Wiraszki umowa zo-
stała rozwiązana za porozumie-
niem stron.
 W gminnym Biuletynie Infor-
macji Publicznej nie ma śladu 
o konkursie na stanowisko dyrek-
tora. Ogłoszenia nie pojawiły się 
w prasie. „Burmistrz nie przewi-
duje w najbliższym czasie powo-
ływania nowego dyrektora” - wy-
jaśnił Kaźmierczak - „bowiem 
od początku czerwca działal-
ność JOK-u będzie mocno ogra-
niczona w związku z prowadzo-
nym w budynku remontem, któ-
ry potrwa do końca roku”. Obo-
wiązki szefa placówki burmistrz 
powierzył wicedyrektorowi Alek-
sandrowi Bernatowi.   
 Pierwszą informację o  rezy-
gnacji Michała Wiraszko podali-
śmy w styczniu. Wówczas Robert 
Kaźmierczak pozytywnie ocenił 
dwuletnie zarządzanie JOK-iem 
przez byłego już dyrektora. Wska-
zał, że podjął się on niewdzięcz-
nej roli reformatora i przekształ-
cił ośrodek w bazę przedsięwzięć 
kulturalnych realizowanych przez 
stowarzyszenia, szkoły i osoby fi-
zyczne. Docenił też jego rolę jako 
szefa festiwalu.    
 Z Michałem Wiraszko nie uda-
ło nam się skontaktować. 
 (ag)

MICHAŁ WIRASZKO 
dyrektorem został po wygranym 
konkursie na początku 2008 r. 
(zdjęcie z pierwszej konferencji 
prasowej). 26-letni wówczas 
psycholog z Poznania, lider 
rockowej kapeli „Muchy”. 
pokonał pięciu konkurentów 
ubiegających się o fotel szefa 
JOK-u



Policyjny telefon zaufania 
- do Komendy Powiatowej Poli-
cji w  Jarocinie (62) 747-22-41 
- do Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Poznaniu 800/130-334.

Komenda Powiatowa Policji, ul. 
T. Kościuszki 29 w  Jarocinie, 
tel. (62) 749-82-00, 505-52-00.      
Pogotowie Ratunkowe, tel. 999  
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Jarocinie, ul. 
Powstańców Wielkopolskich 2, 
tel. 112, 998, (62) 747-08-00.

Pogotowia techniczne:  
pogotowie energetyczne, tel. 991
pogotowie gazowe, tel. 992 pogo-
towie kanalizacyjne (62) 747-32-34, 
wodociągi (62) 749-38-83. 

Ośrodek Terapii Uzależnień
w   Ja r o c i n i e ,  t e l .  ( 62 ) 
747-15-22, ul. Kościuszki 18, 
czynny od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9.00 - 20.00. Te-
rapia dla osób uzależnionych 
i członków ich rodzin. Interwen-
cja kryzysowa dla ofi ar przemocy.

Klub Abstynenta czynny od 
wtorku do piątku i  w  nie-
dzielę w  godz. 16.00 - 20.00 
w Skarbczyku (Jarocin, Park 1).

Grupa AA „Oaza” spotyka się 
w każdy wtorek w godz. 18.00 
do 20.00 w   Skarbczyku. 

Grupa AA „Serafin” spotyka 
się w  każdy czwartek w  godz. 
18.00 do 20.00 w  klasz-
torze o.o. franciszkanów (Ja-
rocin, ul. Franciszkańska 3). 

Grupa Al-Anon dla rodzin spoty-
ka się w każdy wtorek w godz. 
18.00 do 20.00 w Skarbczyku.

Punkt konsultacyjny dla rodziców 
oraz młodzieży eksperymentującej 
i uzależnionej od alkoholu  i nar-
kotyków działa w każdą sobotę na 
terenie Ośrodka Terapii Uzależnień 
w Jarocinie, ul. Kościuszki 18, 
w godz. 9.00 do 13.00 (informa-
cja telefoniczna (62) 747-15-22).

Punkty konsultacyjne dla osób 
z  problemami alkoholowymi 
i członków ich rodzin:

Żerków, tel. (62) 740-20-42 punkt 
konsultacyjny ds. uzależnień, ul. 
Mickiewicza 6 (1 piętro) czynny 
w śr. 17.00-19.00.  

Jaraczewo, tel. (62) 740-80-13 
czynny w pierwszy i  trzeci wt. 
miesiąca w godz. 17.00 - 19.00, 
ośrodek zdrowia w Jaraczewie.

Rusko, tel. (62) 740-02-60 czyn-
ny w drugi i czwarty czw. miesią-
ca w godz. 17.00-19.00, ośro-
dek zdrowia w Rusku.

Od 29 marca do 4 kwietnia dy-
żur (8.00-23.00) oraz pogoto-
wie pracy (23.00-8.00) pełni 
apteka „Biedronka” (Jarocin, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 
40, tel. (62) 747-74-73). 
W każdą niedzielę w godz. 15.00 
- 20.00 czynna jest apteka „Pod 
Zegarem” (Jarocin, Rynek 14, 
tel. (62) 747-27-16). Od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 - 
22.00 oraz w soboty od 8.00 do 
20.00 leki można kupić w aptece 
„Convallaria” (Jarocin, ul. Wol-
ności 7/9, tel. (62) 747-25-63).   
Od 5 do 11 kwietnia dyżur peł-
nić będzie apteka „Stylowa” 
(Jarocin, ul. Paderewskiego 3a, 
tel. 519/109-064). 

LEKI Z APTEKI

PROBLEM 
NA TELEFON
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Do wypadków. Trzy razy wyjeż-
dżali strażacy do usuwania skut-
ków zdarzeń drogowych w minio-
nym tygodniu. Ratownicy inter-
weniowali 22 marca na ul. Wę-
glowej w Jarocinie, 27 marca na 
drodze Wilkowyja - Radlin i na ul. 
Wrocławskiej w Jarocinie.       
Zalana piwnica. 22 marca na ul. 
Żerkowskiej w Jarocinie straża-
cy wypompowywali wodę z za-
lanej piwnicy. 
Do podpalenia policjantów. 23 
marca ratowników wezwano do 
Komorza, gdzie 47-latek pod-
palił dwóch policjantów, którzy 
ochraniali komornika wykonują-
cego czynności służbowe.   
Trawy w ogniu. 25 marca na 
ul. Odrzańskiej w Jarocinie i ul. 
Szkolnej w Cielczy paliła się sucha 
trawa. 26 marca strażacy gasili 
trawę przy drodze w Cząszczewie. 
Usunęli drzewo. 26 marca na ul. 
Świętokrzystkiej w Jarocinie usu-
nięto powalone drzewo z budyn-
ku mieszkalnego.

(era)

WIEŒCI 
KRYMINALNE

Ciężko ranna 
w drodze do 
szkoły 
 
Dwie 21-latki trafiły do szpitala po 
sobotnim wypadku, do którego do-
szło na drodze z Radlina do Wilko-
wyi. Jak ustaliła policja, kierująca 
fordem fiestą z nieznanej przyczyny 
zjechała na lewy pas ruchu, po czym 
uderzyła w drzewo. Podróżujące au-
tem dwie mieszkanki Radlina trafi-
ły do szpitala. Stan kierującej jest 
określany jako ciężki. Do wypadku 
doszło dwadzieścia minut po godz. 
9.00. Dziewczyny jechały do szkoły.

Wymusiła 
pierwszeństwo 
 
Kierująca oplem corsą nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu i uderzy-
ła w motocyklistę. Jadący jednośla-
dem z ogólnymi obrażeniami ciała 
trafił do szpitala. Sprawczyni krak-
sy została ukarana mandatem. Wy-
padek wydarzył się 22 marca na ul. 
Węglowej w Jarocinie.  

Grafficiarz ujęty
 
Na gorącym uczynku wpadł graffi-
ciarz. 23 marca 15-latka zatrzymał 
funkcjonariusz przebywający na urlo-
pie. Kiedy nieletni farbą w sprayu ma-
lował elewację jednego z budynków, 
policjant jechał ul. Moniuszki w Jaro-
cinie. Funkcjonariusz ujął wandala. 
Ustalono, że zdążył umieścić graffi-
ti na fasadach czterech budynków. 

Kradli w sklepach 
Trzy kradzieże sklepowe odnotowano 
w niedzielę 28 marca. Zatrzymani 
przez ochronę lub pracowników skle-
pu nieuczciwi klienci kradli artykuły 
spożywcze i przemysłowe o niewiel-
kiej wartości. Za wykroczenia zosta-
li ukarani mandatami. 

(era)

WSPARCIE FINANSOWE DLA POSZKODOWANYCH FUNKCJONARIUSZY

Komendant wojewódzki 
u rannych policjantów      

 Szef wielkopolskiej policji 
spotkał się z policjantami ran-
nymi podczas czynności komor-
niczych w Komorzu. Obaj funk-
cjonariusze otrzymali wsparcie 
finansowe na leczenie. 
      Komendant wojewódzki mł. 
insp. Krzysztof Jarosz odwiedził 
w szpitalu w Poznaniu st. sierż. 
Bartosza Szymkowiaka, mocniej 
poparzonego policjanta. - Dwaj 
ranni policjanci otrzymali dzi-
siaj, z rąk szefa wielkopolskiej 
policji, wsparcie finansowe na 
leczenie, pochodzące z funduszu 
prewencyjnego informują służ-
by prasowe. - Komendant za-
pewnił również funkcjonariuszy 
o wszelkiej pomocy, która w ra-
zie pojawiających się potrzeb, 
będzie kierowana do nich i ich 

rodzin. W spotkaniu uczestni-
czył również zastępca komen-
danta i przewodniczący wiel-

kopolskiego związku zawodo-
wego policjantów. 

(nba) 

SZEF WIELKOPOLSKIEJ POLICJI rozmawiał także z sierż. Nikodemem 
Hojakiem   
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Przed policją 
do rowu 
 30-letni Robert K. po pijaku jechał 
oplem astrą. Nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej, a przed policjantami schował 
się w rowie melioracyjnym. W kryjówce 
wytropił go pies. 
 W nocy 26 marca około 1.00 funkcjo-
nariusze patrolowali Prusy. Chcieli skon-
trolować kierującego oplem astrą. Jednak 
jadący mimo dawanych sygnałów nie za-
trzymał się, przyspieszył i minął patrol. 
Policjanci ruszyli w pościg. 
 Opel astra wjechał we wjazd jednej 
z posesji. Z pojazdu wysiadło dwóch męż-
czyzn. Jeden z nich - pasażer - przesko-
czył przez płot na podwórze, skąd prze-
goniły go psy i wpadł w ręce stróżów pra-
wa. - Drugiemu udało się zbiec, ale nie 
na długo, albowiem policyjnym radiowo-
zem kierował doświadczony przewodnik 
psa służbowego. Funkcjonariusz napro-
wadził policyjnego psa na trop i po kil-
kunastu minutach odnaleziono kierow-
cę, który schował się w rowie meliora-
cyjnym - relacjonuje mł. asp. Aleksander 
Szczepański, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Jarocinie.
 Po badaniu alkomatem okazało się, 
że Robert K. z gminy Jarocin miał w or-
ganizmie 2,5 promila alkoholu. 30-latko-
wi grozi do dwóch lat pozbawienia wol-
ności i zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych.                                   (era)

Zderzył się
z przyczepą
 Na krajowej „jedenast-
ce” w Wolicy Pustej fiat do-
blo uderzył w przyczepę ja-
dącego przed nim ciągnika. 
 Do kolizji doszło w środę 
wieczorem. - W wyniku nie-
dostosowania prędkości do 
warunków ruchu, kierujący 
samochodem marki fiat do-
blo  doprowadził do zderze-

nia tylnego z przyczepą cią-
gniętą przez ciągnik rolni-
czy - wyjaśnia rzecznik pra-
sowy średzkiej policji sierż. 
Edyta Kwietniewska. W koli-
zji nikt nie ucierpiał. Na kie-
rującego fiatem policja na-
łożyła mandat w wysokości 
200 zł i 6 punktów karnych. 
 (ag)

Po pijaku 
ukrył się u znajomej 
 
 Blisko 2,5 promila alkoholu miał w organizmie 30-letni Kry-
stian G. z gminy Jarocin. W takim stanie wsiadł za kierownicę re-
nault megane. W niedzielę około 16.00  jechał krajową 11 i za-
jeżdżał drogę innym uczestnikom ruchu drogowego.
 To zachowanie wzbudziło podejrzenie jednego z kierujących. 
O swoich spostrzeżeniach poinformował dyżurnego średzkiej po-
licji. W tym czasie kierowca renault megane zjechał z „trasy ka-
towickiej” do Nowego Miasta. - Policjanci szybko napotkali po-
jazd, a w pobliskiej posesji 30-letniego mieszkańca gminy Ja-
rocin, który obawiając się policji ukrył się w mieszkaniu swojej 
znajomej - relacjonuje sierż. Edyta Kwietniewska, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej. Ba-
danie wykazało w jego organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. 

(era)

POLICJA OSTRZEGA 

Nie przesadzać 
z polewaniem    
 
 Na baczności powinni się mieć amato-
rzy świątecznego polewania. Za nadużycie 
zwyczaju grozi grzywna.     
 Policja przypomina, aby tradycja nie 
przerodziła się w polowanie z wiadrem 
wody na przechodniów. Polewanie bez 
umiaru jest wybrykiem chuligańskim, za 
który można otrzymać mandat karny lub 
stanąć przed sądem. 
 Funkcjonariusze przestrzegają też ro-
dziców, że ich dzieci, wybiegając z wodą 
na ulicę mogą wpaść pod nadjeżdżające 
samochody.                                         (era)
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 - Mamy osobę, która powin-
na trafić do poradni zdrowia psy-
chicznego w Gnieźnie - jest nakaz 
wydany przez sąd, żeby ją tam do-
wieźć - tłumaczył „Gazecie” w mi-
nioną środę mł. asp. Aleksander 
Szczepański, rzecznik prasowy 
jarocińskiej policji. Kiedy w tym 
dniu funkcjonariusze pojawili się 
w Suchej, mężczyzna uciekł przez 
nimi na dach budynku mieszkalne-
go. Policjanci w ukryciu czekali aż 
desperat zejdzie. Bezskutecznie. 
50-latek na dachu siedział od rana 
do wieczora. Stróże prawa wróci-
li na komendę. - Policjanci mają 
go zatrzymać tak, żeby nie zrobił 
krzywdy sobie i rodzinie - tłuma-
czył dzień później Szczepański. 
Tym bardziej, że - jak stwierdził 
policjant - zachodziło podejrzenie, 
iż mężczyzna może być chory psy-
chicznie. - Mamy opinię sądowo-

psychiatryczną. Jeżeli na podstawie 
jednorazowego badania biegli nie 
mogą się wypowiedzieć (jak w tym 
przypadku - przyp. red.), wówczas 
prokurator wnosi, żeby poddać taką 
osobę obserwacji psychiatrycznej 
- wyjaśnia prezes Sądu Rejonowe-
go w Jarocinie Maciej Gruchalski.
 To właśnie sąd wystawił na-
kaz doprowadzenia mężczyzny 
na czterotygodniową obserwację. 
Mieszkańca Suchej udało się za-
trzymać w czwartek, używając - jak 
podkreśla rzecznik - „troszkę siły”. 
Co to znaczy? - Chwyty policyjne 
- odpowiada Aleksander Szczepań-
ski. - Wyczekaliśmy moment, kiedy 
zszedł na dół. Policjanci w tym cza-
sie byli już na terenie posesji i jak 
się pojawił, jeden z policjantów 
chwycił go, wiadomo, używając 
siły fizycznej.
 Jak się dowiedzieliśmy, wobec 

mieszkańca Suchej jarocińska pro-
kuratura wszczęła postępowanie 
przygotowawcze. Zawiadomie-
nie o podejrzeniu popełnienia czy-
nu zabronionego złożył w lutym 
2009 r. żerkowski urząd miasta 
i gminy. - Urząd zawiadamia o po-
dejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa polegającego na przesunięciu 
kamieni granicznych na szkodę 
Skarbu Państwa (Urzędu Miasta 
i Gminy w Żerkowie) - wyjaśnia 
prezes sądu. - Zaorywanie pasa 
drogi, m.in. niszczenie granicy mię-
dzy drogą a lasami państwowymi 
czy rolnikiem prywatnym - dodaje 
pracownik żerkowskiego urzędu 
Witold Żakowski. Jak poinfor-
mował „Gazetę” zastępca proku-
ratora okręgowego w Ostrowie 
Wlkp. Janusz Walczak, śledztwo 
jest w toku.     

(ag)

Zmarła hrabianka von Radolin

MIESZKANIEC SUCHEJ NIE CHCIAŁ NA OBSERWACJĘ 

Na dach przed policją
Przez prawie dwa dni mieszkaniec Suchej (gm. Żerków) wystawiał na próbę 
cierpliwość siedmiu policjantów. Uciekł na dach swojego domu. Nie chciał 
trafić na obserwację psychiatryczną.      

 W niedzielę 14 marca zmarła Cecylia 
von Radolin - córka ostatnich właścicieli 
majoratu jarocińskiego. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 5 dni później, 
w piątek 19 marca w niemieckim Rot-
tach - Egern. 
 Cecylia von Radolin przyszła na świat 
26 lutego 1922 roku. Była córką księżnej 
Ewy i Hansa Hugo von Radolin, ostat-
niego właściciela majoratu jarocińskiego. 
Jej brat Alfred zginął w czasie II wojny 
światowej. Opuściła Jarocin wraz ze 
swoją rodziną w 1944 roku. Do dziś 
żyje jeszcze rodzeństwo - siostra Maria 
Elżbieta oraz brat Hubert. Żadne z nich 

nie założyło rodziny. Cecylia von Rado-
lin ponownie przyjechała do Jarocina 
pod koniec września 1992 roku. Przez 
ostatnich siedem lat mieszkała w Domu 
Seniora w Bad Aibling pod Monachium. 
Kilkakrotnie odwiedzali ją przedstawiciele 
jarocińskich władz miejskich. Zmarła na-
gle 14 marca. Została pochowana w gro-
bowcu rodzinnym w Rottach - Egern. 
 Msza św. zamówiona przez wła-
dze Jarocina za śp. Cecylię von Ra-
dolin zostanie odprawiona w niedzielę 
11 kwietnia o godz. 12.30 w kościele 
św. Marcina. 

(ls)Fo
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NOWY MAN ZA PONAD 800 TYS. ZŁ TRAFIŁ DO JARACZEWA

Bojowy Antek Nowoczesny wóz strażacki 
dostała jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jaraczewie. 
Ośmioletniego stara, który do-
tychczas służył jaraczewskim 
druhom, otrzymało OSP w No-
skowie.
 Na ceremonii przekaza-
nia pojazdu obecni byli m. in. 
wicewojewoda wielkopolski 
Przemysław Pacia, komendant 
wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej starszy brygadier Woj-
ciech Mendelak oraz starosta 
jarociński Stanisław Martuzal-
ski. Wóz otrzymał imię bojowe 
„Antek”. Ojcem chrzestnym był 
Marek Jankowiak z Jarocina, 
a matką chrzestną Katarzyna 
Glinkowska z Jaraczewa.
 Pojazd kosztował 822 tys. zł, 
z czego 493.551 zł pochodzi-
ło z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

(igi)

GOŚCIE PRZYBYLI 
NA UROCZYSTOŚĆ 
otrzymali pamiątkowe 
tablice rejestracyjne 
z wypisaną na nich 
datą przekazania 
wozu
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DZIEŃ PO DNIU
NA ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

29 marca 1836 roku

Pleban z Książa darował szkole w Górze 18 talarów 24 srebrne 
grosze i 8 fenigów na kapitał, od którego prowizję przeznaczył na 
książki szkolne dla ubogich dzieci.

29 marca 1937 roku

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Jaraczewie zorga-
nizowało zebranie pożegnalne dla swych członków odchodzących 
do wojska.

30 marca 1937 roku

W Kruczynie spalił się dom, stodoła i stajnia oraz część inwentarza. 
Właściciel był ubezpieczony w dwóch instytucjach asekuracyjnych 
i śledztwo wykazało, że podpalił gospodarstwo w celu otrzymania 
wysokiego odszkodowania.

30 marca 1939 roku

Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie postano-
wiło wszystkie posiadane środki pieniężne w wysokości 400 złotych 
przekazać na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej.

31 marca 1924  roku

Szeroko rozlała się Prosna, Lutynia i Warta. W Nowym Mieście 
poziom wody podniósł się do 4,86 m. Latem najniższy poziom wy-
nosił od 0,40 do 0,50 m.

1 kwietnia 1868 roku

Na rogatce w Klęce zaczęto pobierać opłaty, tak zwane szosowe za 
przejazd nowo wybudowaną drogą żwirową do Żerkowa.

1 kwietnia 1894 roku

W Mieszkowie odbyły się uroczyste obchody kościuszkowskie połą-
czone z wiecem ludowym.

1 kwietnia 1932 roku

Do powiatu jarocińskiego włączone zostały tereny zlikwidowanego 
powiatu pleszewskiego.

2 kwietnia 1935 roku

W Łuszczanowie, Kadziaku i Lisewie pod patronatem starosty 
odbyła się akcja zakładania sadów. Łącznie posadzono 1.500 drzew 
owocowych. Pierwsze drzewko (orzech) zasadził starosta, drugie 
(czereśnia) - ksiądz proboszcz, trzecie (jabłoń) - major Kalinka, 
czwarte - wójt Jarzyniak.

3 kwietnia 1830 roku 

Dziedzic dóbr Rusko chorobą złożonych kazał swoim kosztem leczyć 
i potrzebnymi lekarstwami opatrywać, a jego żona osobiście trudni się 
pieczą około chorych. Szanując te szlachetne czyny, do publicznej wia-
domości podał je wydział spraw wewnętrznych Królewskiej Regencji 
w Poznaniu.

3 kwietnia 1934  roku

Podczas przeglądu koni pierwszy raz zostały wydane dyplomy po-
chwalne za dobre utrzymanie i należyte kucie koni, przyznane przez  
Ministerstwo Spraw Wojskowych. W powiecie jarocińskim otrzyma-
ło je 11 rolników

4 kwietnia 1907  roku

W Kotlinie rozpoczął się strajk szkolny, który trwał do 7 czerwca.

4 kwietnia 1933  roku

W Parzewie podczas cięcia słomy nieszczęśliwemu wypadkowi uległ 
parobek obsługujący sieczkarnię. Chciał on zahamować drewniane 
koło maszyny, które rozpadło się na kilka części. Uderzony w głowę 
odłamkiem zginął na miejscu.

Oprac. Eugeniusz Czarny

29 marca - 4 kwietnia

NA SPOTKANIE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO 
DNIA INWALIDY ZAPRASZA W CZWAR-
TEK 8 KWIETNIA KOŁO NR 10 POLSKIE-
GO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW 
I INWALIDÓW W ŻERKOWIE. Początek 
imprezy o godz. 15.00. Bliższych informacji 
udziela i zapisy przez cały tydzień przyj-
muje Weronika Jezierska (tel. (62) 740-
38-43). Biuro związku (ul. Mickiewicza 6) 
czynne jest w środy w godz. 9.00 - 11.00. 

NA DWUDNIOWĄ WYCIECZKĘ DO 
DOLINY DOLNEJ ODRY ZAPRASZA 

W DNIACH 21 - 22 KWIETNIA ZARZĄD 
REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU 
EMERYTÓW, RENCISTÓW I  INWALI-
DÓW W JAROCINIE. Na trasie znajdą się 
miejscowości związane z forsowaniem 
Odry w 1945 roku. Uczestnicy wyjazdu 
zobaczą zabytki m.in. Cedyni, Kostrzy-
nia, Myśliborza, Przelewic i Siekierek. 
Koszt udziału wynosi 212 zł (członkowie 
PZERiI) i 222 zł (niezrzeszeni). Zapisy 
prowadzone są w siedzibie związku 
(Jarocin, ul. Wrocławska 39, tel. (62) 
747-20-32). Biuro czynne jest w każdy 

wtorek i piątek w godz. 9.00 - 12.00.

KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” W JAROCINIE OR-
GANIZUJE W DNIACH 1 - 3 LIPCA 
WYCIECZKĘ NAD BAŁTYK. Seniorzy 
zwiedzą m.in. zabytki Trójmiasta. Koszt 
udziału wynosi 280 zł (członkowie koła) 
i 300 zł (niezrzeszeni). Bliższe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 609/362-740 
lub 692/362-740 oraz w biurze organi-
zacji (JOK, p. 31) w każdy poniedziałek 
w godz. 10.00 - 12.00.

 Na koncert „Drze-
wo Życia” poświęcony 
pamięci Ojca Świętego 
Jana Pawła II zaprasza 
w niedzielę 11 kwietnia 
Stowarzyszenie Muzycz-
ne „Canticum Gaudium”.
 „Drzewo Życia” jest 
dramatem liturgicznym 
autorstwa krakowskiego 
kompozytora Pawła Bę-
benka. Prapremiera dzie-
ła odbyła się w czerwcu 
zeszłego roku w Biskup-
cu. Nowa forma dramatu 
ma zostać przedstawiona 

podczas koncertu w ko-
ściele św. Antoniego Pa-
dewskiego w Jarocinie. 
Początek o godz. 17.30. 
Wstęp wolny. Wydarze-
nie muzyczne poprzedzi 
msza św., która rozpocz-
nie się o godz. 16.30 we 
franciszkańskiej świątyni. 
 Chórzyści i muzycy 
będą przygotowywać 
się do występu podczas 
I Jarocińskich Dni Mu-
zyki Liturgicznej, które 
odbędą się od 9 do 11 
kwietnia. Zajęcia popro-

wadzą: Paweł Bębenek 
oraz Jakub Tomalak, 
który będzie dyrygował 

specjalnie utworzoną or-
kiestrą i chórem. 

(ls)

KONCERT W 5. ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Nowe „Drzewo Życia”

Paweł Bębenek - kompozytor, śpiewak i dyrygent związany 
z krakowskim środowiskiem muzycznym. Zajmuje się mu-
zyczną tradycją Kościoła. Jest autorem wielu kompozycji 
i aranżacji dawnych pieśni. W 2004 r. wydał pierwszą 
autorską płytę „Dzięki Ci, Panie. Msza o Miłosierdziu”. Od 
wielu lat prowadzi warsztaty i koncerty muzyki liturgicznej 
na terenie całego kraju i w Europie.
Jakub Tomalak - kompozytor, dyrygent. Pochodzi ze Środy 
Wlkp. Ukończył studia na Wydziale Pedagogiczno-Arty-
stycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, gdzie obecnie sam jest wykładowcą. W roku 
2002 napisał i wystawił swoje pierwsze dzieło wokalno-
instrumentalne „Już tylko pokój”. Rok później założył chór 
i zespół instrumentalny Duszpasterstwa Akademickiego. 

P R Z E D  N A M I

 Dżem zagra 7 czerwca w Ja-
rocińskim Ośrodku Kultury. „Tuż 
po koncercie kultowa scena JOK 
zostanie rozebrana” - poinformo-
wała pisemnie „Gazetę” Magda-
lena Bielawska z jarocińskiego 
urzędu miejskiego.  
 Koncert ma się odbyć do-
kładnie w 30. rocznicę wystę-
pu Dżemu na pierwszym Ogól-
nopolskim Przeglądzie Muzyki 
Młodej Generacji w Jarocinie. 
Grupa Ryszarda Riedla zagra-

ła wówczas właśnie w JOK-u. 
„Koncert zapisze się w historii 
„Jarocina” nie tylko z powodu 
zbieżności z jubileuszem” - wy-
jaśnia Bielawska.”JOK przygoto-
wuje się bowiem do generalnego 
remontu. Odnowienia doczekają 
się nie tylko mury tej festiwalowej 
mekki, ale przebudowane zostanie 
wnętrze, łącznie z salą koncerto-
wą. Dżem będzie zatem ostatnim 
zespołem, jaki zagra na tej legen-
darnej scenie”. Kawałki sceny 

z odpowiednim certyfikatem mają 
być rozdawane podczas festiwalu, 
ale jak twierdzi Magdalena Bie-
lawska, szczegóły tej akcji nie 
zostały jeszcze ustalone.   

(ag)

Koncert Dżemu
7 czerwca, godz. 19.00 
Sprzedaż biletów prowadzi
Jarociński Ośrodek Kultury
do 16 kwietnia - 30 zł
później - 40 zł

Dżem ostatni 

KONCERT DŻEMU podczas PRL Festiwalu w 2005 r. 

PO KONCERCIE ROZBIORĄ SCENĘ JAROCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY



I N F O R M A C J E
7Gazeta Jarocińska 

13 (1016) 2 kwietnia 2010
www.jarocinska.pl

 Dokładnie przed rokiem „Gaze-
ta” opisała dziwne praktyki Straży 
Miejskiej w Jarocinie, która przy-
krywała fotoradar siatką maskują-
cą. Kierowcy zarzucali municypal-
nym, że ukrywają urządzenie, by 
w ten sposób więcej zarobić. Ko-
mendant odpowiadał, że to tylko 
„kamuflaż”. Dziś okazuje się, że 
pod prowizoryczną siatką kryły 
się przygotowania do ogromnego 
przedsięwzięcia, a chowanie fotora-
daru było częścią badań prowadzo-
nych przez producenta urządzenia 
w porozumieniu z gminą. - Stałe 
czy mobilne fotoradary, stawiane 
przy drogach sprawdzają się coraz 
mniej, a wpływ ma na to przede 
wszystkim wzrost liczby kierowców 
jeżdżących z  radiami CB, którzy 
zaraz po zauważeniu urządzenia 
podają informację w eter i wszy-
scy jadą przykładnie - wyjawia 
„Gazecie” Robert Podymek ze ślą-
skiej firmy PRG (Prawo-Radar-G-
mina). - Dzięki badaniom prze-
prowadzonym w  Jarocinie uda-
ło nam się stworzyć super siatkę, 
która w 100 procentach kamuflu-
je urządzenie. Mówiąc wprost - ra-
dar staje się niewidoczny zarówno 
dla ludzkiego oka, jak i dla popu-
larnych antyradarów. Ciekawe jest 
to, że KAMU2 - bo tak nazywa-
na jest technologia, używana jest 
przez NASA i ma również patent 
Massachusetts Institute of Tech-
nology. Podobny projekt jest pro-
wadzony jeszcze tylko w  jednym 
miejscu w naszym kraju - Drzon-
kowie (gm. Zielona Góra).  
 Władze samorządów Ziemi Ja-
rocińskiej planują zakup 15 (po 3 
na gminę) niewidzialnych radarów. 
W tym celu do życia zostanie po-
wołana spółka z  roboczą nazwą 
„Rad-Transparentni Sp. zo.o. Jak 
sprawdziliśmy - w poznańskim Kra-
jowym Rejestrze Sądowym, jest już 
wniosek o wpisanie nowego pod-
miotu. Założycielem ma być gmina 

Jarocin. - Samorząd wniesie aportem 
nie tylko już posiadane urządzenia 
pomiarowe, ale również kapitał ludz-
ki - przeszkolonych strażników i pra-
cowników cywilnych komendy muni-
cypalnych - zdradza „Gazecie” urzęd-
nik, który prosi o cytowanie w cało-
ści tak, by jego wypowiedzi nie mo-
gły być zniekształcone. Wydatki każ-
dej z gmin (ponad półtora miliona zło-
tych) nie ograniczą się jedynie do za-
kupu urządzeń technicznych. Z każ-
dego samorządu wybrane zostaną po 
3 osoby, które przejdą przeszkolenie 
na tzw. „strażników radaru”. Już wia-
domo, że zrezygnowano z procedury 
przetargowej, a szefem specjalnej ko-
misji weryfikacyjnej ma być Krzysz-
tof Adamiak, komendant municypal-
nych od zarania. 
 Koszty powołania spółki to ponad 
8 mln złotych. Władze gmin liczą jed-
nak, że już obecny rok nowy podmiot 
zamknie na zero. W kolejnych latach 
działalność holdingu ma być poważ-
nym zastrzykiem finansowym dla lo-
kalnych budżetów. Prognozy są obie-
cujące. W Jarocinie tylko w ubiegłym 
roku zwykły radar wypracował ponad 
800 tys. zł. - W każdej gminie jest 
przynajmniej jedna ruchliwa droga 
krajowa i  sieć lokalnych połączeń, 
co przy użyciu niewidzialnego radaru 
gwarantuje czysty zysk - wyjawia cy-
towany już urzędnik. -  Tak mieszkań-
cy łamiący prawo sfinansują kolejne 
sale gimnastyczne, odcinki chodni-
ka, środki potrzebne na przynoszące 
straty imprezy masowe, czy chociaż-
by prozaiczne zakupy kaloszy. Dodat-
kowych środków do zagospodarowa-

nia będzie tyle, że może zabraknąć 
wstęg do przecinania. 
 Co na to prawo? Jak zapewnił 
nas goszczący w Jarocinie poseł PO, 
w kwietniu wejdzie w  życie rozpo-
rządzenie ministra transportu. - Jest 
bezpośrednim przełożeniem popraw-
ki do zmiany ustawy i obwieszczenia 
Marszałka Sejmu w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu ustawy - Pra-
wo o ruchu drogowym i ustaw o stra-
żach gminnych - wyjaśnia Arkadiusz 
Komarzyński, poznański radca pra-
cujący dla samorządów. - Pracow-
nicy spółki będą mieli uprawnienia, 
które będą zbliżone do policji.  

TOMASZ KOWALSKI, współpraca (rr) 
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Góry doganiają morze
 Wycieczka do Wolina i Mię-
dzyzdrojów wciąż ma w naszej ak-
cji „Piątka dla Gazety” najwięcej 
zwolenników. Ale góry - a dokład-
niej Kotlina Jeleniogórska - zaczy-
nają „deptać Morzu Bałtyckiemu 
po piętach”. Pamiętajcie o zazna-

czaniu na kuponach numeru jed-
nej z propozycji Biura Usług Tu-
rystycznych „Turysta” - to tam 
zabierzecie całą swoją klasę na 
czerwcową dwudniową wypra-
wę, gdy wasze zgłoszenie oka-
że się szczęśliwe w końcowym 

losowaniu. Jeśli o losowaniu już 
mowa, to tym razem nagroda ty-
godnia przypadła: Alminie Ciftci 
(kl. V b, SP nr 4 w Jarocinie, oce-
na z j. polskiego), Bartoszowi Bo-
rucie (kl. II, SP w Noskowie, oce-
na z ed. matematycznej), Kamilo-

wi Dolacie (kl. VI, SP w Miesz-
kowie, ocena z j. angielskiego). 
Gratulujemy! Po odbiór koszu-
lek i zaproszeń do McDonald’s 
zapraszamy do redakcji (Jarocin, 
ul. Wolności 1a) w godz. od 8.00 
do 16.00.

ZASADY KONKURSU:
Jeżeli otrzymasz z jakiegokolwiek przedmiotu 
najwyższą ocenę (piątkę, szóstkę, słoneczko czy 
uśmiechniętą buzię), wypełnij kupon zamiesz-
czony w naszym tygodniku, poproś nauczy-
ciela o potwierdzenie oceny i podaj lub wyślij 
zgłoszenie  do redakcji ,,Gazety Jarocińskiej’’ 
(63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a). Termin 
„rejestrowania” upływa w piątek 31 maja. Im 
więcej kuponów przyślecie, tym większą szan-
sę będziecie mieć na wyjazd! A do tego cza-
su co tydzień możecie wygrać koszulkę z logo 
naszej akcji wraz z zaproszeniem do McDonal-
d’s. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów.

PIĄTKA DLA GAZETY M E C E N A T

2 TORUŃ - MALBORK

4 KOTLINA KŁODZKA

3 KOTLINA JELENIOGÓRSKA

1 WOLIN - MIĘDZYZDROJE

PROPOZYCJE WYCIECZEK

Wycieczki przygotowuje Biuro Usług 
Turystycznych „Turysta” z siedzibami 
w Jarocinie i Żerkowie. (szczegóły na 
www.jarocinska.pl w zakładce „piątka 
dla Gazety”)

O G ŁO S Z E N I E  W Ł A S N E  W Y D A W C Y

TO FIRMY, KTÓRE CHCĄ WAS WSPIERAĆ W ZDOBYWANIU WIEDZY NA PIĄTKĘ: 

W NASZYCH KOSZULKACH JUŻ 
CHODZĄ: Magdalena Wieczorek, 
Kacper Mróz, Filip Banaszak

tel.: 515 122 724
DO WYNAJĘCIA!DO WYNAJĘCIA!

www.power-art.pl

TRASA NR 5     KOŚCIAN-POZNAŃ

BILLBOARDBILLBOARD

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY
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 Plany rozbudowy ścieżek 
rowerowych ma tylko Jarocin. 
- W gminie przy projektowaniu no-
wych odcinków dróg, umieszcza się 
w projektach również drogi rowe-
rowe, które będą realizowane wraz 
z jej budową - informują urzędni-
cy.  - Ponadto obecnie wspólnie 
z GDDKiA oddział w Poznaniu 
gmina Jarocin realizuje budowę 
ścieżki rowerowej relacji Jarocin 
- Mieszków. Ścieżki póki co nie 
ma. Więc w całym Jarocinie jest 
nieco ponad 4 km, gdzie jedno-
ślady mają zielone światło. - Też 
mnie to trochę boli, że takie drogi 
są, jakie są - mówi Maciej Bierła, 
policjant, a prywatnie zapalony 
rowerzysta. - Kiedy jadę rowerem, 
z rodziną, muszę wybierać takie, 
żeby czuć się bezpiecznie. Bardzo 
często jeżdżę ulicą Wrocławską, 
gdzie widzę mnóstwo rowerzystów. 
I mimo panującego ruchu staram 
się jechać drogą, bo chodnik też 
nie jest w najlepszym stanie. Ale 
na ulicy rzeczywiście jest bardzo 
niebezpiecznie, bo droga jest wą-
ska, a jedzie tam bardzo dużo cię-
żarówek. 
 Żerków, najbardziej malow-
nicza i ciekawa dla rowerzystów 
gmina, nie ma ani metra ścieżki 
rowerowej. Władze chwalą się 
jednak szlakami dla jednośladów. 
W sumie jest ich ponad 60 km. 
- Gdzie pan widzi tych ludzi na 
rowerach? Mamy dla grupki ro-
werzystów budować ścieżki - pyta 
retorycznie Jacek Jędraszczyk, 
burmistrz Żerkowa. - Oczywiście, 
że myślimy o turystach na rowe-
rach. Ale to zwykle są jednostki, 
zapaleńcy, którzy pojadą wszę-
dzie. Jędraszczyk przyznaje, że 
sam przestał jeździć rowerem. - 
Dwa razy przejechałem się ul. 
Kolejową w kierunku Chrzana 
i powiedziałem, że trzeci już nie 
pojadę, bo nie jestem samobójcą. 
Czemu przy okazji ubiegłorocz-

nej przebudowy drogi nikt nie 
pomyślał o tym, żeby wyznaczyć 
choć pas dla jednośladów? - Teraz 
tam jest szerzej i ten rowerzysta 
ma gdzie się zmieścić - zapewnia 
burmistrz. I przypomina zanie-
chane plany.  - Była kiedyś taka 
przymiarka, żeby połączyć ciągiem 
Jarocin z Żerkowem, ale pewnie 

to by kosztowało tyle, co obwod-
nica. Dlatego burmistrz zaprasza 
wszystkich do miasta i wypoży-
czenia rowerów już na miejscu 
w Mickiewiczowskim Centrum 
Turystycznym. Śmiełów z Żer-
kowem też nie będzie połączony, 
bo budowa musiałaby odbywać 
się przez lasy, a to zdaniem sa-

morządowców - biurokratyczna 
droga przez mękę. Władze Żerko-
wa stoją na stanowisku, że gmina 
ma wiele ważniejszych inwestycji 
do zrealizowania. 
 Dróg  typowo rowerowych nie 
ma też w Kotlinie, choć wójt Wa-
lenty Kwaśniewski słynie z za-
miłowania do jednośladu. Tutaj 

też są tylko szlaki prowadzące 
drogami publicznymi. - Mnie się 
kiedyś śniło, bo mam czasami sny 
i przyśniła mi się droga rowerowa 
Witaszyce - Zagórów, po torowisku 
zlikwidowanej kolei wąskotorowej 
- wyjawia Kwaśniewski. - Niestety 
to jest sprawa nieuregulowana, 
bo kolej nie przekazała gruntów 
żadnej gminie. Poza tym, takim 
przedsięwzięciem musiałoby się 
zainteresować parę samorządów. 
I warunek konieczny - pieniądze, 
których wciąż brakuje. Tym, którzy 
chcieliby przejechać rowerem z Ja-
rocina do Kotlina wójt poleca trasę 
przez Zakrzew i Magnuszewice lub 
Słupię i Wolę Książęcą. - Wszystko 
zależy od tego, co kto lubi, z miasta 
oczywiście trzeba jakoś wyjechać, 
ale ja najlepiej sobie pojeżdżę jak 
jadę do Racendowa, a potem na 
tych szerszych oponach pojeżdżę 
sobie po lesie. 
 Z wiejskich samorządów tylko 
Nowe Miasto ma kilka kilometrów  
ciągu pieszo-jezdnego z centrum 
gminy do Klęki. - Mamy jeszcze 
chodnik z Chociczy do Boguszyna, 
ale wiadomo, że nie jest to typowa 
droga dla rowerów, choć rowerzy-
ści mogą tam jechać - mówi Ga-
briela Kosmala, sekretarz Nowego 
Miasta. Sieć ścieżek się na pewno 
nie powiększy, bo takich planów 
na najbliższe lata nie ma.
 Choć wójta Dariusza Struga-
łę można w okresie letnim bar-
dzo często zobaczyć, jak pedałuje 
w kasku na góralu, to w gminie 
ze świeczką szukać choćby kilku 
metrów drogi dla jednośladów. 
Jedyne udogodnienie, które po-
wstało w ostatnich latach, to nie 
zasługa samorządu, ale GDDKiA 
w Poznaniu. Na wysokości Goli 
i Łukaszewa w ciągu drogi nr 12 
pobudowano drogi dojazdowe do 
pól, z których z powodzeniem 
mogą korzystać rowerzyści.

(nba) 

NASZE SAMORZĄDY NIE INWESTUJĄ W DROGI ROWEROWE

Burmistrz Żerkowa nie widzi u siebie rowerzystów, wójt Kotlina śnił o drodze 
po torowisku, Jarocin póki co ma plany, a rowerzystów to boli. 

PŁOT PARKU MIEJSKIEGO w Jarocinie w dni targowe obrazuje potrzeby naszych rowerzystów

Tylko sny, 
czasem plany 

Jak to wygląda u sąsiadów?
Dla przykładu powiat gostyński  

Komunikacyjne ścieżki rowerowe w powiecie 
gostyńskim mają długość: 22 km 240 m 

(11.200 m - ścieżki rowerowe, np. szutrowe 
11.040 m - ciągi pieszo-rowerowe, np. 

o nawierzchni z kostki z brukowej). Łączna 
długość ścieżek wybudowanych w ciągu 

ostatnich 8 lat: 19.600 m. Żadna ze ścieżek 
nie została wybudowana ze środków unijnych.

O G Ł O S Z E N I EJARACZEWO

12 TYS. ZŁ
DLA GOLI   
12 tys. zł otrzymał Gminny Ze-

spół Ekonomiczno-Administracyj-

ny Szkół w Jaraczewie z mini-

sterialnego programu „Radosna 

szkoła”. Środki trafią na zakup 

pomocy dydaktycznych i zabawek 

edukacyjnych dla Szkoły 

Podstawowej w Goli. Będą z nich 

korzystali pierwszoklasiści. 

- W ubiegłym roku pieniądze na 

doposażenie otrzymały szkoły 

podstawowe w Noskowie, Górze 

i Rusku. Pod koniec tego roku 

albo w następnym trafią do 

szkoły w Wojciechowie - mówi 

Jerzy Jakubowski, dyrektor 

GZEAS-u.
(era)
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PRZEDSIĘBIORSTWO POGRZEBOWE

„JEZIERSKI” s.c.
CZŁONEK POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

PRESTIŻ - PROFESJONALIZM - DYSKRECJA
63-200 Jarocin, ul. Targowa 18a

tel. (62) 747-29-52, kom. 601/869-111

Biuro obsługi klienta czynne od 8.00 do 17.00 Biuro obsługi klienta czynne od 8.00 do 17.00 
tel. kom. 509/660-948, całodobowy 509/320-121tel. kom. 509/660-948, całodobowy 509/320-121

63-200 Jarocin, ul. Wąska 1

CAŁODOBOWE KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE B.W. PAUL

PARAFIA CHRYSTUSA KRÓLA

Wielki Czwartek - msza św. Wieczerzy Pańskiej o 18.00, adoracja Najświęt-
szego Sakramentu w ciemnicy do 21.00
Wielki Piątek - ceremonie wielkopiątkowe o 18.00, adoracja Najświętszego 
Sakramentu do 22.00
Wielka Sobota - uroczystości wielkosobotnie o 18.00, święcenie pokarmów 
co godzinę od 9.00 do 17.00, adoracja do godz. 22.00 
Niedziela Wielkanocna - msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00, pozostałe msze 
św. według porządku niedzielnego (o 8.00, 9.30, 11.00 i 12.15), nie ma 
mszy św. wieczornej
Poniedziałek Wielkanocny - msze św. według porządku niedzielnego (o 6.45, 
8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 18.30)

PARAFIA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO 
(ojcowie franciszkanie)

Wielki Czwartek - msza św. Wieczerzy Pańskiej o 18.00, po mszy św. prze-
niesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do 22.00
Wielki Piątek - adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy od godz. 
6.00 aż do ceremonii wieczornych, o godz. 15.00 w dolnym kościele Droga 
Krzyżowa dla chorych i starszych oraz nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, 
o godz. 17.00 - ceremonie wielkopiątkowe z adoracją Krzyża św. i procesją 
do Grobu Pańskiego w górnym kościele, po ceremonii Droga Krzyżowa na te-
renie os. Konstytucji 3 Maja, adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bo-
żym Grobie do godz. 22.00 
Wielka Sobota - święcenie pokarmów od godz. 9.00 do 17.00 co pół godzi-
ny, adoracja od 6.00 do 22.00, ceremonie wielkosobotnie z poświęceniem 
ognia, wody i paschału o godz. 19.00 
Niedziela Wielkanocna - msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00 (kościół bę-
dzie otwarty od godz. 5.00), dla osób starszych otwarty będzie dolny kościół 
(z transmisją uroczystości z górnego kościoła), pozostałe msze św. o 9.00, 
10.30, 12.00 i 16.30 (nie będzie mszy o 7.00, 8.00 i 18.30)
Poniedziałek Wielkanocny - msze św. według porządku niedzielnego (o 7.00, 
8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 i 18.30)

PARAFIA ŚW. MARCINA 
(kościół św. Marcina)

Wielki Czwartek - msza św. Wieczerzy Pańskiej o 18.30
Wielki Piątek - ceremonie wielkopiątkowe o 18.30, adoracja Najświętszego 
Sakramentu do 23.00, nabożeństwo Drogi Krzyżowej w krużgankach kościo-
ła św. Marcina o godz. 15.00, 
Wielka Sobota - uroczystości wielkosobotnie o godz. 20.00, adoracja do 
godz. 23.00, święcenie potraw o 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Niedziela Wielkanocna - msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00 (św. Marcin), 
pozostałe msze św. o 8.30, 9.45, 11.15 (św. Jerzy) i 12.30 (św. Marcin), nie 
ma mszy św. wieczornej o 18.30 oraz „młodzieżowej” o 9.45, 
Poniedziałek Wielkanocny - msze św. według porządku niedzielnego: o 6.00, 
9.45, 12.30 i 18.30 (św. Marcin), 7.30, 8.30, 9.45, 11.15 (św. Jerzy)

PARAFIA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ:

Wielki Czwartek - msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30, adoracja do 
godz. 20.00 
Wielki Piątek - uroczystości wielkopiątkowe o godz. 18.30, adoracja do 
godz. 20.30
Wielka Sobota - uroczystości wielkosobotnie od godz. 18.30, adoracja od 
godz. 8.30 do 21.00, święcenie potraw w kaplicy o 9.00, 9.30, 10.00, 
16.00, 16.30, 17.00, przy kapliczkach - ul. Opłotki o godz. 14.30, Ciświ-
ca - Folwark o godz. 14.40, ul. Wrocławska (koło p. Bartniczaków) o godz. 
14.45, ul. Wybudowana (koło p. Smolarków) o godz. 14.50 i ul. Wrocław-
ska 246 o godz. 15.00
Niedziela Wielkanocna - adoracja od godz. 5.30, msza św. rezurekcyjna 
o godz. 6.00, pozostałe msze św. o 9.00 i 11.00 
Poniedziałek Wielkanocny - msze święte o 8.00, 9.30 i 11.00

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły - powstrzymanie się 
od spożywania pokarmów mięsnych przez osoby powyżej 
14. roku życia oraz ograniczenie posiłków do trzech, w tym 
jeden do sytości, przez osoby między 18. a 60. rokiem 
życia. W tym dniu nie ma żadnej dyspensy od postu. 

Obchody Triduum Paschalnego 
i Świąt Wielkanocnych 

w jarocińskich parafiach

ZMARŁA MARIANNA PRZYMUSIŃSKA

Wspaniała nauczycielka, 
niezwykła osobowość

W wieku 97 lat zmarła Marianna Przymusińska - nauczycielka, pedagog, 
wychowawczyni wielu pokoleń jarociniaków.

 Pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaroci-
nie. Będąc już na emeryturze, utrzymywała bliskie 
kontakty ze swymi wychowankami, koleżankami 
i kolegami z grona pedagogicznego. Żyła ich proble-
mami, cieszyła się z sukcesów, chętnie dzieliła się 
własnym doświadczeniem. Pracowała też w Szkole 
Podstawowej w Roszkowie. - Wspaniała nauczyciel-
ka, niezwykła osobowość... Była dla nas ogromnym 

autorytetem. Wnosiła zawsze tyle energii..., tyle ra-
dości... - wspomina zmarłą jedna z osób, z którymi 
współpracowała Marianna Przymusińska. 
 Była matką pierwszego po 1990 roku burmistrza 
Jarocina, Marka Przymusińskiego. 
 Pogrzeb odbył się w sobotę na cmentarzu para-
fialnym w Jarocinie.
 (akf)

Wspomnienie*
 Urodziła się 97 lat temu. Do-
kładnie 5 października. - Jak so-
bie uzmysłowię, że to jest 1912 
rok, to Matko święta! Wierzyć się 
nie chce. To jest jednak kupę lat. 
Ale nie myślę nigdy o latach. Ni-
gdy - mówiła. O czym więc myśla-
ła? - O tym, że ktoś ma przyjść, że 
coś muszę zrobić. O tym, co bym 
chciała zrobić - opowiadała. 
 Choroby jej nie omijały. - Ale 
ja sobie z żadnej choroby nie zda-
ję sprawy - mówiła. - A jak już się 
pochorowałam, myślałam: - Maj 
taki piękny miesiąc. Ja nie mogę 
tak bezczynnie siedzieć! 
 Przyszła na świat w Niemczech. 
Rodzice wyjechali pod koniec XIX 
wieku za chlebem. Ojciec praco-
wał w kopalni, w Zagłębiu Ruhry. 
- Prowadził życie bardzo otwarte. 
Organizował przedstawienia. Mie-
liśmy dużą kuchnię i tam się scho-
dzili wszyscy na próby. Ja umiałam 
wszystkie role na pamięć - wspo-
minała Marianna Przymusińska. 
W 1918 roku, po odzyskaniu nie-
podległości, wróciła do Polski. - Oj-
ciec został w Niemczech. Prowadził 
działalność społeczną. Chciał to ko-
muś przekazać, a przede wszystkim 
zarobić na mieszkanie, które miała 
znaleźć w kraju mama - wspomina-
ła Marianna Przymusińska. Ojciec 
nieraz opowiadał im o Polsce. - Mó-
wił: - Dzieci kochane, w Polsce jest 

tak ładnie... Kiedy przyjechała do 
kraju, miała osiem lat. W Jarocinie 
ukończyła szkołę podstawową i wy-
działową (dzisiejsze gimnazjum), 
a następnie w Kaliszu - seminarium 
nauczycielskie. O pracę było wtedy 
trudno. Dlatego wywędrowała aż 
na Polesie, w okolice Baranowicz. 
Zatrudniono ją jako nauczyciela do-
mowego. Niedaleko stacjonowało 
wojsko. - A człowiek był młody, Je-
zus kochany! Jak były tańce, to stali 
w kolejce. Czekało ich tak... mini-
mum pięciu. A ja się z wszystkich 
śmiałam. Bo tak jakoś... zawsze 
się śmiałam - przyznawała. Potem 
pracowała w Kaliskiem. Na zastęp-
stwach, w szkołach. Wkrótce dostała 
pracę pod Chorzowem, w Dąbrówce 
Wielkiej. Podczas wojny dostała się 
do obozu dla dziewcząt utworzonego 
przez Niemców w Łodzi. Był 1942 
rok. Miała wtedy 27 lat. 
 W czasie wojny wyszła za mąż, 
za jarociniaka. Urodziła pięcioro 
dzieci: trzech synów i dwie córki 
- bliźniaczki. Dwoje z nich zmarło. 
Przez dwadzieścia lat pracowała 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ja-
rocinie. Bardzo lubiła swoją pra-
cę. - Dzieci szkolne to tak bardzo 
kochałam jak swoje. To z nimi po-
szłam na majówkę, to wieczorem 
się z nimi spotykałam, żeby gwiaz-
dy oglądać - wspominała.
 Uczuciowo była bardzo zwią-

zana z Brzostowem, Roszkowem 
i Noskowem. Z Noskowa pochodzili 
jej rodzice. Mama z domu nazywa-
ła się Pawłowska, ojciec - Bierła, 
z Tarzec. W Roszkowie pracowała 
już będąc na emeryturze. Przez trzy-
naście lat. - Czułam się tutaj, jak 
u siebie w domu. Nie zapomnę tego 
czasu - wyznała Marianna Przymu-
sińska. 
 Nie lubiła opowiadać o smut-
nych przeżyciach. - Każdy ma swoje 
jakieś troski... Ja wolę wspominać 
te radosne chwile, np. jak chodzi-
łam z uczniami z Jarocina do Brzo-
stowa. Na „zbytki”. Tam paliliśmy 
ognisko i spędzaliśmy cały dzień. 
 Lubiła pracować w ogródku. Pod-
kreślała, że trzymają ją robota i hu-
mor. Nigdy nie była sama. Bardzo lu-
biła towarzystwo. - Mam koleżanki. 
Zawsze mówię, że idę do dziewcząt. 
Dużo już nas ubyło... - mówiła. Do 
południa spotykała się na robótkach 
ręcznych, po południu - na zajęciach 
chóru. Co dla niej było najważniej-
sze w życiu? - Dzieci. Moi ucznio-
wie. Tu są wszędzie moi uczniowie, 
ale ja ich już nie rozróżniam - wy-
znawała. - Kiedyś pod „Klubową” 
zaczepili mnie tacy chłopacy. Po-
wiedzieli: - Pani nas nie rozpozna-
je... A ja im na to: - Bo wyście się 
zestarzeli! To się uśmialiśmy.

* Z artykułu, który ukazał się w 2007 roku, 
z okazji 95-tych urodzin 

Marianny Przymusińskiej

Serdeczne podziękowanie krewnym, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 
przybyłym delegacjom oraz wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal 

z powodu śmierci naszej kochanej Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

ś. † p.

MARIANNY PRZYMUSIŃSKIEJ
 

składa
syn Marek z rodziną

Składamy również serdeczne podziękowanie dr. Mariuszowi 
Fischbachowi, pielęgniarkom i opiekunkom za troskliwą opiekę 

nad Mamą podczas choroby.
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JAROCINIACY POŻEGNALI BEZDOMNEGO 
„KOMPUTERKA”

Nie narzucał się 
Bogu
Najbardziej znany jarociński bezdomny 
Janusz Uryga spoczął w środę na jarocińskim 
cmentarzu parafialnym.

  - Miał swoje ścieżki w życiu. 
Jedną z nich była ścieżka do ko-
ścioła. Może nie narzucał się tak 
bardzo Bogu, ale kiedy pewnie 
coś go natchnęło zawsze potrafił 
przyjść - mówił podczas ceremo-
nii na cmentarzu ks. kanonik Da-
riusz Matusiak, proboszcz parafii 
św. Marcina w Jarocinie. - Nie tak 
dawno był w kościele św. Jerzego 
i przed mszą św. podszedł do ołta-
rza, gdzie znajduje się figura ojca 

Pio, zapalił tam świeczki, a potem 
przeszedł i zapalił świecę przy ob-
razie Miłosierdzia Bożego - wspo-
minał zmarłego kapłan. 
 W pogrzebie „Komputerka” 
wzięło udział ponad sto osób.  
 Janusz Uryga zmarł wskutek 
obrażeń odniesionych w wypad-
ku. Został potrącony przez samo-
chód na ul. Poznańskiej w Jaroci-
nie. Sprawca zbiegł z miejsca zda-
rzenia.                                    (ag)  
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W OSTATNIEJ DRODZE BEZDOMNEMU towarzyszyli rodzina, znajomi 
i mieszkańcy Jarocina, w sumie ponad 100 osób

Komentarze 
z  www.jarocinska.pl

Kwinto: Jasiu (Janusz) Komputerek, Tirek, Tirowiec - nie ważne 
jak go kto nazywał spoczął dziś na cmentarzu. Nie wiem czy tak 
było planowane, czy los tak chciał, ale grób ma prawie przy samej 
drodze. Bedzie miał blisko żeby swoim niebieskim wózkiem prze-
mierzać ulice Jarocina.... Chociaż z zasady nie chodze na pogrze-
by dziś byłem.... Podziękowania tym, którzy się dziś pofatygowa-
li.. Dwie uwagi - w momencie kiedy trumnę składano do grobu na 
niebie pojawiła się smuga samolotu - to pewnie właśnie Kompute-
rek zmierzał do nieba... I drugie - po raz pierwszy podczas pogrze-
bu w ogóle nie przeszkadzał mi hałas ulicy - jadące samochody jak-
by oddawały mu hołd...
Ateista: kilka dni przed śmiercią miałem okazje z nim porozmawiać 
:( cieszylem sie, ze go „ozywili” i ze to byla tylko plotka... porozma-
wialismy szczerze na temat pracy, proponowal mi nawet zycie w swo-
im stylu, chcial mi pomoc, gdy powiedzialem ze nie mam pracy... 
rzucilem mu kilkanascie zlotych ktore mialem przy sobie, usmiech-
nal sie na swoj wyjatkowy sposob... zaluje, ze nie moglem przyjsc 
na pogrzeb, jego zycie znaczylo dla mnie wiecej niz wielu innych lu-
dzi razem wzietych, byl na pozor prostym czlowiekiem ale szczerym 
i o wielkim sercu, powiedzial mi w ostatniej chwili, ze jest szczesli-
wy i wolny... bedzie mi go brakowalo, bo niewielu jest takich ludzi
Smutny: Jak byłem jeszcze w podstawówce... to wracałem ze 
szkoły... upał był straszny a Tirek siedział na murku koło mleczar-
ni i chciał poczęstować mnie maślanką :) ale jakoś nie byłem spra-
gniony. On nic nie miał a podzieliłby się z każdym. Też chciałbym 
aby w mieście był jego pomnik! Niestety byłem w Poznaniu i nie 
mogłem dziś pożegnać Tirka chciałbym zapalić mu jutro świeczkę, 
gdzie jest jego grób?

Pisownia oryginalna 

Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy brali udział 
w ceremonii pogrzebowej, zamówili msze św., złożyli wieńce 
i kwiaty, uczestniczyli we mszy św. pogrzebowej. Dziękujemy 

także firmie pogrzebowej „Marciniak” za odprowadzenie na 
miejsce wiecznego spoczynku

ś. † p.

MARKA VOGTA
 

składają
żona i synowie z rodzinami

Odeszli od nas

HELENA WOJTKOWIAK 
- l. 91 (Cerekwica Stara)
RYSZARD CHMIELNIK 
- l. 75 (Nowe Miasto)
EUGENIA JANKOWSKA 
- l. 80 (Nowe Miasto)
JAN POPIEŻ 
- l. 56 (Tarce)
CZESŁAWA WOLNIAK 
- l. 84 (Jarocin)
LEON WAGNER 
- l. 83 (Jarocin)
KAZIMIERZ WASIELEWSKI 
- l. 77 (Dobrzyca)
JANUSZ URYGA
- l. 55 (Jarocin)
MARIANNA PRZYMUSIŃSKA 
- l. 98 (Jarocin)
MELANIA MIKOŁAJCZAK 
- l. 86 (Jarocin)
STANISŁAW PILARCZYK
- l. 83 (Jarocin)

Rodzinom zmarłych składamy 
wyrazy współczucia

OSTATNIE 
SPOWIEDZI 

WIELKANOCNE 
W JAROCIŃSKICH 

KOŚCIOŁACH:
Parafia św. Antoniego 
Padewskiego - wtorek 30 marca: 
godz. 8.00 - 9.30, 10.00 - 11.30, 
14.00 - 15.30, 16.00 - 17.30, 
18.00 - 19.00
Parafia Chrystusa Króla - środa 
31 marca:
godz. 8.00 - 9.00,  9.45 - 11.00, 
11.45 - 13.00, 15.00 - 16.00,  
16.30 - 17.30, 18.00 - 19.00

Serdeczne podziękowania wszystkim znajomym, delegacjom 
i całej rodzinie za duchowe wsparcie i współczucie, za udział 

w uroczystości pogrzebowej naszego kochanego ojca i dziadka

ś. † p.

KAZIMIERZA OSUCHA
 

składają
syn i córki z rodzinami

Markowi Przymusińskiemu
w imieniu swoim i redakcji „Gazety Jarocińskiej”

składam wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
Piotr Piotrowicz

Droga Krzyżowa 
z deszczem i gradem

 Jak co roku w Niedzie-
lę Palmową odbyła się Miej-
ska Droga Krzyżowa. Na-
bożeństwo, któremu prze-
wodniczył ksiądz Grzegorz 
Mączka - wikariusz para-
fii św. Marcina, ofiarowa-
ne było w intencji wszyst-
kich mieszkańców Jaroci-
na. Modlono się o umocnie-
nie życia duchowego i świę-
tość, czyli życie prawdzi-
wą obecnością Pana Boga. 
W trakcie wykorzystano 
m.in. teksty modlitw i roz-
ważań księdza Jerzego Po-
piełuszki. Na zakończenie 
Drogi Krzyżowej głos zabrał 
ksiądz kanonik Dariusz Ma-
tusiak. Kapłan podziękował 
wszystkim za udział w na-
bożeństwie. Zachęcił także 
do udział w liturgii Tridu-
um Paschalnego i Wielka-
nocy. - To są najważniej-
sze dni w życiu chrześcija-
nina, katolika. Poprzedza-
ją one Święta Zmartwych-
wstania Chrystusa. Trzeba 
je naprawdę dobrze przeżyć, 
umocnić swoją wiarę - pod-
kreślił proboszcz parafii św. 
Marcina w Jarocinie. 

(ls)

NAWET PADAJĄCY OBFICIE DESZCZ i grad nie zniechęciły jarociniaków. Kilkaset 
osób przeszło z krzyżem z rynku, sprzed kościoła św. Marcina do franciszkańskiej 
świątyni
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 Komornik Jerzy Kujawski za-
kłada ciepłą kurtkę i czapkę. Nie 
czeka do 8.00 na otwarcie kancela-
rii. We wtorek tuż po siódmej razem 
asesorem jadą do Żerkowa. Trzeba 
przejąć mienie. Przedmioty: stary 
polonez, wartość 2 tys. zł i przy-
czepa samochodowa, samorób-
ka. Cena wywoławcza 1,5 tys. zł. 
Dłużnik Hieronim M., bezrobotny. 
Wierzyciel Piotr P., sąsiad. Miej-
sce: Komorze Przybysławskie. Ku-
jawski wie, że „nie będzie łatwo”. 
Dotychczasowe próby spieniężenia 
majątku spełzły na niczym. Pod-
czas ostatniej dłużnik nie podstawił 
samochodu. - M. wjeżdżał właśnie 
na podwórze. Patrzy - komornik, 
to tylko dodał gazu i tam przez łąki 
uciekł - opowiada świadek. 
 Sytuacja nie może się powtó-
rzyć. Komornik bierze do pomocy 
dwóch dzielnicowych. Na mun-
dury, które dostali przed rokiem, 
policjanci wrzucają odblaskowe 
kamizelki. Wsiadają do służbowe-
go opla. O 7.28 policyjny radiowóz 
staje przed drewnianym garażem 
przy ‚belwederze”. 

W oko pod sklepem, 
kołkiem w głowę 
 Kilka lat temu Hieronim M. 
przegrał proces. Policja nie chciała 
zajmować się sprawą, więc sąsiad 
pozywa go cywilnie. O konflikcie 
wie cała wieś. Dzięki lokalnym 
dziennikarzom - reszta powiatu. 
Wynajęty adwokat udowadnia, że 

40-latek atakuje sąsiada drewnia-
nym kołkiem. - Próbował mnie 
pobić pod sklepem, dostał po pa-
pie, ślepia miał podbite, ale z tej 
nienawiści, że dostał, zaczaił się 
tutaj i przywalił mi kołkiem, ciem-
no w oczach, karetka - opowiada 
z wyrzutem Piotr P. i prosi o ano-
nimowość. - Od tego się wszystko 
zaczęło. Za to miał koszta. Tylko 
wynajęcie adwokata. Ja nawet nie 
mam z tego 10 zł.  Przeciwko Hie-
ronimowi M. w sądzie zeznawał 
m.in. sąsiad G. Miał widzieć, jak 
M. zaatakował. Żona M.: - Jak się 
z Piotrem  pokłócili to opowiedział 
mężowi, czemu go obciążył. Miał 
powiedzieć, że i tak zniszczy męża. 
Ale nagrane nie mam. A mnie na 
sądy nie stać. 
 Piotr P. walczy o pieniądze, 
które wydał na adwokata w są-
dzie. Tytuł wykonawczy na po-
nad 2.700 zł trafia do komornika. 
Na poczet długu zajmuje polo-
neza i przyczepę. Dłużnik może 
dysponować sprzętem, ale ma 
spłacać wierzytelność. I M. płaci 
- miesiąc w miesiąc po 100 zł. 
Przez cały 2009 rok. Są na to do-
kumenty. Syn M: - Nie umiem 
tego sobie wytłumaczyć. Była ugo-
da, że miał spłacać po 100 zł... 
ja tego nie rozumiem. P. nie cho-
dziło o te pieniądze. On chciał ojca 
zniszczyć, zdołować... Wierzyciel 
ma inną wersję. - Wina jest jego 
i częściowo komornika, bo (…) mu 
nie powiedział zasadniczej rzeczy 

- że o długu prywatnym nie ma 
prawa decydować nawet sąd naj-
wyższy. Z tych 100 zł od komornika 
przyszło do mnie jakieś ponad 20 
zł. On za moimi plecami z dłużni-
kiem dysponował moją wierzytel-
nością - denerwuje się P. - Sąsiad 
sobie to sam przedłużał, a mój wy-
rok był niewykonany. Kombino-
wał, dopisał żonę do samochodu. 
Jak się nie odbyła 2 licytacja, to 
ja musiałem podjąć decyzję, czy 
przejmuję to na poczet długu, bo 
inaczej sprawa byłaby oddalona. 
Pokryłem koszty przejęcia.  
 Hieronim M. nie zna dokładnej 
daty przejęcia. Jednak od daw-
na wie, że to nieuniknione. Pod 
koniec ubiegłego roku kancelaria 
komornika odmawia przyjmowania 
dalszych wpłat. Dłużnik wysyła 
więc pieniądze pocztą. Po kolejnej 
rozmowie z komornikiem dzwoni 
do redakcji „Gazety Jarocińskiej”. 
Odgraża się. - Popalę ich wszyst-
kich i siebie na koniec, jak tutaj 
przyjdą. Malinowski jest bezrobot-
ny. Dług i alimenty spłaca dzięki 
handlowi drewnem. Towar wozi na 
samochodowej przyczepce. Tnie 
piłą, należącą do rodziny. W garażu 
w litrowych butelkach ma gotowe, 
wymieszane z olejem paliwo. Mie-
szankę leje się do pilarki. Kilka 
butelek trzyma też w szopie.  
 Dłużnika nie ma w domu, kiedy 
kilka dni przed egzekucją w Ko-
morzu pojawiają się dzielnicowi. 
Próbują ustalić, w którym garażu 

trzyma auto. Informacji ma udzie-
lić mundurowym któraś z sąsiadek. 
M. dowiedział się o rozpoznaniu 
policji. Czy przypadkiem w dniu 
egzekucji wyszedł z domu 3 mi-
nuty przed przyjazdem radiowozu 
z komornikiem? 

Policjanci płoną 
 Kiedy na podwórko wjeżdża ra-
diowóz, dłużnik M. stoi przy otwar-
tych drzwiach od garażu. Egzekuto-
rzy zagradzają mu drogę ucieczki. 
Na podłodze we wiaderku stoi pięć 
litrowych butelek czerwonej mie-
szanki benzyny z olejem. M. bierze 
jedną z nich. Odkręca. W drugiej 
ręce trzyma zapalniczkę. Komornik: 
- Krzyczał, że nie dopuści, ratunku.
(…) Pytał, po co żeśmy przyjechali 
i dlaczego, w jakiej sprawie, przy 
asyście policji. Powiedział, że po 
jego trupie. Żebyśmy odeszli, bo 
on weźmie i to podpali. - Podcho-
dzenie trwa chwilę. Zdesperowany 
dłużnik naciska na butelkę. Oblewa 
funkcjonariuszy, komornika, asy-
stenta. Zatrzymywany wykorzy-
stuje moment zaskoczenia i ucieka 
w kierunku domu. Policjanci rusza-
ją w pościg. Dosięgają dłużnika na 
schodach do bloku. Jeden wyciąga 
pałkę i uderza mężczyznę. Ten się 
broni, znów oblewa benzyną po-
licjantów. Wreszcie odpala zapal-
niczkę. Komornik: - Te kamizelki 
płonęły jak pochodnie. Bardziej 
poszkodowany policjant w telewi-
zji: - Podpalił kolegę pierwszego, to 

był odruch, żeby go osłonić, w ja-
kiś sposób odizolować. Nawet nie 
wiem, która strona, ale na twarzy 
też było widać płomienie. Reszta 
wylądowała na mnie. Słyszałem 
tylko trzask płomieni i czułem swąd 
palonego ciała. Świadek: - Krzy-
czeliśmy do tego policjanta, połóż 
się, to cię ugasimy, a on z bólu aż 
wył. Wreszcie upadł na kolana, 
ściągaliśmy mu sweter. A komornik 
narzucił mu tę kurtkę. Kilka godzin 
później pokazują ją wszystkie te-
lewizje na przemian ze spalonym 
mundurem policyjnym. Agresora 
zatrzymuje drugi patrol. Schował 
się u sąsiadki. Natychmiast trafia do 
aresztu. Policjanci zostają zabrani 
do szpitala. Poważniej poszkodo-
wany ma poparzone 20 proc. ciała.  

Czerwone paliwo 
 W czwartek na chodniku przed 
jarocińską prokuratura parkują 
wozy transmisyjne telewizji. Za 
moment prokuratorzy przesłucha-
ją Hieronima M. i postawią mu 
zarzuty. Dziennikarze podkręcają 
atmosferę. - Dajemy „Grozi mu 
nawet dożywocie” - woła reporter 
TVN24 do stojącego obok kolegi 
z TVP Info, który też „robi lajfa”. 
Na chodniku jest już sporo gapiów. 
Kierowcy zamiast na drogę patrzą 
na to, co dzieje się na podwórzu 
prokuratury. Osobowy radiowóz 
daje sygnał gotowości. Policja 
przywozi podejrzanego busem. 
Wyjście trwa kilka sekund. Pod-

Piotr P. bije pod sklepem Hieronima M. Pół wsi widzi, jak mu ślepia podbija. Policja nie wyjaśnia zajścia. Since schodzą, 
waśń zostaje. M. uderza P. kołkiem. W tył głowy, aż mu się ciemno w głowie robi. Policja zostawia sąsiedzką sprzeczkę. 
P. ma pieniądze. Wynajmuje adwokata, wygrywa w sądzie. Koszty musi zapłacić M. Spłaca, ale zbyt długo. Przychodzi 
komornik w asyście policji…

tekst i zdjęcia BARTEK NAWROCKI

WE WTOREK podczas egzekucji komorniczej w Komorzu Przybysławskim 47-letni Hieronim M. oblewa policjantów benzyną i podpala
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palacz jest skuty, ubrany w dres i za 
małe trampki. Zamaskowani, rośli 
funkcjonariusze prawie wnoszą go 
po schodach. Reporterzy podsta-
wiają mikrofony, chcą wiedzieć, 
dlaczego podpalił policjantów. 
- Komornika, do komornika idź-
cie - krzyczy podejrzany i znika 
za tylnymi drzwiami. Teraz swoje 
pięć minut mają gapie. - To tego 
komornika powinien spolić, pa-
nie on wykończył wiele interesów, 
wielu ludzi ma i miało przez niego 
problemy - mówi zza płotu pro-
kuratury niski, chudy mężczyzna. 
Przedstawia się jako „zbańczony 
stolarz”. - Szkoda mi tych chło-
paków z policji i tego asystenta, 
bo on jest w porządku, będzie coś 
z niego. Ale ten komornik? Sam 
z nim walczę. Pomagam ludziom. 
Ale tutaj z nimi nie wygrasz. -Po-
wtórzy pan to do kamery - pyta od 
razu poznański dziennikarz? - Łe, 
gdzie panie... Komornik do dzien-
nikarzy: - Po to jest prawo, żeby 
je stosować. 
 Dwie godziny później pada-
ją zarzuty. W tym ten najcięższy 
- usiłowanie zabójstwa policjantów. 
Śledczy są przekonani, że M. przy-
gotował się do spalenia funkcjona-
riuszy i działał z rozmysłem. Policja 
zabezpiecza kilka butelek czerwo-
nego paliwa w garażu. Szukają też 
w mieszkaniu zatrzymanego. Wię-
cej paliwa jest w szopie. Obok sterty 
z drewnem. Syn: - Po szkole we 
wtorek  mieliśmy to  pociąć.  

Współczucie 
w „belwederze” 
 Dwupiętrowy budynek z czer-
wonej cegły miejscowi nazywają 
belwederem.  Dlaczego? - A kto to 
panie wie, ja tu mieszkam od 40 lat 
i jak przyszedłem, już tak godali, to 
jeszcze po Niemcach jest - twierdzi 
straszy mężczyzna z papierosem. 
 Brudna klatka schodowa, roz-
rzucone buty, surowe betonowe 
schody. Półmrok. Po trzecim za-
pukaniu drzwi się lekko uchylają. 
W domu jest tylko żona M. Ko-
bieta nie ukrywa, że ma już dość 
kamer, gazet, dziennikarzy i pytań, 
„dlaczego i jak”. Mieszkają tutaj 
z dwójką dorosłych dzieci odkąd 
Hieronim dostał robotę w PGR. 
Stałe zatrudnienie stracił kilka-
naście lat temu. Ona raz pracuje, 
raz jest na zasiłku. Ale pieniądze 
potrzebne są na bieżąco. Dodat-
kowe złotówki mają ze złomu, 
który z okolicy zwozi Hieronim 
M. Sterty, głównie starych samo-
chodów zalegają na przybloko-
wym  podwórzu. Ta działalność 
od początku nie podoba się są-
siadowi Piotrowi P. Małżeństwo 
P. ma ciężko chorą córkę. Trwają 
kłótnie sąsiedzkie. Wreszcie po 
wizycie sanepidu administracja 
nakazuje likwidację składowiska. 
Odpady znikają, kłótnie nie. - Po-
trafił przyjść i nagadać mężowi, jak 
ładował ten złom. Nie wiem, czy 
on był zazdrosny? Czy zawistny? 
On przecież też nigdzie nie praco-
wał. A wszystko ma. I samochód 
lepszy - mówi powoli M., jakby 
czytała z kartki. - A widzi pan, 
jak tu jest. Nawet na pomalowa-
nie nie ma. P. też mieszkali jakiś 

czas w belwederze. Kilka lat temu 
przeprowadzali się do domu jed-
norodzinnego. Do dzisiaj dzielą 
jednak podwórko z M. Mają szopy 
obok siebie. - Myśmy się nawet 
z nimi kolegowali. Patrycja, ta co 
umarła, do nas przychodziła i do 
Beaty, i syna Pawła. Też żeśmy to 
przeżywali, jak ona zachorowała. 
Szczerze im współczułam - mówi 
M. Żona P.: - To tragedia, co się 
stało, bo teraz oni będą za niego 
cierpieć. 

Nie planowałem nikogo 
zabić 
 Popegeerowska część Komo-
rza jest biedniejsza od reszty wsi. 
O prywatność trudno. Piotr P. opo-
wiada swoją wersję w ogrodowej 
altanie. Jak spod ziemi wyrastają 

sąsiad Józef i jego żona. Piotr P. 
sam woła też znajomego, młodego 
G. Razem z małżonką P. przysłu-
chują się rozmowie. Raz po raz 
potwierdzają słowa rozmówcy. Lu-
dzie dzielą się tu na zwolenników 
P. i M. Józef: - Ja gadałem z oby-
dwoma, ale mi kiedyś Hieronim 
powiedział, że donoszę Piotrowi, 
to powiedziałem: koniec. Fakty 
mieszają się z tym, co ludzie czy-

tają w dziennikach. „Nie pił, nie 
palił, był agresywny” powtarzają 
tytuł. - Może on był do bicia, ale bić 
to się nie umiał - wyrokuje jeden 
z mieszkańców. - Jaki agresywny? 
Ja z nim ponad 10 lat w pegeerze 
przerobiłem i nie robił mi żadnych 
problemów - mówi mężczyzna na-
potkany w parku i zaraz milknie, 
bo za plecami pojawia się... Józef. 
Żona M.: - Faktycznie bałam się 
go, jak nerwy czasami pokazywał... 
Wolałam się nie odzywać. Tyle 
przeszłam. A teraz to tym bardziej. 
Córka pyta - mama czemu nie wzię-
łaś z nim rozwodu? Ja nie mam 
lekkiego życia… A sąsiadka teraz 
idzie i uśmiechnięta. Syn zaklina 
się, że ojciec nigdy nie podniósł 
na niego ręki. Nie widział też, by 
bił matkę czy siostrę. 

 Piotr P. twierdzi za to, że kiedy 
procesowali się w sądzie, aresz-
towany chciał zastraszyć jego 
świadków. - Płacił wam M. za to, 
żebyście moim świadkom szyby 
wybijali? - pyta na gorąco sąsiada. 
 - No po 100 zł. 
 Dziennikarz „Gazety”:  - Panu 
zapłacił 100?
 - No oferował?
 - Ale dał pieniądze?

 - Nie...
 - To jak w takim razie było?
 - Mówi najpierw idźcie, zróbcie. 
Pieniądze dostaniecie.
 - I dostaliście?
 - No… ale dwóch oddało. Nie 
zrobili nic. 
 Ludzie twierdzą, że M. „lata 
samochodem po wsi jak nienor-
malny” i „nie raz by dzieciaka 
przejechał”. Od kilku lat leczy 
się psychiatrycznie. Prowadzący 
go lekarz „widzi poprawę”, ale 
twierdzi, że pacjent ma powra-
cające ”skłonności samobójcze”. 
Zaraz po zatrzymaniu prokuratura 
wnioskuje o tymczasowe aresz-
towanie. Jarociński sąd się przy-
chyla. - Z uwagi na stwierdzone 
w innym postępowaniu zaburzenia 
osobowości mężczyzny i deklaracje 

ze strony podejrzanego, iż może 
podjąć próbę samobójczą, sąd 
uznał, że tymczasowe aresztowa-
nie będzie wykonywane w ramach 
oddziału szpitalnego przy areszcie 
śledczym - wyjaśnia sędzia Maciej 
Gruchalski, prezes Sądu Rejono-
wego w Jarocinie. Podpalacz po-
licjantów trafia na 3 miesiące do 
poznańskiego aresztu z oddziałem 
psychiatrycznym. W tym czasie 

biegli zorientują się, czy M. jest 
poczytalny. 
 Jarociński adwokat, reprezen-
tował P. w powództwie cywilnym: 
- To jest człowiek z problemami 
psychicznymi, gdyby już kilka lat 
temu sąd podzielił naszą argumen-
tację, mógłby trafić na leczenie 
i pewnie by do tego nie doszło. 
 Syn M.: - Sąsiad mówił na wsi, 
że ojca zniszczy. Wiem, że źle zro-
bił, ale się nie dziwię. Na każdym 
kroku był szykanowany, wyśmie-
wany, jakieś głupie gesty, fuck off.
 P.: - To nieprawda, że ja go 
nie lubię. On ma taki charakter 
nieustępliwy. Kto powinien wy-
ciągnąć rękę? No kto? Uderzył 
mnie, mógł mnie zabić. To czemu 
mnie nie przeprosił. Ja mu dzisiaj 
współczuję.

 Żona M.: - Miał ten samochód, 
ten wózek. To było jego życie. Tym 
zarabiał. Mówi, jak mnie pozbawią 
to koniec.
 Hieronim M. w sądzie: - Nie 
wiem, co się stało. Nie planowałem 
nikogo zabić… 

BARTEK NAWROCKI

Policjanci poszkodowani w zdarze-
niu odmówili rozmowy z „Gazetą”.

POLICJA zatrzymuje M. w mieszkaniu sąsiadki i zabezpiecza dowody. Między innymi butelki z mieszkanką 
paliwa

SYN HIERONIMA M. pokazuje butelki 
z paliwem. Twierdzi, że ojciec używał 
mieszanki do piły  motorowej. Feralnego dnia 
też mieli ciąć drewno

ŻONA zatrzymanego nie rozumie egzekucji. 
M. regularnie spłacał dług. Na dowód 
pokazuje odcinki od wpłat

INFORMACJA O PODPALENIU wywołuje najazd stacji telewizyjnych. O akcji w Komorzu przez dwa dni 
mówią wszystkie serwisy



 Po konflikcie o wiatrak, w Łusz-
czanowie znów zawrzało. Straża-
cy chcą prowadzić salę wiejską. 
- Dlaczego?  Tego nikt nie powie 
- rozkłada ręce sołtys. - Chyba po 
to, żeby korzyści jakieś czerpać 
z tego. Salą 12 lat się opiekuję, 
salę wieś wyposażyła, a teraz stra-
żacy ją chcą? - denerwuje się Jan 
Kukla. - To był wniosek druhów 
i został przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym - odpowiada prezes 
straży w Łuszczanowie Leopold 
Mądry. Miejscowa OSP liczy 27 
osób, w tym dwie panie. - Wiado-
mo, że salę budowała straż przy 
dużym udziale mieszkańców wsi. 
Ta sala była cały czas nasza - ar-
gumentuje sekretarz zarządu OSP 
Paweł Adamkiewicz. - To jest ro-
bione na złość sołtysowi - twierdzi 
z kolei jeden ze strażaków chcący 
zachować anonimowość.       
 
Decyzja w rękach wsi 
 O przejęciu domu wiejskiego 
straż zdecydowała uchwałą wal-
nego zebrania członków. Zarząd 
wystąpił z pismem do burmistrza 
Jarocina. Decyzję włodarz miał 
pozostawić mieszkańcom wioski. 
- Narobił szumu i teraz się wycofu-
je - komentuje sołtys, który zebra-
nie w tej sprawie zwołał 5 marca. 
Wniosku straży o przejęcie sali pod 
głosowanie nie poddał. Według 
Jana Kukli nie było wymaganej 
liczby mieszkańców, aby decy-

zja była ważna. Jednak strażacy 
nie dowierzają. Zdaniem sołtysa, 
przez burmistrza. - Powiedział, że 
nie musi być quorum na zebraniu, 

żeby wieś zrzekła się sali - rela-
cjonuje. Słowa Kukli potwierdził 
Paweł Adamkiewicz. Statut so-
łectwa przewiduje, że quorum to 
przynajmniej 6 % mieszkańców 
uprawnionych do głosowania. 
  
Jawne czy tajne 
rozliczenia 
 Członkowie zarządu OSP mó-
wią, że sołtys jest niechętny prze-
kazaniu sali, bo boi się rozliczenia 
finansowego. - Tam są niedocią-
gnięcia - uważa Leopold Mądry, 

ale konkretów podać nie potrafi. 
Twierdzi też, że obiekt jest zanie-
dbany. Sołtys z tym się nie zgadza 
wskazując, że z podziału tegorocz-

nego funduszu sołeckiego dla Łusz-
czanowa zaplanowano 11.460 zł na 
założenie klimatyzacji w świetlicy 
wiejskiej.  
 Zdaniem strażaków, dom wiej-
ski powinien służyć mieszkańcom 
wsi, a tak nie jest, bo sołtys pobiera 
za wynajęcie opłatę. - Np. za wypo-
życzenie sali na zabawę karnawa-
łową - co roku organizujemy dwie 
- sobie życzy 1 tys. zł, plus woda, 
prąd i ścieki. Ten 1 tys. zł to jest 
taka opłata dodatkowa - tłumaczył 
przed tygodniem w rozmowie te-

lefonicznej Paweł Adamkiewicz. 
Więcej miał powiedzieć na spotka-
niu z „Gazetą” w łuszczanowskiej 
remizie. Miał pokazać dokumen-
tację, jaką dysponuje straż. De-
klarował, że w rozmowie będzie 
uczestniczył jeszcze któryś z dru-
hów. Dzień później zmienił zdanie. 
Stwierdził, że strażacy postanowili 
nie wypowiadać się. - Nie chcemy 
robić wielkiego szumu, żeby była 
niezgoda na wsi - usłyszeliśmy od 
sekretarza OSP Łuszczanów.  
 Sołtys zarzut obawy przed roz-
liczeniem finansów sali nazywa 
bzdurnym. - Tak to jest, jak ludzie 
nie przychodzą na zebrania - mówi 
Jan Kukla. - Co roku wszystko jest 
rozliczane. Tłumaczy, że dom 
wiejski trzeba utrzymać - opłacić 
rachunki, dokonać niezbędnych 
remontów. Dlatego za wynajem 
sali razem z kuchnią pobiera 500 
zł. Podkreśla, że prowadzi zeszyt, 
w którym wszystkie wpływy i wy-
datki są odnotowane oraz, że każdy 
może do niego zajrzeć. Wyjaśnia 
też, skąd się wziął 1 tys. zł. We-
dług Jana Kukli to opłata pobierana 
za wynajęcie sali „obcym”, a nie 
mieszkańcom. 
   
Sołtys nie ma potrzeby 
 Kiedy mieszkańcy wsi zbiorą się 
ponownie, by zdecydować w czyje 
ręce powędruje dom wiejski? - Nie 
mam potrzeby zwoływać zebrania, 
bo ludzie są skłóceni - mówi soł-

tys. Skonfliktowani - jak twierdzi 
- przez „dyktatorów”. Ich nazwisk 
Jan Kukla ujawnić nie chce. Prze-
strzega za to: - Skończyły się żarty. 
Powiedziałem, że gmina Jarocin 
będzie na ustach całego kraju.          
 ANNA GAUZA  

I N F O R M A C J E
14 Gazeta Jarocińska 

13 (1016) 2 kwietnia 2010
www.jarocinska.pl
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Powiedziałem im (strażakom - przyp. 
red.), nie porywajcie się z motyką 
na słońce - komentuje prezes zarzą-
du gminnego OSP Krzysztof Roszak. 
- Czy oni zdają sobie sprawę z tego, 
że przejęcie sali to jest obowiązek? 

W ŁUSZCZANOWIE ZNÓW WRZE

Dom niezgody  
Strażacy z Łuszczanowa chcą przejąć dom wiejski. Sołtys się nie zgadza i przypomina, że ochotnicy sami zrzekli się 
prowadzenia obiektu przed 12 laty. O zamieszanie z salą Jan Kukla obwinia m.in. burmistrza i przestrzega: - Skończyły się 
żarty. Powiedziałem, że gmina Jarocin będzie na ustach całego kraju.  

DOM WIEJSKI I REMIZA STRAŻACKA mieszczą się w jednym budynku 

W sprawie domu wiejskiego w Łusz-
czanowie poprosiliśmy o zajęcie sta-
nowiska przez burmistrza. Do jego 
kancelarii zwróciliśmy się na piśmie 
18 marca. Spytaliśmy, czy rozstrzygnie 
spór, jeśli sołtys nie zwoła zebrania 
i nie zarządzi głosowania w sprawie 
sali oraz, czy jest skonfliktowany z soł-
tysem i co jest podłożem sporu. Od-
powiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy.

JAN KUKLA, sołtys Łuszczanowa   
Niech pani napisze: Trwa poważny 
konflikt pomiędzy burmistrzem a soł-
tysem Łuszczanowa.  
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Astronomiczne 
zwycięstwo Denisa

 W Zespole Szkół w Potarzycy 
odbył się VIII Wojewódzki Kon-
kurs Astronomiczny. Wzięło w nim 
udział 20 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z Wielkopolski. 
 Każdy z uczestników przed-
stawiał referat poświęcony wy-
branemu zagadnieniu z zakresu 
astronomii. Czterech najlepszych 
zawodników (na zdjęciu) będzie 
reprezentowało nasz region na 
Ogólnopolskim Konkursie Astro-
nomicznym w Grudziądzu. Laure-
aci pierwszego i drugiego miejsca 
pojadą po to, aby wygłosić swoje 
referaty, a dwóch kolejnych jako 
obserwatorzy i słuchacze. Podob-
nie jak w zeszłym roku, komisja 
najwyżej oceniła Denisa Czuliń-
skiego, który uczestniczył w kon-
kursie już po raz piąty i ostat-
ni. Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy książkowe. Wśród wyróżnio-
nych osób nie znalazł się żaden 

z jarociniaków. Większość nagród 
trafiła do uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych w Ostrowie Wielko-
polskim, których przygotowywała 
nauczycielka Barbara Cicha. Do-
datkową atrakcją dla uczestników 
konkursu był pokaz w potarzyc-
kim planetarium oraz możliwość 
zapoznania się ze sprzętem uży-
wanym przy obserwacjach nieba. 

(ls)

WYNIKI VIII 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

ASTRONOMICZNEGO: 
I. Denis Czuliński 
   (ZST Ostrów Wlkp.)
II. Mateusz Witczak 
    (III LO Kalisz)
III. Ziemowit Śmigielski 
    (ZST Ostrów Wlkp.)
IV. Piotr Czekaniak 
    (II LO Kalisz)
wyróżnienie 
- Daniel Stasiak (ZST Ostrów Wlkp.)
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DZIEŃ ŚW. PATRYKA W JAROCIŃSKIM OGÓLNIAKU

Show talentów po angielsku
Prawie 30 utalentowanych uczniów z jarocińskiego ogólniaka wystąpiło 
w „The Talent Show” - imprezie, która promuje zdolnych młodych ludzi 
w trzech kategoriach: wokalnej, recytatorskiej oraz kabaretowej.

 Dodatkową trudnością dla 
uczestników „The Talent Show” 
było to, że występ odbywał się 
w języku angielskim. Komisja 
oceniająca długo obradowała za-
nim ogłosiła werdykt. Pierwsze 
miejsce wśród recytatorów zajęła 
Marcelina Pilarczyk, wśród woka-
listów duet Anna Cichoń i Adrian 
Kozica, natomiast w występach 
kabaretowych najlepszą okazała 
się grupa w składzie: Paulina Po-
rzuckowiak, Renata Matuszczak, 
Kinga Pląskowska, Marta Zasadz-

ka, Wojciech Król oraz Szymon 
Nawrocki.
 W czasie konkursu młodzież 
sprzedawała za złotówkę losy-
koniczynki, które uprawniały do 
głosowania na ulubieńca publicz-
ności oraz do udziału w losowa-
niu upominków. - Zebrane w ten 
sposób fundusze zostaną przezna-
czona na kolejną edycję konkursu 
w przyszłym roku - mówi Joanna 
Świejkowska, która razem z inną 
nauczycielką - Barbarą Bartmań-
ską zorganizowały „The Talent 

Show”.
 Ponieważ impreza odbywa-
ła się w Dzień św. Patryka, mło-
dzież przygotowała pokaz tań-
ca irlandzkiego, który z entuzja-
zmem został przyjęty przez pu-
bliczność. Widzowie obejrzeli 
również prezentację multime-
dialną  na temat Irlandii i Dnia 
św. Patryka. Na koniec z krót-
kim koncertem na scenie wystą-
pili członkowie jury: Grażyna Pa-
wełka i Tomasz Jankowski.  

(ann)

 WYSTĘPUJĄC W „THE TALENT SHOW” uczniowie jarocińskiego ogólniaka uczcili Dzień św. Patryka

SUKCES JAROCIŃSKIEGO LICEALISTY

Najlepszy chemik w regionie
 Łukasz Praczyk - uczeń jaro-
cińskiego ogólniaka został zwy-
cięzcą VIII Regionalnych Zawo-
dów Chemicznych.
 Konkurs pod patronatem Wy-
działu Chemii Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu odbył 
się w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Krotoszynie. 

Wzięło w nim udział 43 uczniów 
reprezentujących powiaty byłego 
województwa kaliskiego oraz Ole-
śnicę, Śrem i Środę Wlkp. Pię-
cioosobową drużynę powiatu ja-
rocińskiego tworzyli uczniowie 
ogólniaka, których przygotowy-
wała nauczycielka chemii - Irena 
Ratajczak. Uczestnicy rywalizacji 

przez dwie godziny rozwiązywali 
zadania obliczeniowe z różnych 
działów chemii. Łukasz Praczyk 
zdobył maksymalną ilość punk-
tów. Otrzymał dyplom i książ-
ki o tematyce chemicznej. Na-
grody wręczał prof. dr hab. Piotr 
Kirszensztejn - dziekan Wydzia-
łu Chemii UAM.                   (ann)

LAUREACI REGIONALNYCH ZAWODÓW CHEMICZNYCH - wśród nich zwycięzca - Łukasz Praczyk z jarocińskiego 
ogólniaka (trzeci od lewej) 

PODSUMOWANIE SPORTOWEGO PÓŁROCZA 
W SZKOLE W TARCACH

Nagrody burmistrza 
wręczył trener kadry
 Trener kadry narodowej mło-
dziczek w podnoszeniu ciężarów 
odwiedził Zespół Szkół Przyrod-

niczo-Biznesowych w Tracach. 
Witold Dziurla jest również tre-
nerem klubu Promień Opalenica, 
z którym tarzecka szkoła współ-
pracuje w zakresie szkolenia mło-
dzieży w podnoszeniu ciężarów.
 Spotkanie z działaczem spor-
towym było okazją do przeprowa-
dzenia tradycyjnego apelu pod-
sumowującego pierwsze półro-
cze w szkole. Dziurla w imieniu 
burmistrza Opalenicy - Ryszar-

da Napierały przekazał nagrody 
pieniężne siedmiu uczniom szko-
ły w Tarcach, którzy zdobyli me-

dale w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w pod-
noszeniu ciężarów w październi-
ku ubiegłego roku. 
 Burmistrz Opalenicy wystoso-
wał też podziękowanie dla dyrek-
tora szkoły Sławomira Adamiaka, 
za współpracę i integrację młodzie-
ży obu miejscowości na zawodach, 
obozach sportowych i zgrupowa-
niach w ośrodkach przygotowań 
olimpijskich.                         (ann)

TRENER WITOLD DZIURLA w towarzystwie dyrektora Sławomira 
Adamiaka wręczył nagrody i pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy 
odnieśli sukcesy w podnoszeniu ciężarów
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Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
nr KRS 0000037904

cel szczegółowy: Leczenie i rehabilitacja 
dziecka 5633 Wolsztyniak Jakub

JAKUB WOLSZTYNIAK z Jarocina
Chłopiec ma 10 lat. Urodził się z przepukli-
ną rdzeniowo-kręgową. Cierpi na niedowład 
kończyn dolnych. Ma sztuczny pęcherz. Cały 
czas jest cewnikowany. Pieniądze potrzebne 
są na schodołaz, żeby łatwiej było trans-
portować chłopca po schodach. Niezbędne 
są również na rehabilitację Jakuba oraz na 
sprzęt ortopedyczny.

(akf)

JONASZ MARCINKOWSKI z Bachorzewa
Ma 13 lat. W grudniu 1998 roku zachoro-
wał na zapalenie rdzenia kręgowego. Pienią-
dze potrzebne są na rehabilitację, która jest 
bardzo skuteczna. Jonasz nie mógł chodzić, 
leżał, nie miał czucia w trzech kończynach. 
Intensywnie ćwiczy, obecnie chodzi. Czucia 
całkowicie jeszcze nie odzyskał.

(akf)

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
nr KRS 0000037904

cel szczegółowy: Leczenie i rehabilitacja
dziecka 10267 Marcinkowski Jonasz Jonatan

ANIA KRUPA z Jarocina 
Ma 24 lata, urodziła się z małogłowiem, 
potem przyszło porażenie czterokończyno-
we. Jej mama stara sie poprzez fundację 
o pozyskanie funduszy z 1 % na leczenie 
i rehabilitację córki.

(ann)

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
nr KRS 0000037904

cel szczegółowy: Leczenie i rehabilitacja 
dziecka 1302 Krupa Anna

OSKAR BALLASCHK z Jarocina
Ma 5 lat. Jest energicznym, bystrym chłop-
cem. Rok temu zdiagnozowano u niego dys-
trofię mięśniową (zanik mięśni). Wydatków 
związanych z tą nieuleczalną chorobą jest 
bardzo dużo i będą one wciąż rosły. Oskar 
potrzebuje rehabilitacji 7 dni w tygodniu. 
To jedyny sposób na spowolnienie choroby. 
NFZ finansuje jedynie 2 zabiegi tygodniowo. 

(igi)

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
nr KRS 0000037904

cel szczegółowy: Leczenie i rehabilitacja
dziecka 9578 Ballaschk Oskar 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” nr KRS 0000037904
cel szczegółowy: Leczenie i rehabilitacja dziecka 2338 Klötzel Mikołaj

 Mikołaj urodził się 
w 29 tygodniu ciąży. 
- To było zagrożenie ży-
cia dla niego i dla mnie 
- taki miałam krwotok 
- wspomina mama chłop-
ca - Agnieszka. Mikołaj 
ważył niecałe 1 kg 700 g. 
Teraz, mimo swych pra-
wie siedmiu lat ma za-
ledwie 11 kg. Począt-
ki były bardzo trudne. 
- Wszystko się na niego 
zwaliło w jednym czasie. 
Najpierw był problem 
z płucami, które nie były 
jeszcze przygotowane na 
funkcjonowanie poza or-
ganizmem matki. Zanim 
chłopca przewieziono do 
Poznania, gdzie zapew-

niono mu odpowiednie 
leczenie, minęło kilka 
godzin - a liczyła się 
każda minuta. Poza tym 
zdiagnozowano u nie-
go porażenie mózgowe 
i wodogłowie. Potem 
okazało się, że nastąpił 
wylew dokomorowy trze-
ciego i czwartego stopnia. 
- Okazało się też, że ma 
problem z opróżnianiem. 
Nie wiedzieli, co mu jest. 
Musieli przeprowadzić 
operację. Okazało się, 
że to niedrożność smuł-
kowa. Miał tak nienatu-
ralnie duży brzuszek, że 
jelita było mu widać przez 
naciągniętą skórę. Miko-
łaj cały czas był podłą-
czony do tlenu. - To źle 
działa na oczy - odkleiła 
się siatkówka. Cały czas 
też utrzymywała się żół-
taczka na wysokich pa-
rametrach. Kiedy Miko-

łaja wypisali ze szpitala 
w Poznaniu, miał długą 
listę poradni, które mu-
siał odwiedzić. Rodzice 
zaczęli od leczenia żół-
taczki. Ponownie trafili 
do Poznania, na oddział 
zakaźny. - Milion ba-
dań, jakieś kroplówki 
i zastawka, którą miał 
wszczepioną w głowie, 
nie wytrzymała - zatkała 
się. W szpitalu dwukrot-
nie złamali Mikołajowi 
rękę. Potem musieli prze-
prowadzić jeszcze jed-
ną operację, bo okazało 
się, że chłopiec na wodę 
w brzuchu i zakażenie. 
- Jak on wtedy ważył z tą 
wodą może 3 kg 700 g, 
to spuścili mu tego 500 
- 600 ml. Jak on musiał 
cierpieć z tym wszystkim. 
Ciągle też był problem 
z wodogłowiem. Mikoła-
jowi otworzyła się rana na 

głowie. - Płyn leciał ciur-
kiem. Tak przez parę dni 
- co zaszyli, to otwiera-
ło się na nowo. Przyszło 
zakażenie gronkowcem 
naskórnym. Leczyliśmy 
to przez pół roku. Dopie-
ro wtedy lekarze mogli 
założyć nową zastawkę. 
Chłopiec miał też ope-
rację podcinania ścię-
gien w Poznaniu i oczu 
w Warszawie. Niestety, 
ten ostatni zabieg nie 
zakończył się powodze-
niem, ponieważ siatków-
ka ponownie się odkleiła. 
 Mikołaj ma często na-
wracające infekcję z po-
dejrzeniem astmy. Stwier-
dzono również padaczkę 
i zespół złego wchłania-
nia. Chłopiec wymaga 
stałej opieki, leczenia 
i rehabilitacji. Ćwicze-
nia nie mogą jednak być 
intensywne, ponieważ 

Mikołaj ma słabe kości. 
Jego mama codziennie 
wozi go do Zespołu Szkół 
Specjalnych, gdzie pro-
wadzona jest terapia. Mi-
kołaj ma ćwiczenia w sali 
integracji sensorycznej 
i poznawania świata. Re-
habilitacja prowadzona 
jest również w jarociń-
skim szpitalu. Poza tym 
mama próbuje uczyć Mi-
kołaja kojarzenia dźwię-
ków i podstawowych 
czynności za pomocą 
plansz ze znakami bito-
wymi. Pomaga jej starsza 
córka - 11-letnia Joasia, 
która często opiekuje się 
bratem. 
 Oprócz funduszy 
na codzienne potrzeby 
- leczenie i rehabilitację, 
chłopcu najbardziej po-
trzebny jest teraz pioni-
zator.

(ann)

ODDAJ 1 % PODATKU NA CHORE DZIECI Z POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

Wszystko zwaliło się na 
Mikołaja w jednym czasie

- MIKOŁAJ BARDZO LUBI SIĘ PRZYTULAĆ, lubi kiedy jest blisko nas. Uwielbia naszego psa, którego rasa jest specjalnie dobrana do terapii. Poza tym 
jest zadowolony, kiedy mu się śpiewa - mówi mama chłopca. Na zdjęciu Mikołaj z siostrą Asią i psem - Dżekim



Dominik Jakubiak z Jarocina
Dominik ma 16 lat. Urodził się jako 
wcześniak z porażeniem mózgowym. 
Jest upośledzony w stopniu umiarko-
wanym. Wymaga stałej rehabilitacji, na 
którą jeździ trzy razy w tygodniu do Ką-
kolewa k. Leszna - jedna wizyta kosztuje 
60 zł. Dominik jest podopiecznym Fun-
dacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.  

(ann)
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Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” nr KRS 0000037904
cel szczegółowy: Leczenie i rehabilitacja dziecka 4359 Repnak Paulina

JAŚ SIEJAK z Jarocina
Trzyletni Jaś jest bardzo radosnym, po-
godnym i inteligentnym dzieckiem. Kie-
dy miał 10 miesięcy rodzice zauważyli, 
że chłopiec ma problem z utrzymaniem 
równowagi. Badania mięśni, wizyty 
u neurologa, rezonansy magnetyczne 
- nic nie pomagało w znalezieniu przy-
czyny. Dopiero po badaniu genetycznym 
krwi postawiono diagnozę: rdzeniowy 
zanik mięśni. Jaś nie potrafi sam się 
poruszać, ponieważ jego mięśnie są 
bardzo osłabione. Jedynym lekarstwem 
jest długotrwała i kosztowna rehabi-
litacja, która może spowolnić rozwój 
choroby. 

(kg)

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
nr KRS 0000037904

cel szczegółowy: Leczenie i rehabilitacja 
dziecka 9518 Siejak Jan

MAKSYMILIAN MICHALAK z Jarocina
Urodził się w październiku 1991 roku 
z porażeniem czterokończynowym. Lista 
schorzeń, na które cierpi 19-letni dziś 
Maksymilian, jest bardzo długa: dys-
plazja oskrzelowo-płucna, epilepsja, 
cukrzyca, w wyniku której traci wzrok 
i ma problemy z nerkami. Problemem 
jest także ankyloza stawów skronio-
wo-żuchwowych (choroba powodująca 
zesztywnienie stawów i zrastanie się ko-
ści), która wymaga kolejnej już operacji. 
Maksymilian ma także problem z rosną-
cym ciągle garbem i zwyrodnieniem krę-
gosłupa. Obecnie potrzebuje m.in. nowej 
pompy insulinowej, której koszt wynosi 
ok. 15 tys. zł. 

(ls)

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
nr KRS 0000037904

cel szczegółowy: Leczenie i rehabilitacja
dziecka 5717 Michalak Maksymilian 

Maurycy

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
nr KRS 0000037904

cel szczegółowy: Leczenie i rehabilitacja
dziecka 1618 Jakubiak Dominik

 Paulina Repnak z Ba-
chorzewa urodziła się 14 
lat temu z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. 
Dodatkowo nastąpiło za-
każenie wirusem cyto-
megalii, co spowodowa-
ło zaćmę. Dziewczynka 
9 lat temu przeszła ope-
rację przeszczepu obu so-
czewek. - Wirus był też 
prawdopodobnie przyczy-
ną przedwczesnego poro-
du, bo Paulinka urodziła 
się w siódmym miesiącu 
- mówi Edyta Repnak, 
mama Pauliny. 
 Kobieta przyznaje, że 
córka była długo diagno-
zowana. Potem lekarze 
zalecili operację ścięgien 
Achillesa w obu nóżkach. 
Paulina spędziła dużo cza-
su w gipsie. - Miało to 
pomóc w chodzeniu, ale 
okazało się, że ta operacja 
nie dała żadnych rezulta-
tów - mówi pani Edyta. 

 Mama Pauliny jest 
pielęgniarką, pracuje na 
oddziale intensywnej 
opieki medycznej w ja-
rocińskim szpitalu. - Ale 
muszę zrezygnować z pra-
cy, bo opieka nad Pauliną 
tego wymaga. Do tej pory 
pomagała mi moja mama, 
jest jednak coraz starsza 
i nie mogę jej dłużej ob-
ciążać. Paulina ma dwie 
młodsze siostry. - One 
urodziły się zdrowe.
 - Paulina to super 
dziecko - przyznaje jej 
mama. - Jej nastawienie 
do życia ze względu na 
całą tę sytuację - ona po-
trafi cieszyć się najdrob-
niejszymi rzeczami, tym, 
że jest, że ma rodziców, 
siostry. Daje mi często 
dużo do myślenia - to ona 
uczy mnie życia i pokory. 
 Paulina wymaga syste-
matycznej i specjalistycz-
nej rehabilitacji. - Od pół-

tora roku jeździmy dwa 
razy w tygodniu do Gnie-
zna. Godzinna wizyta jest 
prywatna i kosztuje 160 zł. 
Muszę jednak przyznać, że 
są widoczne efekty. Córka 
pisze na komputerze - tyl-
ko i wyłącznie. Potrafi już 
zamalować poszczególne 
pola na kartce. Można ją 
też przeprowadzić na dłuż-
szym dystansie. Poza tym 
ten rehabilitant ma dobry 
wpływ na Paulinę - potra-
fi ją zmotywować. Pani 
Edyta cały czas uczy się 
ćwiczeń, które może sama 
przeprowadzać z córką. 
- Na początku ustawia-
liśmy kamerę i wszystko 
nagrywaliśmy. Ja sobie 
to w domu odtwarzałam 
i uczyłam się z tych kaset. 
Mama Pauliny przyznaje, 
że sporo wiedzy praktycz-
nej na temat tego, gdzie 
starać się o dodatkowe 
fundusze na sprzęt i re-

habilitację zdobyła na 
turnusach rehabilitacyj-
nych - od innych mam. 
- Co prawda jeździłam na 
te turnusy z nieco innym 
nastawieniem - głównie, 
żeby usprawnić ruchowo 
Paulinę i sama się czegoś 
nauczyć. Pod tym wzglę-
dem jestem trochę rozcza-
rowana, ale i ta wiedza, 
którą tam zdobyłam, bar-
dzo się przydała. 
 Paulina uczy się w szó-
stej klasie szkoły podsta-
wowej w Bachorzewie 
i zamierza kontynuować 
naukę w gimnazjum nr 5 
w Jarocinie. - To jest in-
teligentne dziecko, bardzo 
dobrze się uczy i lubi cho-
dzić do szkoły. Wszystkie 
zadania robi w kompute-
rze - z tym nie ma pro-
blemów, bo nauczyciele 
jej w tych rzeczach tech-
nicznych pomagają. Pasją 
Pauliny są książki. - Ak-

tualnie na tapecie mamy 
Małgorzatę Musierowicz. 
 Edyta Repnak przy-
znaje, że kiedy Paulina 
się urodziła, nie myślała 
o tym, jakie będą kon-
sekwencję jej niepełno-
sprawności. - Gorsze my-
śli przychodzą teraz, kiedy 
człowiek jest coraz starszy 
i najbardziej boi się tego, 
co będzie, kiedy Paulina 
zostanie sama. 
 Paulina jest pod-
opieczną Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”. 
Wymaga systematycznej 
i specjalistycznej rehabi-
litacji oraz sprzętu, który 
pomaga jej w codziennym 
życiu. 

(ann)

ODDAJ 1 % PODATKU NA CHORE DZIECI Z POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

Paulina uczy mamę
życia i pokory
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ZWYCIĘZCA KONKURSU wiedzy o ergonomii pracy - Mateusz Kaczmarek 
z Joanną Grygiel, nauczycielką, która przygotowywała go do eliminacji 
szkolnych

WIZYTA UCZNIÓW KINZIG-SCHULE W SCHLÜCHTERN W JAROCIŃSKIEJ „JEDYNCE”

Polsko-niemiecki placek drożdżowy

UCZESTNICY POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANY w czasie wycieczki do Wrocławia

 W marcu w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Jaroci-
nie zakończył się projekt „Pola-
cy a Niemcy. Co nas łączy, a co 
dzieli?”. Do Jarocina przyjecha-
ło 30 uczniów szkoły partnerskiej 
Kinzig-Schule w Schlüchtern. „Je-
dynkę” reprezentowała taka sama 
liczba uczniów. 
 - Spotkania młodzieży polskiej 
i niemieckiej są doskonałą oka-
zją do praktycznego sprawdze-
nia umiejętności językowych i na-
wiązania kontaktów towarzyskich. 
Młodzi ludzie mają również możli-
wość skonfrontowania swoich po-
glądów, postaw i marzeń - mówi 
Małgorzata Karwacka, dyrektor 

ZSP nr 1. Jej zdaniem dla niektó-
rych Niemców wizyta w Jaroci-
nie spowodowała całkowitą rewi-
zję poglądów dotyczących Polski 
i Polaków. - Polacy ubiorem i za-
chowaniem niczym nie różnią się 
od mieszkańców Niemiec. Co ich 
wyróżnia, naszym zdaniem, to duży 
poziom tolerancji i wspaniała go-
ścinność - podkreślają niemieccy 
uczestnicy wymiany - Lisa Menzl 
i Florian Kaufmann.
 Pierwszego dnia uczniowie bra-
li udział w zajęciach integracyj-
nych. Następnie został zorganizo-
wany „Dzień Niemiecki”. Repre-
zentacje obu szkół uczestniczyły 
w konkursie „Kocham cię Polsko 

- Ich liebe Deutschland”. Uczest-
nicy musieli zmierzyć się z łamań-
cami językowymi, zainscenizować 
przysłowia niemieckie i polskie 
oraz baśnie braci Grimm, a tak-
że poprawnie przeliterować wy-
razy i zaśpiewać piosenki w obu 
językach. Imprezą towarzyszącą 
konkursowi był plebiscyt na naj-
bardziej charakterystyczne stro-
je narodowe. Pomysł cieszył się 
dużą popularnością - wzięło w nim 
udział ok. 50 uczniów. Nauczycie-
le przedmiotów zawodowych przy-
gotowali dla uczestników projek-
tu warsztaty gastronomiczne. Nie-
mieccy uczniowie z pomocą pol-
skich kolegów przyrządzali trady-

cyjne polskie potrawy: żurek sta-
ropolski, barszcz czerwony z pasz-
tecikiem, placek drożdżowy z kru-
szonką i kluski śląskie.
 W ramach projektu odbyły 
się także wycieczki do cegielni 
w Brzostowie, do Poznania i Wro-
cławia. 
 Spotkanie polsko-niemieckie 
obejmowało nie tylko prace projek-
towe. Jedno popołudnie młodzież 
ze Schlüchtern spędziła u polskich 
rodzin. Zdaniem uczestników - nie-
zapomnianych wrażeń dostarczy-
ły dwie dyskoteki - powitalna i po-
żegnalna, prowadzone przez pro-
fesjonalnych DJ-ów. Tradycyjnie 
na zakończenie został rozegrany 

mecz przyjaźni w piłce nożnej. 
 Jesienią, w ramach rewizyty, 
młodzież ZSP nr 1 wyjedzie na 
pięć dni do Schlüchtern.

(ann)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Jarocinie prowadzi 
współpracę z niemiecką szkołą 
Kinzig- Schule w Schlüchtern 
od 2004 r. Jest ona wspierana 
finansowo przez organizację 
Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży. Dzięki temu już prawie 
stu uczniów ZSP nr 1 skorzystało 
z możliwości wyjazdu do Niemiec. 
Opiekę pedagogiczną ze strony 
polskiej sprawują nauczyciele 
języka niemieckiego: Roman 
Nowicki i Grzegorz Gorzelańczyk.

II OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURSU 
WIEDZY O ERGONOMII PRACY

Szansa na indeks
 W Zespole Szkół Przyrodni-
czo- Biznesowych w Tarcach od-
były się eliminacje do II Ogólno-
polskiego Młodzieżowego Kon-
kursu Wiedzy o Ergonomii Pracy, 
którego organizatorami są: Szko-
ła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie oraz Mie-
sięcznik Ogólnopolski Agrome-
chanika pod patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 W konkursie wzięło udział 
25 uczniów technikum agrobiz-
nesu. Pierwsze miejsce i wyma-

ganą liczbę punktów kwalifiku-
jącą do finału centralnego, któ-
ry odbędzie się 14 maja w auli 
SGGW  w Warszawie uzyskał 
uczeń II klasy - Mateusz Kacz-
marek. - Cieszę się, że będę mógł 
reprezentować moją szkołę w fi-
nale centralnym. Nie wiem, czy 
wygram, ale wstydu nie przynio-
sę - zapewnia Mateusz. Jeśli mu 
się powiedzie, uczeń ma szansę 
zdobyć indeks na Wydział Inży-
nierii Produkcji SGGW.

(ann)

LAUREATKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO

Najlepsze polonistki 
w Wielkopolsce
 Zuzanna Klecha z Gimna-
zjum nr 1 w Jarocinie oraz Ka-
tarzyna Kebernik z Gimnazjum 
w Wilkowyi zostały laureatka-
mi Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego. 
 Dziewczynky znalazły się 
w gronie 23 najlepszych uczniów 
w Wielkopolsce. Daje im to wol-
ny wstęp do wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych, zwolnie-
nie z części humanistycznej 
egzaminu gimnazjalnego oraz 
szóstkę z języka polskiego na 
koniec roku szkolnego. Elimina-
cje - szkolne, regionalne i woje-
wódzkie trwały od początku roku 
szkolnego. Te ostatnie wymagały 
wiedzy maturalnej na poziomie 
rozszerzonym. - Gdyby nie to, 
że Zuzia Klecha jest taka zdolna 
i oczytana - i rozumie to, co czy-
ta - nie byłoby możliwe skutecz-
ne przygotowanie do tego kon-
kursu - zapewnia Hanna Kró-

likiewicz, nauczycielka języka 
polskiego w jarocińskim gim-
nazjum nr 1.  
 Natomiast polonistka Kasi 
Kebernik twierdzi, że do suk-
cesu uczennicy przyczyniła się 

jej dojrzałość i pasja czytelnicza 
oraz umiejętność pisania. Sukces 
odniosła już w ubiegłym roku, 
kwalifikując się do finału kon-
kursu języka polskiego.

(ann)

DWIE GIMNAZJALISTKI Z POWIATU JAROCIŃSKIEGO - Katarzyna 
Kebernik ze szkoły w Wilkowyji oraz Zuzanna Klecha z jarocińskiego 
gimnazjum nr 1 zostały laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego
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SZEF KUCHNI RESTAURACJI „VICTORIA” NA ŚWIĘTA DLA CZYTELNIKÓW
„GAZETY JAROCIŃSKIEJ”

Nie ma czasu
na gotowanie w telewizji

Jest szefem kuchni i współwłaścicielem restauracji „Victoria” w Jarocinie. Do 
spółki z Janem Raczkiewiczem prowadzi również restaurację w Pogorzeli. 
Gotował z najlepszymi, wystąpił w kilku programach telewizyjnych. - Kiedyś 
się człowiek w to bawił, teraz nie ma czasu - rozkłada ręce TOMASZ KUBIAK 
z Jarocina.

  „Kucharski” rozdział w jego ży-
ciu rozpoczął się w 1995 roku. Po-
szedł wtedy do szkoły gastronomicz-
nej i rozpoczął praktyki w restauracji 
Jana Raczkiewicza. Później został 
przyjęty do pracy, jednak po roku 
przeniósł się na dziewięć lat do Go-
stynia. Był szefem kuchni w tamtej-
szej „Restauracji Podleśnej”, również 
należącej do Raczkiewicza. Teraz 
„szefuje” w Victorii. - Pan Janek 
prowadzi działalność gastronomicz-
ną już od 25 lat, więc było i jest się 
od kogo uczyć - przyznaje. 
 Kubiak mówi o sobie „szef 
kuchni i restaurator”. Dodaje przy 
tym, że to pierwsze to pasja, a dru-
gie to biznes. Na finanse nie narze-
ka. Ale coś za coś. - Panny może 
i ciągną do kucharzy, no ale jak 
kucharza ciągle nie ma w domu, 
no to sam rozumiesz - tłumaczy 
swój kawalerski stan. 
 Do telewizji trafił głównie dzię-
ki nieżyjącemu już Zbigniewowi 
Binkowi. - Dobry kolega, świetny 
kucharz. To on mnie „wkręcił”. 

Na pewno wiele mu zawdzięczam 
- wspomina. Po chwili namysłu do-
daje jednak z uśmiechem: - Myślę, 
że ukryty talent też miał znaczenie. 
 W domu nie gotuje wcale, głów-
nie dlatego, że prawie go tam nie 
ma. Fast foodów nie jada, bo woli 

kotleta z patelni niż hamburgera. 
W pracy przy garnkach spędza 
4 - 5 godzin dziennie. - Reszta to 
rozmowy z kucharzami, próbowanie 
potraw, wydawanie... no praca me-
dialna - opowiada Tomasz Kubiak.

(igi)

Współpracował
z najlepszymi

Tomasz Kubiak gotował 
w popularnych porannych 
programach telewizyjnych 

„Pytanie na śniadanie” 
i „Kawa czy herbata”. Wspólnie 

z Witkiem Stodolnym, 
amatorskim mistrzem Polski 

i świata w grillowaniu, nakręcił 
kilka odcinków programu 

kulinarnego dla... TV Trwam. 
Dwukrotnie dbał o żółądki 

uczestników Tour de Pologne. 
Znalazł się w grupie kucharzy, 

którzy w ramach promocji 
książki Roberta Sowy przez 

dwa tygodnie gotowali 
w hotelu „Jan III Sobieski” 

w Warszawie.

Imię i nazwisko:
TOMASZ KUBIAK
Rok urodzenia:
1980
Miejsce zamieszkania: 
JAROCIN
Stan cywilny:
KAWALER
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Przez dwa tygodnie spędzone w hotelu „Jan III Sobieski” Tomasz Kubiak 
poznał wielu mistrzów swojego fachu. Na zdjęciu z Karolem Okrasą

 Wykładem na temat zwycza-
jów związanych z wiosną i świę-
tami wielkanocnymi Muzeum 
Regionalne w Jarocinie zainau-
gurowało cykl spotkań pod nazwą 
„Czwartki regionalne”. Pierwszym 
gościem był Witold Przewoźny 
z oddziału etnograficznego Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu. 
 Etnograf rozpoczął prelekcję 
od wiosny i związanym z tym 
dniem zwyczajem palenia lub pła-
wienia Marzanny, która w daw-
nej Wielkopolsce nazywana była 
„śmiercichą”. Niszczeniu symbo-
lu zimy towarzyszyło także cho-
dzenie z „nowym lotkiem” czyli 
z czubkiem sosenki ustrojonym 
żółtym, papierowym kółkiem 
z bibuły nazywanym „słońcem” 
lub „księżycem” oraz barwny-
mi wstążkami. Zwyczaj ten jest 
jeszcze obchodzony m.in. w Bu-
kówcu Górnym. Witold Prze-
woźny podkreślił, że większość 
zwyczajów i tradycji jest starsza 

niż chrześcijaństwo. Część sym-
boli została bowiem przejęta od 
pogaństwa. Nadano jednak im 
nowe znaczenie. - Wielu z nas 
nie zadaje sobie nawet pytania, 
dlaczego w kościołach w Wielką 
Sobotę święci się ogień, wodę 
czy pokarmy. A przecież woda 
i ogień już w czasach pogańskich 
miały moc oczyszczającą. (...) 
Powszechnie uważano, że woda 
od połowy marca nabiera magicz-
nej mocy. Dlatego właśnie w tym 
czasie dokonywano pierwszych, 
rytualnych kąpieli. Często koń-
czyły się one poważną chorobą. 
Zachowały się dokumenty z XVII 
wieku, w których wspomniano, że 
nawet księża apelowali o zaprze-
stanie takich praktyk - podkreślił 
etnograf. 
 Prelegent wskazał na za-
leżność między wydarzeniami 
Wielkiego Tygodnia a tradycjami 
ludowymi. Podkreślił, że kiedyś 
wierzono w dobroczynną moc 
poświęconych w kościele palm 
i pisanek. Teraz stały się one bar-
dziej elementem dekoracyjnym. 
- W Niedzielę Palmową przynosi 
się do kościoła „palmy” wykona-
ne z rodzimych ziół, wierzbowych 

bazi i kwiatów. Miały one zapew-
nić zdrowie i bezpieczeństwo. 
Umieszczano je za świętymi ob-
razami. Pamiętam, że moja babcia 
po przyniesieniu palmy z kościoła 
zawsze zjadała jednego „kotka”. 
Wierzyła, że to pomaga. Tak zresz-
tą postępowały też poprzednie 
pokolenia - wyjaśnił pracownik 
poznańskiego muzeum. Wspo-
mniał, że zachowaniu zdrowia 
i zapewnieniu pomyślności miał 
służyć kultywowany w Wielki 
Piątek zwyczaj „Bożych ran”, 
czyli smagania witką wierzbową. 
 Witold Przewoźny podkre-
ślił, że symbol jajka jako począt-
ku życia lub zmartwychwstania 
jest znany we wszystkich nie-
mal kulturach, rozpoczynając już 
od starożytności. - Artystycznie 
ozdobione w postaci pisanki były 
darowane jako prezenty. Były 
to także takie pierwowzory kar-
tek walentynkowych. Dziewczę-
ta przygotowywały je i dawały 

w prezencie swoim sympatiom. 
Traktowano to bardzo poważnie. 
Ten, kto dostał ich cały koszyk 
urastał do rangi lidera. Te pan-
ny, które miały piękne pisanki, 
mogły liczyć na wykupienie się 
od oblewania w Poniedziałek 
Wielkanocny - wyjaśnił Witold 
Przewoźny. Dodał, że w święta 
pamiętano nie tylko o żywych, 
ale i o bliskich zmarłych i dlatego 
pisanki były także kładzione na 
grobach. Wspomniał, że kiedyś 
w Polsce święcono nie tak jak 
teraz symboliczne potrawy, ale 
całe stoły czyli wszystko to, co 
miało być spożywane w czasie 
Wielkanocy. Pod koniec spotka-
nia etnograf omówił jeszcze zwy-
czaj Śmigusa (okładania rózgami) 
i Dyngusa (oblewania wodą) oraz 
pojawiających się w Poniedziałek 
Wielkanocny „dziadów śmigu-
śnych, dyngusiarzy”. W Poznaniu 
są oni nazywani „żandarami”, 
a w okolicach Jarocina - „niedź-
wiedziami” czy „kominiorzami”. 
Na zakończenie spotkania gość 
zaprosił wszystkich do odwie-
dzenia poznańskiego muzeum 
i złożył życzenia wielkanocne. 

(ls) 

Pisanki - pierwowzór 
walentynek

„CZWARTKI REGIONALNE” zainaugurował wykład etnografa poświęcony 
zwyczajom świątecznym
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O ZWYCZAJACH ŚWIĄTECZNYCH, NIE TYLKO 
WIELKANOCNYCH
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PRZYGOTOWANIE:
Mięso opłucz, osusz, ponacinaj tak, aby duży płat dał się rozłożyć jak książka. Z jednej strony oprósz solą i pieprzem zioło-
wym. Posiekaj cebulkę. Korniszony zetrzyj na drobnej tarce. Twarożek utrzyj z jajkiem. Dodaj korniszony, cebulkę, roztarty 
ząbek czosnku, łyżeczkę igiełek rozmarynu oderwanych od gałązek, bułkę tartą i 1,5 łyżeczki ziarenek czerwonego pieprzu. 
Dokładnie wymieszaj, dopraw. 
Masę serową rozsmaruj na mięsie. Zwiń roladę. Zwiąż nicią, formując zgrabną pieczeń. Oprósz solą i pieprzem. Skrop olejem. 
Podlej 1/3 szklanki wody. 
Mięso włóż do nagrzanego piekarnika. Piecz około 80 minut w temp. 180 stopni. W trakcie pieczenia często polewaj wy-
twarzającym się sosem. Gotową roladę wyjmij z piekarnika i oprósz resztą ziarenek czerwonego pieprzu, udekoruj gałązkami 
rozmarynu. 

Szał na sałatki,
czyli co podać na świąteczny stół

- Może warto pokusić 
się o próbę połączenia 

tradycyjnych potraw 
z panującymi trendami. 
W tym roku jest szał na 

sałatki, zwłaszcza wśród 
kobiet. Zachęcam zatem 
do eksperymentowania. 
Mogą to być różnorakie 

sałatki - warzywne, 
z kurczakiem, z innym 

mięsem, z rybką. 
Polecam zwłaszcza 

łososia, którego jestem 
zwolennikiem, w każdej 

postaci. Poza tym 
wszystko, co zawiera 

choćby akcenty kuchni 
śródziemnomorskiej. 

Proponuję więc zdrowe 
jedzonko na święta, jak 

i na całą wiosnę 
- zachęca Tomasz 

Kubiak.

Sałatka Wielkanocna

PRZYGOTOWANIE:
Umyj sałatę, odsącz, porwij na strzępy. Pokroj jajka i brokuła. Wymieszaj sałatę z jajkami, kiełkami i brokułem. Całość polej 
sosem sałatkowym. Można też podawać z wędzonym łososiem.

Żurek staropolski
z wędzonką
- 1 marchewka
- 1 seler
- ½ pora
- 1 cebula
- 500 g kości wieprzowej 
  wędzonej
- 3 ziarenka ziela
  angielskiego
- 4 ziarenka czarnego pieprzu
- 2 listki laurowe

- 200 g białej kiełbasy
- 300 g ziemniaków
- 20 g grzybów suszonych
- 3 łyżki stołowe zakwasu
- 100 ml śmietany
- 1 łyżka majeranku
- 2 ząbki czosnku
- 4 jajka ugotowane
  na twardo

Rolada indycza
z farszem
- 1,3 kg fileta z piersi indyczej
- mała cebula
- 2 łyżeczki ziaren czerwonego pieprzu
- 3 korniszony
- 25 dag serka homogenizowanego naturalnego
- jajko
- 2 łyżki bułki tartej
- sól, pieprz czarny i ziołowy
- świeży rozmaryn
- ząbek czosnku
- olej

PRZYGOTOWANIE:
Obierz warzywa, umyj i przełóż do dużego garnka razem z wędzoną kością. Wlej 1,5 litra zimnej wody, dodaj zakwasu. Dopro-
wadź do wrzenia. Zbierz powstałą pianę, dodaj przyprawy i gotuj na wolnym ogniu około 2 godzin. Przecedź wywar i odstaw.
Pokroj marchewkę z wywaru w kostkę, połącz ją z wywarem, dodaj białą kiełbasę i gotuj około 20 minut na wolnym ogniu. 
Wyjmij kiełbasę, przestudź i pokroj ją w plastry. 
Obierz i umyj ziemniaki, pokroj je w kostkę i dodaj do zupy. Dodaj również drobno pokrojone grzyby i gotuj, aż ziemniaki będą 
miękkie. Wlej śmietanę i gotuj jeszcze chwilę mieszając. Dopraw zupę majerankiem i zmiażdżonym czosnkiem.

- różne rodzaje sałat (lodowa, strzępiasta, rukola)
- 4 jajka ugotowane na twardo
- grzanki pszenne
- ugotowany brokuł
- kiełki lucerny
- sos sałatkowy włoski

TOMASZ KUBIAK POLECA

Zdjęcia potraw Stanisław Dziekański
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MNIEJ UCZNIÓW ŚPIEWAŁO W NOWYM MIEŚCIE

Dwa festiwale w roku

WYNIKI XIII GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
NOWE MIASTO 2010:

Klasy I-III
I. Marta Mikołajczak (Boguszyn)
II. Natalia Frąckowiak (Nowe Miasto)
III. Adrianna Świdurska (Skoraczew), Alicja Golińska (Chocicza)
Wyróżnienia: Agnieszka Kudaj (Chwalęcin), Kamila Łabęta (Skoraczew), Dominika 
Stachowiak (Wolica Pusta), Kinga Andraszak (Michałów), Wojciech Mizera 
(Chromiec)
Klasy IV-VI
I. Anna Stachowiak (Nowe Miasto)
II. nie przyznano
III. Sylwia Stachowiak (Michałów)
Wyróżnienia: Wiktoria Wielińska (Chocicza), Aleksandra Bijak (Chocicza), Kamila 
Gutowska (Chocicza), Eryk Kowalewski (Nowe Miasto)
Klasy gimnazjalne:
I. Agnieszka Ratajczak (Nowe Miasto)
II.  Marta Kościelniak (Chocicza), Magda Król (Nowe Miasto)
III. Ewa Ritter (Utrata)
Wyróżnienia: Marta Woźniak (Nowe Miasto), Angelika Wojciechowska (Wolica 
Pusta), Monika Wojciechowska (Wolica Pusta)
Grand Prix - Dagmara Świerkowska (Nowe Miasto)
Nagroda wójta gminy Nowe Miasto - Dagmara Świerkowska 
Nagroda „Gazety Jarocińskiej” - Marta Mikołajczak
Nagroda starosty średzkiego - Anna Stachowiak 

 W XIII Gminnym Fe-
stiwalu Piosenki Dziecię-
cej Nowe Miasto 2010 
wzięło udział tylko 28 
wykonawców, najwię-
cej z klas I-III. Przewod-
niczący jury Bronisław 
Hyżorek zażartował, że 
być może jest to wpływ 
trzynastej edycji imprezy. 
Festiwal nie mógł się od-
być jak co roku w grud-
niu ze względu na remont 
GOK-u. 
 Nagran ia  p iose -
nek zdobywców Grand 
Prix i pierwszych miejsc 
w poszczególnych gru-
pach wiekowych zosta-

ną przesłane do komisji 
eliminacyjnej IV Ogól-
nopolskiego Festiwalu 
Piosenki Dzieci i Mło-
dzieży „Muzol” w Śmi-
glu. Dodatkowo do ko-
misji konkursowej tra-
fią także nagrania zwy-
cięzców z dwóch po-
przednich edycji festiwa-
lu (2007 i 2008). Gminę 
Nowe Miasto na Festi-
walu Piosenki Dziecięcej 
w Krzykosach będą re-
prezentować: Marta Mi-
kołajczak, Anna Stacho-
wiak, Agnieszka Rataj-
czak i Dagmara Świer-
kowska.                      (ls)

DLA ZWYCIĘZCÓW były nagrody rzeczowe - deskorolki, rakiety i koce, a dla wszystkich uczestników tablice korkowe

NAGRODĘ „GAZETY JAROCIŃSKIEJ” za najmilsze 
wykonanie piosenki dziecięcej zdobyła Marta Mikołajczak 
z Boguszyna, która także zwyciężyła w najmłodszej 
kategorii wiekowej

DAGMARA ŚWIERKOWSKA piosenką z musicalu 
„Romeo i Julia” wyśpiewała sobie Grand Prix. W nagrodę 
otrzymała fotel od GOK-u i misia od wójta gminy Nowe 
Miasto
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Serdeczne podziękowania 
dla pana doktora 

Alfreda Marciniaka 
za profesjonalne 

i pełne zaangażowania 
prowadzenie ciąży 

oraz bezinteresowną 
opiekę podczas połogu

składa Hanna Rożek Barańska 
wraz z mężem i córką Marysią

Pani Krystynie Chrobot, pani Marzenie 
Józefi ak, sołtysowi Pawłowi Burkiewiczowi, 
panu Robertowi - Ordynatorowi Oddziału 
Wewnętrznego, wszystkim lekarzom 
i pracownikom szpitala w Jarocinie, 
najbliższej rodzinie za pomoc i wsparcie

O G Ł O S Z E N I A

Zwycięzca pojedzie  do Rzymu
 Eliminacje rejonowe do IX Die-
cezjalnego Konkursu Recytator-
skiego przeprowadzone zostały 
w tym roku w pięciu miejscowo-
ściach diecezji kaliskiej. W ubiegły 
poniedziałek zmagania odbywały 
się w Muzeum Adama Mickiewi-
cza w Śmiełowie. Uczestniczyło 
w nich 21 uczniów z terenu Zie-

mi Jarocińskiej oraz trzech gim-
nazjalistów z Błaszek. Podczas 
tegorocznej edycji tematem prze-
wodnim jest hasło roku duszpa-
sterskiego: „Bądźmy świadkami 
Miłości”. Uczestnicy w kategorii 
szkół podstawowych recytowa-
li wiersz, a gimnazjaliści oprócz 
poezji przedstawiali także frag-

ment prozy. Wszyscy nagrodzeni 
recytatorzy wezmą udział w fina-
le diecezjalnym, który odbędzie 
się w dniach 14 - 15 kwietnia 
w Brzóstkowie, Śmiełowie i Żer-
kowie. Na zwycięzcę czeka piel-
grzymka do Rzymu, którą funduje 
biskup kaliski Stanisław Napierała. 

(ls)

ZIEMIĘ JAROCIŃSKĄ w finale diecezjalnym będzie reprezentowało aż 
11 recytatorów. Na zdjęciu zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych 
z księdzem prałatem Kazimierzem Walczakiem - proboszczem parafii 
w Brzóstkowie, który był jednym z członków jury

WYNIKI ELIMINACJI REJONOWYCH
IX DIECEZJALNEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO: 

SZKOŁY PODSTAWOWE

I. Laura Andrzejewska (NSP Lubinia Mała)
II. Monika Pawlaczyk  (SP Żerków)
Aleksandra Przybylska (SP 5 Jarocin)
III. Zuzanna Psyk (SP Żerków)
Nikola Żakowska  (NSP Ludwinów)
IV. Kinga Jańczak (SP Golina)

GIMNAZJA

I. Julietta Rutkowska (Gimnazjum Żerków)
II. Wanessa Konrady (Gimnazjum Żerków)
Weronika Staszak (Gimnazjum Żerków)
III. Daniel Binek (Gimnazjum Błaszki)
Magdalena Gajda (Gimnazjum nr 1 Jarocin)
IV. Karolina Adamkiewicz (Gimnazjum Go-
lina)
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Konkurs skierowany jest do dzieci przed-
szkolnych oraz uczniów szkół podstawo-
wych. Jury, w skład którego wchodzą pra-
cownicy „Gazety Jarocińskiej”, nagrodzi 
6 osób (3 nagrody główne i 3 wyróżnienia) 
w kategoriach:
• Przedszkolna - dzieci w wieku do 6 lat
• Szkoła podstawowa, klasa I - III
• Szkoła podstawowa, klasa IV - VI
Fundatorem nagród jest
SKLEP PUCHATEK
Jarocin, ul. Wojska Polskiego 44

Konkurs rysunkowy 
Dla wszystkich milusińskich mamy niespodziankę - kolorowankę. W przerwie świątecz-
nej na pewno znajdziecie na to zadanie trochę czasu, a warto! Są nagrody! Wystarczy 
ten rysunek pokolorować dowolną techniką (kredki, farbki, wyklejanki), podpisać (imię, 
nazwisko, wiek, klasa oraz adres i telefon do kontaktu) i przysłać do redakcji „Gazety 
Jarocińskiej” (Jarocin, ul. Wolności 1a) w terminie do 9 kwietnia. Na autorów najpięk-
niejszych prac czekają ciekawe gry oraz kubki. 
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na œlubnym kobiercu
4 kwietnia  
ANNA PASZEK (Wilkowyja) - ŁUKASZ STĘSIK (Dąbrowa)

5 kwietnia
SABINA MARCINIAK (Potarzyca) - KRZYSZTOF KASZUCKI (Jarocin)

6 kwietnia 
DOROTA BOBOWIK (Wrocław) - BŁAŻEJ ANDRASZAK (Jarocin)

NASI MILUSIÑSCY

Na świat przyszli: 

BARTOSZ ŚLIWKA, OLIWIER ADAMIAK, 
KACPER KUBIAK, MIKOŁAJ WOJCIE-
CHOWSKI, MAJA GENDEK, AMELIA 
URBAŃSKA, WERONIKA GOŚCINIAK, 
ZUZANNA TELEGA, WIKTOR WAWRZY-
NIAK, IZABELA NOWICKA, KACPER 
ADAMCZAK, GABRIELA MACIEJEW-
SKA, STANISŁAW TARZECKI

ZRÓB NIESPODZIANKĘ 
SWOIM BLISKIM

Zapraszamy naszych Czy-
telników do przynoszenia 

zdjęć z imprez rodzinnych, 
rocznic ślubu, mienin czy 

urodzin. Prosimy o za-
znaczenie, kto obchodzi 
jakąś uroczystą okazję, 
np. rocznicę zawarcia 

związku małżeńskiego, kto 
postanowił zrobić jubilatom 

niespodziankę.
Zdjęcia publikujemy 

bezpłatnie.
Prosimy o nieprzesyłanie 

życzeń pocztą.

Kacper Adamczak 
z Cielczy

ur. 21 marca o godz. 9.35
waży 3.460, mierzy 54 cm
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Tobiasz Cegielski
z Boguszynka

ur. 25 marca o godz. 10.55
waży 3.280, mierzy 55 cm

Krystian Kubacki 
z Roszkowa

ur. 16 marca o godz. 22.55
waży 2.780, mierzy 50 cm

Karolina Gościniak
z Witaszyc

ur. 17 marca o godz. 13.35
waży 2.840, mierzy 54 cm

Eliza Śpitalniak
z Brzostowa

ur. 25 marca o godz. 15.35
waży 3.300, mierzy 51 cm

Mikołaj Nabzdyk
z Witaszyc

ur. 24 marca o godz. 7.10
waży 3.300, mierzy 56 cm

Karolina Jańczak 
z Goli

ur. 23 marca o godz. 14.05
waży 4.145, mierzy 59 cm

Miłosz Walkowiak 
z Jarocina

ur. 24 marca o godz. 18.10
waży 3.090, mierzy 54 cm

„Wiele uśmiechów, a mało 
złości, jak najmniej smutków, 
dużo radości, dużo słonecz-
ka i moc słodyczy.” Tego Ci 
dzisiaj Krzysiu, w dniu 3. 
urodzin, życzą rodzice z Ka-
sią, dziadkowie i Przemek 
z mamą 

„Idzie miś, żyrafa wielka, lew grzywiasty, 
mysz maleńka. Wszyscy razem z pre-
zentami, z najlepszymi życzeniami, bo 
to dzień radosny wielce, masz już jeden 
roczek więcej.” Aleksandrowi Błasz-
czykowi z Witaszyc z okazji 1-szych 
urodzin życzenia przesyłają babcia Jola 
z dziadkiem Januszem

„Idzie misio, idzie konik, mała lala, no 
i słonik. Wszyscy idą z balonami, ze 
szczerymi życzeniami. Wszyscy mają 
słodkie minki, bo są Twoje imieninki.” 
Gorące życzenia Amelce Stefaniak 
składają ciocia Kasia, wuja Radek 
i Piotruś

„By szczęścia nie zabra-
kło, a nudy nie brakło. 
Zabawy do łez, kolegów 
the best. Braciszków 
usłuchanych, rodziców 
kochanych. Przyjaciela 
od serca i wypasionego 
merca.” Tego Piotrusiowi 
w dniu 14-tych urodzin 
życzą rodzice, bracia, 
chrzestna z rodziną, wu-
jostwo oraz dziadkowie

Jolko - dziś wielki dzień 
Twojego święta i  cała 
rodzina  o Tobie pamię-
ta, więc z  okazji 50-
tych urodzin składamy 
Ci moc życzeń: uśmie-
chu, zdrowia, radości,
mnóstwa prezentów i go-
ści, przyjaźni wielkich 
i małych, wielu przygód 
niebywałych i uśmiechu 
wesołego i wszystkiego, 
wszystkiego najlepszego!

Życzenia i czekolada od strażaków, wspólne biesiadowanie przy kawie i plackach - tak wyglądały obcho-
dy Dnia Kobiet w Komorzu. O paniach pamiętali druhowie z miejscowej jednostki OSP. W świątecznym 
spotkaniu uczestniczyły mieszkanki Komorza i Chwałowa.                                                             (era)

 Mężczyźni z rady sołeckiej, komitetu świe-
tlicowego oraz OSP w Woli Książęcej zorga-
nizowali uroczystość dla wszystkich kobiet 
z wioski.
 Najpierw sołtys Teresa Smolińska odwie-
dziła - wraz ze strażakami i jednym z członków 
rady sołeckiej 45 pań, które ukończyły 75 lat 
lub chorują. Przekazano im życzenia, wręczono 
róże i czekolady. Takie same niespodzianki - 
przekazane przez radnego Czesława Smoliń-
skiego - czekały na wszystkie kobiety, które 
działają dla dobra wsi. Główna uroczystość 
z okazji Dnia Kobiet zorganizowana została 
w  świetlicy. Wzięło w niej udział 60 pań. 
Uczniowie ze szkoły podstawowej zaprezento-
wali program artystyczny. Panowie natomiast 
„przejęli” kuchnię. 

(akf)

Czekolada od strażaków

ŚWIĘTO W WOLI KSIĄŻĘCEJ

Panowie dla pań

DZIEŃ KOBIET W KOMORZU



„ALICJA W KRAINIE CZARÓW”
Kiedy Alicja była małą dziewczynką, pobiegła za Białym 
Królikiem i wpadła do jego nory. Niespodziewanie zna-
lazła się w fantastycznym i nieco dziwacznym świecie, 
gdzie żyją bajkowe stwory, mówiące zwierzęta i śpiewa-
jące kwiaty, a mieszkańcy obchodzą nie-urodziny. Teraz 
Alicja ma już 19 lat i powraca do tej niezwykłej krainy. 

30 marca - 1 kwietnia, godz. 17.00 
cena biletu 12 zł, ulgowe (do lat 15) 10 zł

„LOURDES”
Christine większość życia spędziła przykuta do wózka 
inwalidzkiego. Kobieta postanawia wyjechać do Lour-
des, aby wyjść z izolacji, do której jest zmuszona przez 
swą niepełnosprawność. Pewnego ranka, już na miej-
scu, budzi się cudownie uleczona. 

30 marca - 1 kwietnia, godz. 19.00 
cena biletu 12 zł, ulgowe (do lat 15) 10 zł

„PANA MAGORIUM CUDOWNE EMPORIUM”
Molly Mahoney jest niepewną siebie asystentką w cu-
downym sklepie z zabawkami Pana Magorium. Gdy 
właściciel przekazuje jej sklep, zaczyna on niespodzie-
wanie tracić swoją magię. Niepowtarzalne, zabawko-
we imperium przejmuje tajemnicza siła.

2 - 3 kwietnia, godz. 17.00 
6 - 8 kwietnia, godz. 17.00 

cena biletu 12 zł, ulgowe (do lat 15) 10 zł

„TRICK”
Filmowa opowieść o ucieczce z więzienia dwóch in-
teligentów odsiadujących wysokie wyroki: Marka Ko-
walewskiego - utalentowanego fałszerza studolarówek 
oraz jego starszego współtowarzysza z celi - „Profeso-
ra” Witka. Przypadkowo zamieszani w rządowe mal-
wersacje przestępcy postanawiają zagrać va banque, 
a przy okazji wyrównać rachunki z przeszłości. 

2 - 3 kwietnia, godz. 19.00  
6 - 7 kwietnia, godz. 19.00  

8 kwietnia, godz. 21.30 
9 kwietnia, godz. 18.00, 22.15 
10 - 15 kwietnia, godz. 17.00 

cena biletu 12 zł, ulgowe (do lat 15) 10 zł

„FISH TANK”
W ramach cyklu: Czwartkowa Akademia Filmowa
Przejmująca opowieść o dorastaniu i walce o swoje 
marzenia. Mia ma 15 lat. Nie chodzi do szkoły. Nie 
ma przyjaciół. Nie potrzebuje nikogo. Jej silny charak-
ter i agresywna postawa budzą strach rówieśników. 
Gdy jest sama - tańczy. I wierzy w to, że kiedyś speł-
ni swoje marzenia. 

8 kwietnia, godz. 19.00 
cena biletu 7 zł 

„AUTOR WIDMO”
Były premier Wielkiej Brytanii Adam Lang zleca partyj-
nemu działaczowi napisanie swoich wspomnień, za któ-
re ma otrzymać honorarium w wysokości 10 milionów 
dolarów. Przed zakończeniem pracy pisarz ginie w za-
gadkowych okolicznościach. Lang zatrudnia więc pro-
fesjonalnego „ghostwritera”. On odkrywa sekrety, przez 
które znajdzie się w śmiertelnym zagrożeniu. Ktoś za 
wszelką cenę nie chce dopuścić do ujawnienia prawdy. 

9 kwietnia, godz. 20.00 
10 kwietnia, godz. 19.00, 21.15 

11 - 14 kwietnia, godz. 19.00
15 kwietnia, godz. 21.00 

cena biletu 12 zł 

BARAN (21 III - 19 IV)
Wreszcie będziesz mógł skupić się 

na realizacji planów zawodowych i marzeń 
osobistych. Jeśli nie będziesz szczędził czasu 
i wysiłku, na koniec tygodnia wyjdziesz usa-
tysfakcjonowany ze swojej pracy. Oby ten suk-
ces zapoczątkował całe ich pasmo. Jednak nie 
samą pracą żyje człowiek. Nie stroń od roz-
rywek. Nie zamykaj się na ludzi. Dla samot-
nych Baranów korzystny czas na miłosne łowy.

BYK (20 IV - 20 V)
Ożywienie kontaktów towarzyskich 

poprawi Ci humor, ale równocześnie będziesz 
starał się tak poukładać obowiązki, że Two-
ja praca będzie wydajniejsza, a efekty lepsze. 
A może to odezwie się Twoja ambicja? Bę-
dziesz chciał zaimponować otoczeniu m. in. 
swoją pracowitością. W przyjaznej atmosfe-
rze błyskawicznie będziesz regenerował siły 
i z ochotą zaczniesz sięgać po nowe dzieła.

BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
Wielu Bliźniętom spełnią się marze-

nia o miłości. Nie zabraknie Ci w tym tygodniu 
czułych, przyjemnych  chwil z ukochaną oso-
bą. Będziesz w doskonałym nastroju. Wzmoże 
się Twoja wrażliwość na innych. Wykażesz się 
większą niż dotychczas aktywnością społecz-
ną. Twoja działalność nabierze tempa pod ko-
niec tygodnia, kiedy przekonasz się o jej po-
trzebie i celowości.

RAK (21 VI - 22 VII)
Zaczniesz na nowo odkrywać partne-

ra i docenisz znaczenie życia rodzinnego. Choć 
jakiś przypadek może Cię zmusić do zmiany 
planów życiowych, to nie odbije się negatyw-
nie na relacjach z otoczeniem, a korzystnie 
wpłynie na Twój rozwój zawodowy i poprawę 
statusu materialnego. To będzie dla Ciebie łut 
szczęścia od losu. Dbaj też o swoje zdrowie.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Urozmaicony tydzień jak przysło-

wiowa pogoda w kwietniu. Poprawa finansów 
zbiegnie się z większymi wydatkami, więc te-
raz niewiele zyskasz. Na odczuwalny zastrzyk 
gotówki na razie nie masz co liczyć. Nie po-
winieneś lekceważyć żadnych uwag ani rad. 
Wkrótce otrzymasz propozycję dobrze płatne-
go zajęcia. Będziesz wówczas mógł wyrównać 
tymczasowe niedobory finansowe.

PANNA (23 VIII - 22 IX)
Dobry tydzień. Więcej czasu będziesz 

mogła poświęcić sprawom zawodowym, więc 
możesz sobie pozwolić na równomierny tok 
działań, bez pośpiechu, bez chaosu. Dopisze 
Ci humor, zadbasz o siebie jeszcze bardziej niż 
zwykle. Ktoś zwróci uwagę na Twój wygląd. Pa-
miętaj, aby zawsze wyglądać bez zarzutu. Pa-
miętaj też o swym „wyglądzie” wewnętrznym...

WAGA (23 IX - 22 X)
Uważasz, że nie ma obiektywnej 

prawdy. Zauważ, że to Twoje przeświadcze-
nie można zakwestionować w oparciu o Two-
ją błędne zdanie. Nie wystarczy przyjmować 
bezkrytycznie wynurzeń medialnych autoryte-
tów, należy używać własnego rozumu i wycią-
gać wnioski. W panującym zgiełku łatwo się 
pogubić, dlatego poszukaj kogoś, z kim moż-
na budować na twardym gruncie...

SKORPION (23 X - 21 XI)
Ostatnio zagoniony jesteś dążeniami 

materialnymi. Poddając się bezwolnie przeło-
żonym, którzy wykorzystują Twoją dyspozycyj-
ność, pochłaniają bez reszty Twój czas i ener-
gię, którą należy również przeznaczyć dla swo-
ich bliskich. Zmień strukturę zagospodarowa-
nia własnego czasu i poświęć go więcej dla 
dzieci, abyś w przyszłości nie zarzucał sobie 
popełnionych zaniedbań. Młodzi natomiast 
pamiętajcie o rodzicach.

STRZELEC (22 XI - 21 XII)
Interesujący tydzień, choć nie unik-

niesz kłopotów. Partner może mieć do Ciebie 
pretensje, że go zaniedbujesz, szef - że cze-
goś nie dopiąłeś itd., itd. Na kłopoty najlep-
sza... praca i w myśl tej nietypowej maksymy 
zacznij działać natychmiast. Wyzbędziesz się 
bieżących zaległości, które są przyczyną kon-
fliktów, a jeszcze zdążysz nadrobić to i owo. 
Będziesz miał spokojne święta.

KOZIOROŻEC (22 XII -19 I) 
Jeśli jesteś gotowy zmierzyć się 

z  trudnym zadaniem, energia planet wspo-
może Twoje działania. Ochoty Ci nie zabrak-
nie, otoczenie również będzie Cię wspierać, 
więc sukces murowany. W domu pora na wio-
senne porządki. Na tym polu robota będzie 
Ci wprost palić się w rękach. Może to wyni-
ka z tego, że odkryjesz doskonały sposób na 
odreagowanie stresów? Warto spróbować!

WODNIK (20 I - 18 II)
Czeka Cię duże przedsięwzięcie, 

z którym teraz sam chyba nie jesteś w stanie 
się zmierzyć. Wytęż wszystkie siły, może się 
uda. Możesz jeszcze liczyć na pomoc Lwa, 
ale pamiętaj, że on potrafi być bezinteresow-
ny tylko wówczas, gdy jest zakochany. Jeśli 
nie jesteś pewien, że darzy Cię płomiennym 
uczuciem, lepiej od razu ustalcie stawkę. Tak 
będzie jasno i uczciwie. 

RYBY (19 II - 20 III)
Jeśli chciałabyś wszystko załatwić 

według zasady „maksimum efektu przy mi-
nimum wysiłku”, to się rozczarujesz. Sporo 
pracy będziesz musiała włożyć, aby odnieść 
sukces. Przyjmij do wiadomości, że wszyst-
ko trzeba wypracować. Szczęście będzie Ci 
sprzyjało w sprawach urzędowych i finanso-
wych. Korzystnie teraz załatwisz kredyt, ulo-
kujesz pieniądze, trafisz wygraną w grach itp.

h o r o s k o p
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rozwiązanie krzyżówki nr 844 krzyżówka nr 845

 Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane 
od 1 do 30, utworzą rozwiązanie.
 Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać lub przynieść 
wraz z kuponem do BIURA OGŁOSZEŃ (Jarocin, ul. Rynek 21, 
wejście od ul. Mickiewicza) do 9 kwietnia. Spośród prawidłowych 
rozwiązań wylosowane zostaną dwie pizze o wartości 
30 zł każda, ufundowane przez pizzerię „Stajen-
ka” oraz parasol „Gazety Jarocińskiej”.

Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK

K U L T U R A  I  R O Z R Y W K A 
25Gazeta Jarocińska 

13 (1016) 2 kwietnia 2010
www.gj.com.pl

Nagrody wylosowali: KRYSTYNA WOŹNICZKA - Jarocin, ul. Wolo-
ści 1/7 (pizza), DARIUSZ SZYMAŃSKI - Wolica Pusta 61 (pizza), 
EWA RATAJCZAK - Kadziak (parasol). 
 
Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biura ogłoszeń (Jarocin, 
ul. Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza) w ciągu dwóch tygodni.

KINO, Jarocin, ul. Gołębia 1, tel. (62) 747-11-19

BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA

W poszukiwaniu 
przeznaczenia

 To wzruszająca opowieść o miłości i tęskno-
cie za „ drugą połową”. 
 „Brida” Paulo Coelho opowiada o młodej ir-
landzkiej dziewczynie i o jej duchowych poszuki-
waniach. Bohaterka książki jest zagubioną 21-lat-
ką, która ni stąd, ni zowąd poczuła, że ma w so-
bie DAR. Poszukująca i zadająca sobie pytania, 
gdzie jest ta jej ”druga połówka”, trafia w pewien 
trójkąt: jej były nauczyciel Mag, jej chłopak Lorens 
i ona. Brida nie wie, kto jest jej przeznaczeniem. 
Niby banalny problem opowiedziany już na setki 
sposobów. Mag kocha Bridę. Brida kocha Loren-

sa, ale ulega czarowi obydwu. Z powodu tego rozdwojenia w różnych 
miejscach przeżywa rozkosze erotyczne, bo w końcu to są jej ”dwie po-
łówki”. Nikogo nie krzywdzi, nikogo nie zdradza. Kogo wybrała na dal-
szą drogę życia i rozwoju duchowego? Rozwiązanie tej niełatwej zagad-
ki znajduje się na ostatniej kartce. Ostrzegam, że nie warto od niej za-
czynać lektury, bo straci się urok tej naprawdę pięknej opowieści.

Violetta Zachwiej
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SZKOŁA TAŃCA „JAST”
zaprasza na:

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO
dla młodzieży i dorosłych

zapisy i pierwsze zajęcia 13 kwietnia 2010 godz. 19.45,
zajęcia wtorki godz. 20.00 - 21.00

LADIES LATINO TYLKO DLA PAŃ
zapisy 8 kwietnia 2010 godz. 19.45
zajęcia czwartki godz. 20.00 - 21.00

LEKCJE INDYWIDUALNE DLA PAR (pierwszy taniec)

Miejsce spotkania:
Restauracja „Camea”, Jarocin, ul. Wrocławska 114
Kontakt: jastkalisz@interia.eu
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APTEKA TANICH LEKÓW

APTEKA STYLOWA, ul. Paderewskiego 3A, Jarocin
czynne: pn. - pt. 8.00 - 19.00 sb. 8.30 - 14.30

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu radosnych
i ciepłych chwil,
odpoczynku przy 
rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym 
i zawodowym

życzą 
Właściciele i Pracownicy
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MISTRZOSTWA REJONU GIMNAZJÓW W UNIHOKEJU CHŁOPCÓW

Sam bramkarz 
to za mało

 Drużyna z Gimnazjum w Ko-
tlinie zajęła drugie miejsce w Mi-
strzostwach Rejonu Poznań Teren 
Wschód w unihokeju chłopców. 
W meczu decydującym o zwycię-
stwie podopieczni Włodzimierza 
Szymkowiaka ulegli 1:5 gospoda-
rzom turnieju - Gimnazjum w Nie-
chanowie. 
 W Mistrzostwach Rejonu udział 
brało sześć drużyn, które zostały 
podzielone na dwie grupy. Mistrz 
powiatu jarocińskiego - drużyna 
Gimnazjum w Kotlinie - rozpoczął 
turniej znakomicie. W swym pierw-
szym meczu podopieczni Włodzi-
mierza Szymkowiaka rozgromili 
aż 15:0 zespół z Gimnazjum nr 2 
w Śremie (grano 2 x 12 minut). To 
najwyższe zwycięstwo w szesna-
stoletniej historii występów drużyn 
szkolnych z Kotlina w rozgryw-
kach unihokeja. W następnym poje-
dynku unihokeiści z Kotlina zmie-
rzyli się z gospodarzami turnieju 

- drużyną Gimnazjum w Niechano-
wie. Początkowo mecz układał się 
bardzo dobrze dla kotlińskiego ze-
społu. Jednakże przy prowadzeniu 
2:0 kontuzji palca doznał Damian 
Kowal. Ponieważ do Niechanowa 
nie pojechał chory i poturbowany 
po turnieju o Mistrzostwo Powiatu 
Adam Radoszewski, a trzeci z pod-
stawowych napastników Marek 
Masłowski także odczuwał trudy 
eliminacji powiatowych (w trakcie 
turnieju odnowiła mu się kontuzja 
i nie zagrał w finale), zespół został 
pozbawiony siły ognia. Gospo-
darze skrzętnie to wykorzystali 
i wygrali mecz 6:2. W półfinale 
ekipie z Kotlina udało się jeszcze 
pewnie pokonać drużynę z Gim-
nazjum w Skórzewie, ale w finale 
po raz drugi w tym dniu zdecy-
dowanie lepsi okazali się uniho-
keiści z Niechanowa. - Uważam, 
że zespół z Niechanowa wygrał 
zasłużenie. Gra w rozgrywkach 

ligowych. Był na dwóch obozach. 
My w tym składzie i przy tych kon-
tuzjach podstawowych zawodni-
ków nie byliśmy w stanie wygrać 
rejonu. Sama znakomita postawa 
bramkarza Andrzeja Jelaka to zbyt 
mało, aby wygrywać takie turnieje. 
Trzeba mieć jeszcze atuty w ataku 
- podkreślił opiekun kotlińskich 
unihokeistów Włodzimierz Szym-
kowiak. 

(pw)

WYNIKI MISTRZOSTW REJONU GIMNAZJÓW 
W UNIHOKEJU CHŁOPCÓW:

Grupa A
Gimnazjum Kotlin - Gimnazjum 2 Śrem  15:0
Gimnazjum Niechanowo - Gimnazjum Kotlin  6:2
Gimnazjum 2 Śrem - Gimnazjum Niechanowo  0:9
Grupa B
Gimnazjum 1 Środa Wlkp. - Gimnazjum Otoczna           7:0
Gimnazjum Skórzewo - Gimnazjum Otoczna  9:1
Gimnazjum Skórzewo - Gimnazjum Środa Wlkp.            3:3
Półfi nały:
Gimnazjum Niechanowo - Gimnazjum 1 Środa Wlkp.    2:0
Gimnazjum Kotlin - Gimnazjum Skórzewo    4:1
O 3 miejsce
Gimnazjum 1 Środa Wlkp. - Gimnazjum Skórzewo         3:1
Finał
Gimnazjum Niechanowo - Gimnazjum Kotlin  5:1

DRUŻYNA Z GIMNAZJUM W KOTLINIE zajęła drugie miejsce w Mistrzostwach Rejonu Poznań Teren Wschód 
w unihokeju

GMINNY TURNIEJ W SIATKÓWCE O PUCHAR WÓJTA KOTLINA

Parzew po raz drugi
 Drużyna z Parzewa po raz dru-
gi z rzędu zwyciężyła w Turnie-
ju Piłki Siatkowej o Puchar Wój-
ta Gminy Kotlin. W decydującym 
meczu siatkarze z Parczewa po-
konali 2:1 Galacticos Kotlin. 
 Siedem drużyn wzięło udział 
w tegorocznej edycji Turnieju 
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy Kotlin. Zespoły w elimi-
nacjach rywalizowały w dwóch 
grupach. Po dwie najlepsze eki-
py awansowały do półfinałów. 

Rywalizacja była bardzo zacię-
ta, o czym świadczy choćby to, 
że oba spotkania półfinałowe 
rozstrzygały się w tie-breakach. 
Ostatecznie w finale znalazły się 
drużyny Galacticos Kotlin i Pa-
rzewa. W finale do wyłonienia 
zwycięzcy także konieczne było 
rozegranie trzeciego seta. Osta-
tecznie 2:1 zwyciężyli siatkarze 
z Parzewa i oni po raz drugi z rzę-
du odebrali z rąk wójta Walentego 
Kwaśniewskiego puchar dla naj-

lepszej drużyny turnieju. Zawody 
przygotowała i przeprowadziła 
Gminna Społeczna Rada Sportu 
- przewodniczący Stefan Tacza-
ła i koordynator Marek Łapaj. 
Oprócz wójta, nagrody i puchary 
wręczał również przewodniczący 
Rady Gminy Czesław Moch. 

(pw)

SKŁAD ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU Z PARZEWA:
Dariusz Biernacki, Jarosław Biernacki, Radosław 
Biernacki, Tomasz Biernacki, Piotr Dostatni, Szymon 
Jezierski

RAJDOWCY PODSUMOWALI SEZON 2009

Wiosenny 
„Lodowiec”
 10 załóg wystartowało w VIII 
Nietypowym Rajdzie Samocho-
dowym „Lodowiec 2010”. Dwu-
dniowy wyścig, zorganizowany 
przez Zrzeszenie Gminne Lu-
dowych Zespołów Sportowych 
w Jaraczewie, składał się z dwóch 
etapów po około 70 km każdy. 
Trasa obejmowała powiaty jaro-
ciński, średzki, śremski i gostyń-
ski. Po drodze na uczestników 
czekały dodatkowe konkurencje 
- sześć prób sprawnościowych, 
dziesięć konkurencji rekreacyj-
nych, a nawet dyktando i test wie-
dzy o kraju, świecie i wszech-
świecie. 
 Na mecie rajdu podsumowa-
no sezon 2009 w kategorii kie-
rowców, pilotów i klubów Tury-
stycznych Samochodowych Mi-
strzostw Wielkopolski oraz Popu-
larnych Motorowych Mistrzostw 
Okręgu Poznańskiego Polskiego 
Związku Motorowego. 
 - Rajd się udał, myślę, że wszy-

scy uczestnicy są zadowoleni. 
Chociaż szkoda, że kilka ekip jed-
nak nie dojechało i ostatecznie 
było jedynie 10 załóg. W ubiegłym 
roku było ich ponad dwadzieścia 
- mówi Karol Jańczak, komandor 
rajdu.                    (igi)

DO STARTU TEGOROCZNEGO RAJDU przystąpiło 10 załóg

WYNIKI RAJDU 
Klasyfikacja generalna:
Jacek Koczorowski, Magdalena Koczorowska  
- Fiat Punto - EKT Dinozaury Borzykowo
Jarosław Świdurski, Krzysztof Sobczak - Fiat 
Seicento - ZG LZS Jaraczewo
Kacper Łączniak, Bartosz Banaszak - Opel Astra 
- ZG LZS Jaraczewo

Klasyfikacja Prób Samochodowych:
1. Jacek Koczorowski - Fiat Punto 
   - EKT Dinozaury Borzykowo
2. Jarosław Świdurski - Fiat Seicento 
   - LZS Jaraczewo 
3. Leszek Zalas - Renault Megane 
   - „Born to ride” Września

Klasyfikacja Drużynowa:
1. ZG LZS Jaraczewo
2. LZS Cerekwica
3. EKT „DINOZAURY” Borzykowo
4. „Born to ride” Września

MISTRZOSTWA JAROCINA NAUCZYCIELI 
W TENISIE ZIEMNYM

Powrót imprezy 
po 13 latach
 Paweł Kulka z Zespołu Szkół 
Niepublicznych w Łuszczanowie 
został tenisowym Mistrzem Jaroci-
na Nauczycieli. W zawodach zor-
ganizowanych przez klub teniso-
wy „Wimbledon” działający przy 
Zespole Szkół Społecznych wy-
startowało dziewięć osób, wśród 
nich jedyna kobieta - Edyta Wojt-
kowiak.
 W turnieju mogli wziąć udział 
nauczyciele i pedagodzy, którzy 
mieszkają bądź pracują na terenie 
gminy Jarocin. Ostatni raz takie 
mistrzostwa odbyły się w 1997 
roku.
 (igi)

WYNIKI I MISTRZOSTW JAROCINA W 
TENISIE ZIEMNYM NAUCZYCIELI O PUCHAR 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY:
Finał:
Paweł Kulka (ZSN Łuszczanów) - Dariusz 
Kornobis (ZS nr 3 Jarocin) 6:2; 6:3

Mecz o 3. miejsce:
Zbigniew Tobolski (SP nr 4) - Grzegorz Wasilewski 
(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Koźmin 
Wlkp.) 6:3; 6:4

Na przełomie kwietnia i maja 
wystartuje Jarocińska Liga 
Tenisowa. Jak dotąd zgłosiło 
się do niej 21 osób w różnym 
wieku. W sekretariacie 
Zespołu Szkół Społecznych 
prowadzone są zapisy, tel. 
(62) 747-37-89
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INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W TENISIE 
STOŁOWYM

FINAŁ MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W FUTSALU

Wojna 
futbolowa?

SZYMON GAŁCZYŃSKI (z lewej) został wybrany najlepszym zawodnikiem gospodarzy
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Za stopniami podium

 WYNIKI INDYWIDUALNYCH 
MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W TENISIE 

STOŁOWYM:
Dziewczęta:
1. Aleksandra Bucher (ZSR Grzybno)
8. Agnieszka Szik (ZSO Jarocin)
9.-12. Iga Durczak (ZSP 1 Jarocin) i Agnieszka 
Bartniczak (ZSO)
13. Katarzyna Urbanowicz (ZSO Jarocin)
Chłopcy:
1. Karol Flieger (ZSO Opalenica)
4. Adam Kądziela (ZSP 1 Jarocin)
13.-16. Mateusz Grobelniak (ZSP 1 Jarocin)
17.-24. Dawid Matuszewski (ZSP 1 Jarocin)
25.-32. Marcin Gęściak (ZSO Jarocin)
33.-38. Łukasz Nowacki i Łukasz Mroźny (obaj ZSO 
Jarocin)

ADAM KĄDZIELA uplasował się tuż za podium Mistrzostw Wielkopolski 
Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym

Fo
t. 

St
an

is
ła

w
 D

zi
ek

ań
sk

i

 WYNIKI MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI 
SZKÓŁ PONADGIMNAZAJLNYCH W FUTSALU:

Grupa A:
ZSO Jarocin - ZSZ Wolsztyn 2:1, I LO Wągrowiec - ZS 
Pniewy 3:1, I LO Wągrowiec - ZSO Jarocin 3:1, ZSZ 
Wolsztyn - ZS Pniewy 2:1, ZSO Jarocin - ZS Pniewy 2:0, 
I LO Wągrowiec - ZSZ Wolsztyn 0:2

Grupa B:
ZSO Turek - ZST Poznań 1:2, ZSP 2 Kępno - ZSP 2 Jarocin 
1:1, ZSO Turek - ZSP 2 Kępno 0:3, ZST Poznań - ZSP 2 
Jarocin 1:0, ZSO Turek - ZSP 2 Jarocin 0:1, ZST Poznań 
- ZSP 2 Kępno 3:1

O 7 miejsce
ZSO Turek  - ZS Pniewy  2:4

O 5 miejsce 
ZSP 2 Jarocin  - ZSO Jarocin  2:0

Półfi nały:
ZSZ Wolsztyn  - ZSP 2 Kępno  1:1 k. 3:2
I LO Wągrowiec - ZST Poznań  0:1

O 3 miejsce
I LO Wągrowiec - ZSP 2 Kępno  2:3

Finał
ZST Poznań  - ZSZ Wolsztyn  3:1

NAGRODY INDYWIDUALNE:
Najlepszy strzelec turnieju: 
 Łukasz Rojewski (ZST Poznań) - 5 goli
Najbardziej wartościowy zawodnik: 
 Bartosz Śpiączka (ZSZ Wolsztyn)
Najlepszy bramkarz: 
 Mariusz Olesiak (ZSP 2 Kępno)
Najlepszy zawodnik gospodarzy: 
 Szymon Gałczyński

Skład drużyny ZSO Jarocin: 
Paweł Majusiak (kapitan), Bartosz Musioł (bramkarz), 
Michał Andrzejczak (bramkarz), Piotr Dutkowiak, Jakub 
Kycia, Bartosz Kowalczyk, Szymon Gałczyński, Igor 
Skowron, Piotr Karcz, Piotr Budzyń; 
opiekun - Maciej Dolata. 

Skład drużyny ZSP 2: 
Mateusz Adamkiewicz, Arkadiusz Brzostowski, Piotr 
Walczak, Jakub Sierański, Marcin Bugajny, Dariusz 
Adamski, Remigiusz Sobczak, Przemysław Wojcieszak, 
Dawid Nawrocki;
opiekun - Tomasz Kwiatkowski.

 Baraże pomiędzy Jarotą Jaro-
cin a Nielbą Wągrowiec o awans 
do III ligi do dziś pamiętane są 
przez kibiców, którzy nie pała-
ją do siebie sympatią. Ale któż 
mógłby się spodziewać, że po kil-
ku lata wpłyną na wynik zawo-
dów szkolnych? W turnieju fina-
łowym Mistrzostw Wielkopolski 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Fut-
salu w jednej grupie zmierzyły się 
zespoły jarocińskiego ZSO i I LO 
w Wągrowcu. Zespół z Wągrow-
ca rozgrywał ostatni mecz w gru-
pie przeciwko ZSZ z Wolsztyna. 
Jedynie porażka zespołu z Wą-
growca różnicą dwóch goli mo-
gła pozbawić jarocinian awan-
su do czwórki najlepszych dru-
żyn turnieju. Oczywiście piłka-
rze z Wągrowca zrobili co tylko 
mogli, aby właśnie takim wyni-
kiem zakończyło się to spotkanie. 
Wolsztynianie wygrali 2:0 i „wy-
rzucili” jarociniaków poza strefę 
medalową. Ostatecznie jarociń-
ski ogólniak zajął szóste miejsce, 
przegrywając mecz o piątą po-
zycję z lokalnym rywalem - Ze-
społem Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2, który zagrał w turnieju 
dzięki „dzikiej karcie” przyzna-
nej im przez organizatorów, czy-
li ZSO. Zwyciężyła drużyna Ze-
społu Szkół Technicznych z Po-
znania.
 W tym roku po raz pierw-
szy Szkolny Związek Sportowy 

„Wielkopolska” w Poznaniu zde-
cydował się wprowadzić do swo-
jego kalendarza imprez Mistrzo-
stwa Wielkopolski szkół w fut-
salu, czyli halowej piłce nożnej. 
Dzięki dobrym występom w fa-
zie eliminacyjnej, do finału tej 
imprezy dotarła drużyna Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Ja-
rocinie. Jarocińska szkoła posta-
nowiła wystąpić o prawo organi-
zacji turnieju finałowego i, ponie-
waż je otrzymała, jako pierwszy 
organizator przejdzie do historii.
 W finale wzięły udział zespo-
ły, które wywalczyły mistrzostwo 
swoich rejonów. Ponieważ rejo-
nów jest siedem, jarociński „ogól-
niak”, jako gospodarz i organi-
zator, mógł zaprosić do udziału 
w zawodach dodatkową drużynę. 
W ten sposób w finale znalazł się 
drugi jarociński przedstawiciel - 
drużyna Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2.
 Jarociński „ogólniak” z roli 
współorganizatora wywiązał się 
znakomicie, co podkreślali nie tyl-
ko przedstawiciele SZS „Wielko-
polska” z prezesem Zdzisławem 
Urbańczykiem, ale także opieku-
nowie drużyn biorących udział 
w finale.
 Nagrody dla najlepszych ufun-
dowane zostały przez Starostwo 
Powiatowe, SZS Powiatu Jarociń-
skiego oraz SZS Wielkopolska.

(pw/faf)

 Tuż za podium znalazł się 
Adam Kądziela, najwyżej sklasy-
fikowany jarocinianin podczas In-
dywidualnych Mistrzostw Wiel-
kopolski Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Tenisie Stołowym. Za-
wodnik Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 zajął czwar-
te miejsce.
 Po raz piąty w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jaro-
cinie zorganizowane zostały In-
dywidualne Mistrzostwa Wiel-
kopolski Szkół Ponadgimnazjal-
nych w tenisie stołowym. Tym 
razem do Jarocina przyjechało 
w sumie pięćdziesięciu dwóch 
uczniów z wielkopolskich szkół. 
Rozegrano ponad dziewięć-
dziesiąt pojedynków. W turnie-
ju dziewcząt triumfowała Alek-
sandra Bucher z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Grzybnie. Najlep-
sza z reprezentantek jarocińskich 
szkół Agnieszka Szik z ZSO za-
jęła ósme miejsce. Bliżej me-
dalu tym razem mieli chłopcy. 
Tuż za podium znalazł się bo-
wiem reprezentant gospodarzy 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 1 w Jarocinie Adam Ką-
dziela. Ostatecznie zajął jednak 
czwarte miejsce, a zwyciężył Ka-
rol Flieger z ZSO w Opalenicy. 
 Turniej rozgrywany był bar-
dzo sprawnie aż na siedmiu sto-
łach. Przy stolikach sędziowa-
ła młodzież ucząca się w ZSP 1, 
a głównym arbitrem był Marek 
Tobolski. 
 Nagrody dla najlepszych 
ufundowane zostały przez SZS 
Wielkopolska Starostwo Powia-
towe i SZS Powiatu Jarocińskie-
go.

 (pw)

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU 
GIMNAZJÓW W TENISIE STOŁOWYM

Mistrzostwa 
z „Jedynką”
 Paulina Krause z Gimnazjum 
w Wilkowyi oraz Dawid Piotrow-
ski z Gimnazjum nr 5 w Jarocinie 
zostali mistrzami powiatu w teni-
sie stołowym. Gimnazjalne mi-
strzostwa rozegrano nietypowo 
w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Jarocinie. 
 Zawody zostały rozegrane 
w ramach „Spotkań z Jedynką” 
- sportowej promocji szkoły. Jed-
nocześnie turniej otrzymał rangę 
Mistrzostw Powiatu i był elimi-
nacją tegorocznej „Gimnazjady”. 
W zawodach wzięło udział w su-
mie dwudziestu trzech uczniów 
(siedem dziewcząt i szesnastu 
chłopców) z sześciu szkół (Gim-

nazjum nr 1, Gimnazjum nr 5 
i Gimnazjum Społeczne z Jaro-
cina, Gimnazjum z Wilkowyi, 
Gimnazjum z Kotlina i Gimna-
zjum z Woli Książęcej). Wśród 
dziewcząt mistrzynią powiatu 
została Paulina Krause z Gimna-
zjum w Wilkowyi. Drugie miej-
sce, dające także awans do kolej-
nego etapu rywalizacji, tym ra-
zem na szczeblu rejonowym, wy-
walczyła Katarzyna Mikołajczak 
z Gimnazjum nr 1. Z kolei w ka-
tegorii chłopców zwyciężył Da-
wid Piotrowski z Gimnazjum nr 
5, a na drugim miejscu uplasował 
się Łukasz Frydryszak z Gimna-
zjum nr 1.                              (pw)
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Absolwent najlepszy
 Adrian Pawlicki, absolwent Ze-
społu Szkół Przyrodniczo-Bizne-
sowych w Tarcach uzyskał najlep-
szy wynik podczas Wojewódzkie-
go Turnieju Podnoszenia Ciężarów, 
który został rozegrany w ramach 
Otwartych Dni Szkoły. Wśród 

dziewcząt najlepiej wypadła Mo-
nika Gierszewska z Opalenicy.
 Wojewódzki Turniej Podno-
szenia Ciężarów był jedną z atrak-
cji przygotowanych przez szkołę 
w Tarcach. Wzięło w nim udział 
ponad 50 zawodników i zawod-
niczek z czterech wielkopolskich 
ośrodków: Opalenicy, Nowego To-
myśla, Gołańczy oraz gospodarze. 
 Najlepszy wynik zawodów uzy-
skał Adrian Pawlicki, aktualnie re-
prezentujący Zawiszę Bydgoszcz, 
który wśród młodzieżowców w ka-
tegorii do 77 kg uzyskał 260 kg 
w dwuboju.
 Najlepszą juniorką, bez podzia-
łu na kategorie wagowe została 
Monika Gierszewska z Opaleni-
cy, uzyskując 146 kg w kategorii 
do 58 kg. Druga była jej koleżan-
ka klubowa Karolina Chryst (183 
kg w kat. +75 kg), a trzecia zawod-
niczka gospodarzy Marzena Mu-
siał (103 kg w kat 58 kg). Puchary 

ufundowane przez Starostwo Po-
wiatowe w Jarocinie za najlepsze 
wyniki zawodów otrzymały także 
Anna Kroll z Gołańczy oraz Ma-
rita Grochowska i Weronika Kał-
mucka ze szkoły w Tarcach.
 Wśród juniorów trzeci rezultat 

uzyskał najlepszy aktualnie sztan-
gista Zespołu Szkół Przyrodni-
czo-Biznesowych - Paweł Łuczak, 
który w dwuboju podniósł 180 kg 
(kat. 56 kg). Najlepszy okazał się 
Paweł Łuczkowski z Nowego To-
myśla (254 kg w kategorii do 77 
kg).
 W klasyfikacji drużynowej 
wśród dziewcząt triumfowała re-
prezentacja gospodarzy przed Go-
łańczą i Opalenicą, a u chłopców 
zwyciężyła ekipa z Nowego Tomy-
śla wyprzedzając Gołańcz i Opa-
lenicę. Puchary dla najlepszych 
wręczał m.in. nowy prezes Wiel-
kopolskiego Związku Podnosze-
nia Ciężarów - Piotr Konowalski. 
Zaproszeni goście - wicestarosta 
Przemysław Musielak oraz rad-
na Danuta Maćkowiak wraz z dy-
rektorem ZSP-B w Tarcach wrę-
czyli również kryształowy puchar 
oraz podziękowania za wieloletnią 
pracę byłemu prezesowi WZPC 

Jerzemu Tryniakowi z Poznania. 
„Swoją” nagrodę otrzymał także 
dyrektor szkoły. Burmistrz Opale-
nicy - Ryszard Napieralski przeka-
zał podziękowania za rozwój pod-
noszenia ciężarów w Wielkopolsce 
oraz za integracę młodzieży z klu-
bu Promień Opalenica z uczniami 
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biz-
nesowych w Tarcach.

(faf)

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU 
PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

Juniorki:
kat. 48 kg - 1. Katarzyna Sieradzka - 60 kg (Tarce), 
2. Natalia Ciesielska - 49 kg (Tarce)
kat. 53 kg - 1. Weronika Kałmucka - 89 kg (Tarce), 
2. Natalia Pauta - 86 kg (Gołańcz), 3. Małgorzata Tauchert 
- 68 kg (Tarce), 4. Milena Szymkowiak - 61 kg (Tarce), 
5. Kinga Janc - 60 kg (Nowy Tomyśl)
kat. 58 kg - 1. Monika Gierszewska - 146 kg (Opalenica), 
2. Marzena Musiał - 103 kg (Tarce), 
3. Angela Miler - 65 kg (Tarce)
kat. 63 kg - 1. Marita Grochowska - 102 kg (Tarce)
kat. 69 kg - 1. Anna Kroll - 111 kg (Gołańcz), 
2. Kinga Gauza - 90 kg (Tarce), 3. Maja Zarębska - 67 kg 
(Gołańcz), 4. Justyna Wypychowska - 67 kg (Tarce)
kat. +75 kg - 1. Karolina Chryst - 183 kg (Opalenica), 
2. Magda Kranc - 82 kg (Tarce), 3. Sylwia Szymczak 
- 61 kg (Tarce)
Najlepsze wyniki:
1. Monika Gierszewska (Opalenica), 2. Karolina Chryst 
(Opalenica), 3. Marzena Musiał (Tarce), 4. Anna Kroll 
(Gołańcz), 5. Marita Grochowska (Tarce), 6. Weronika 
Kałmucka (Tarce)

Juniorzy:
kat. 56 kg - 1. Paweł Łuczak - 180 kg (Tarce), 2. Piotr 
Poniedziałek - 150 kg (Nowy Tomyśl), 3. Szymon Rotnicki 
- 101 kg (Gołańcz)
kat. 62 kg - 1. Przemysław Siwka - 125 kg (Gołańcz), 
2. Marcin Wesoły - 107 kg (Nowy Tomyśl), 3. Adrian 
Żabczak - 90 kg (Nowy Tomyśl)
kat. 69 kg - 1. Marcin Dach - 183 kg (Opalenica), 
2. Dariusz Bochna - 175 kg (Nowy Tomyśl), 3. Adrian 
Nieznalski - 152 kg (Opalenica)
kat. 77 kg - 1. Paweł Łuczkowski - 254 kg (Nowy Tomyśl), 
2. Sebastian Małecki - 206 kg (Opalenica), 3. Dawid 
Bonikowski - 180 kg (Gołańcz)
kat. 94 kg - 1. Piotr Łuczkowski - 230 kg (Nowy Tomyśl)
kat. 105 kg - 1. Grzegorz Klimek - 274 kg (Nowy Tomyśl)
kat. +105 kg - 1. Jarosław Schulz - 215 kg (Gołańcz), 
2. Kamil Szymczak - 151 kg (Nowy Tomyśl)
Najlepsze wyniki:
1. Paweł Łuczkowski (Nowy Tomyśl), 2. Grzegorz Klimek 
(Nowy Tomyśl), 3. Paweł Łuczak (Tarce), 4. Piotr 
Łuczkowski (Nowy Tomyśl), 5. Sebastian Małecki 
(Opalenica)

Młodzieżowcy:
kat. 77 kg - 1. Adrian Pawlicki - 260 kg (Zawisza 
Bydgoszcz)
kat. 85 kg - 1. Mikołaj Zuchowski - 265 kg (Budowlani 
Nowy Tomyśl)
kat. +105 kg - 1. Damian Śledzikowski- 269 kg 
(Promień Opalenica) 

PAWEŁ ŁUCZAK jest aktualnie najlepszym zawodnikiem Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Fo
t. 

St
an

is
ła

w
 D

zi
ek

ań
sk

i (
Ar

ch
iw

um
)

RABCZEWSKI PIERWSZY W GRAND PRIX ŚREMU

Pięć razy podium
 Wojciech Rabczewski prowa-
dzi w swojej kategorii wiekowej 
po sześciu edycjach Grand Prix 
Śremu w Pływaniu. Na podium 
znajdują się także Karolina Kra-
wiec, Aleksandra Spychał, Albert 
Adamski i Amanda Pawlicka.
 Grand Prix Śremu to cykl sied-
miu zawodów, w których pływacy 
rywalizują we wszystkich stylach. 
W szóstej edycji wzięło udział 
osiemnaścioro zawodników Pi-
ranii Jarocin. Dla starszych tego 
typu zawody są sprawdzianem 
formy, a dla najmłodszych zdo-
bywaniem doświadczenia starto-
wego.
 Po sześciu edycjach najlepiej 
wypada na razie Wojciech Rab-
czewski (rocz. 1996 i starsi), któ-
ry prowadzi w swojej kategorii. 
Na drugich pozycjach plasują się 

Aleksandra Spychał (rocz. 1999) 
i Karolina Krawiec (rocz. 1998). 
Trzecie lokaty zajmują Albert 
Adamski (rocz. 1998) i Amanda 
Pawlicka (rocz. 1997).
 W czołówce znajdują się 

również: Grzegorz Wachowiak 
(czwarty w rocz. 1997), Michał 
Bierła (piąty w rocz. 1999 i młod-
si) oraz Anna Owczarek (szósta 
w rocz. 1996 i starsi).

(faf)

ZAWODNICY PIRANI od kilku lat z powodzeniem startują w Grand Prix 
Śremu w Pływaniu. Po sześciu edycjach w swojej kategorii prowadzi 
Wojciech Rabczewski (u góry, pierwszy z lewej)

Judoczki najlepsze 
w sumo
 Aleksandra Grygiel i Joanna 
Polerowicz zostały mistrzyniami 
Polski juniorek w sumo. Zawod-
niczki IPPON-u Jarocin startowa-
ły w tej dyscyplinie po raz pierw-
szy, ale zaprocentowało doświad-
czenie uzyskane w judo.
 Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Sumo odbyły się w Strzelcach 
Opolskich. W zawodach w więk-
szości startowali zawodnicy na co 
dzień uprawiający judo oraz zapa-
sy. Jarociński IPPON od niedaw-
na zależy do Polskiego Związku 

Sumo. W mistrzostwach wystar-
towały dwie jarocinianki i obie wy-
walczyły złote medale. Aleksan-
dra Grygiel rywalizowała w kate-
gorii do 70 kg. W czterech wal-
kach trzy razy zwyciężała i raz mi-
nimalnie przegrała (rzuciła swoją 
przeciwniczkę, ale wcześniej deli-
katnie dotknęła ręką dojo i zosta-
ła pokonana). Mimo porażki Ola 
okazała się najlepsza w swojej 
kategorii.
 Wielki sukces odniosła rów-
nież Joanna Polerowicz, która 
zwyciężyła w kategorii powyżej 
70 kg. Asia musiała rywalizować 
ze znacznie cięższymi rywalkami, 
m.in. z mistrzynią Polski juniorek 

w judo w kategorii powyżej 78 kg. 
Zawodniczka IPPON-u nie prze-
straszyła się rywalek i wygrywając 
wszystkie cztery walki wywalczyła 
złoty medal. - Szczerze mówiąc 
liczyłem na jakiś medal - mówi 
Jacek Tomczak, trener IPPON-u. 
- Nie spodziewałem się jednak 
aż takiego sukcesu. Trener ka-
dry Polski przyglądał się naszym 
zawodniczkom i jest szansa, że 
może któraś z nich pojedzie na 
mistrzostwa Europy, które na po-
czątku maja odbędą się we Lwo-

wie - powiedział Tomczak.
 Dzień wcześniej te same za-
wodniczki startowały w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Judo. 
Tym razem w barwach poznań-
skiego AZS WSPiA. Aleksandra 
Grygiel wygrała dwie walki, dwie 
przegrała i zajęła siódme miej-
sce. Joanna Polerowicz sklasyfi-
kowana została na dziewiątej po-
zycji. W mistrzostwach wziął tak-
że udział Daniel Orczykowski (kat. 
66 kg). W stawce 52 zawodni-
ków walczył nieźle. Dwa pojedyn-
ki wygrał, dwa przegrał (z później-
szymi medalistami) i również za-
jął dziewiąte miejsce.          (faf)

KARATE KYOKUSHIN

ALEKSANDRA GRYGIEL (z lewej) i Joanna Polerowicz zostały 
mistrzyniami Polski juniorek w sumo

 Zawodnicy klubu UKS Zodiak 
Jaraczewo wzięli udział w  XII 
Otwartych Mistrzostwach Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Karate Kyokushin. Najlepiej wy-
padła Kamila Garczarek, która wró-
ciła ze złotym medalem wywalczo-
nym w konkurencji kata w katego-
rii kadetek (12-13 lat).
 Otwarte Mistrzostwa Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
rozegrane zostały w Lipnie. W za-
wodach wystartowało 180 zawod-
ników z 16 ośrodków. Jaraczewski 
klub reprezentowało sześć osób. 
Najlepszy rezultat osiągnęła Ka-

mila Garczarek, która zwycięży-
ła w konkurencji kata (układy for-
malne) wśród kadetek. Dwa kolej-
ne medale podopieczni Mariusza 
Wojtkowiaka wywalczyli w wal-
kach. Srebrny krążek w kategorii 
do 70 kg seniorów (full kontakt) 
zdobył Mateusz Ignasiak, a  trze-
cie miejsce wśród juniorów młod-
szych (kat. +60 kg - semi kontakt) 
zajął Wojciech Górnaś.
 W zawodach wystartowały po-
nadto Amelia Czeszyk (zajęła piąte 
miejsce w kata w kategorii dziew-
czynek do 9 lat) oraz Sandra Kmie-
cik i Anna Kwaśniewska.         (faf)

Medale z Lipna
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Kaliska A-Klasa 

Wyniki XV kolejki rozgrywek:
Lechita Kłecko  - Polonia Poznań 1:0
Kotwica Kórnik  - Piast Kobylnica 1:0
Kłos Zaniemyśl  - OTPS Winogrady 0:1
Phytopharm Klęka - 1920 Mosina 0:5
Huragan Pobiedziska - Błękitni Owińska 1:2
Wełna Rogoźno  - Warta Śrem 2:1
Wełnianka Kiszkowo - Vitcovia Witkowo 1:2

Tabela:
  1. 1920 Mosina     15 34 41:10
  2. Błękitni Owińska    15 32 31:19
  3. Vitcovia Witkowo    15 30 39:19
  4. Warta Śrem     14 29 31:9
  5. Kotwica Kórnik    14 25 20:11
  6. OTPS Winogrady Poznań  15 22 14:15
  7. Wełna Rogoźno    15 20 26:34
  8. Piast Kobylnica    14 19 24:19
  9. Huragan Pobiedziska   14 16 16:15
10. Phytopharm Klęka   15 16 20:29
11. Kłos Zaniemyśl    15 12 20:31
12. Polonia Poznań    15 12 16:28
13. Lechita Kłecko    15 12 15:44
14. Wełnianka Kiszkowo   15 7 7:37

Wyniki XV kolejki rozgrywek:
LZS Gorzyce   - LZS Godziesze 0:0
GKS Jaraczewo  - Odolanovia 2:0
Olimpia Brzeziny  - Fortuna Dębniałki 5:2
Sulimirczyk   - CKS Zbiersk 1:2
TADBUD Gladiatorzy - CKS Zduny 2:4
Unia Szymanowice - Błękitni Sparta Kotlin 1:0
Pelikan N. Karolew - Piast Czekanów 1:3

Tabela:
  1. CKS Zbiersk     15 32 33:15
  2. CKS Zduny     15 31 38:24
  3. GKS Jaraczewo    15 30 28:13
  4. Olimpia Brzeziny    15 27 40:22
  5. Piast Czekanów    15 26 32:24
  6. Sulimirczyk Sulmierzyce  15 24 34:29
  7. Unia Szymanowice   15 22 35:29
  8. Błękitni Sparta Kotlin  15 21 26:21
  9. TADBUD Gladiatorzy   15 19 32:28
10. LZS Integral Gorzyce Małe  15 17 18:33
11. Fortuna Dębniałki Kaliskie  15 15 25:43
12. LZS Godziesze    15 14 23:43
13. Odolanovia Odolanów   15 13 28:44
14. Pelikan Nowy Karolew   15 5 21:45

Wyniki XVIII kolejki spotkań:
AP Remes Opalenica - Lech Poznań 1:3
MSP Szamotuły  - Poznaniak Poznań 1:1
Jarota Jarocin  - Ostrovia 2:0
Polonia Leszno  - Mieszko Gniezno 4:0
Olimpia Koło   - Polonia Środa 3:3
Warta Śrem   - Unia Swarzędz 0:3 

(walkower)
Górnik Konin   - Lubuszanin 3:0 

(walkower)
Warta Poznań  - Rawia Rawicz 3:0 

(walkower)

Tabela:
  1. Lech Poznań     18 52 80:7
  2. Warta Poznań    18 49 80:14
  3. Akademia Piłkarska Opalenica 18 42 73:25
  4. Poznaniak Poznań   18 40 62:37
  5. Jarota Jarocin    18 32 59:25
  6. Unia Swarzędz    18 29 45:32
  7. MSP Szamotuły    18 28 39:24
  8. Polonia 1912 Leszno   18 26 40:37
  9. Mieszko Gniezno    18 26 33:43
10. Avans Górnik Konin   18 25 41:43
11. Olimpia Koło     18 24 34:46
12. Polonia Środa    18 13 27:61
13. Ostrovia Ostrów Wlkp.  18 11 19:57
14. Warta Śrem     18 9 17:72
15. Sapa Lubuszanin Trzcianka 18 4 19:80
16. Rawia Azymut Rawicz   18 4 16:81

Wyniki XVIII kolejki spotkań:
Włókniarz Kalisz  - Polonia Środa 4:0
Marcinki Kępno  - Warta II Poznań 3:1
Sokół Szamocin  - Lech I Poznań 1:4
Lech II Poznań  - Poznaniak Poznań 3:1
Jarota Jarocin  - Przemysław Poznań 2:1
Polonia Leszno  - Mieszko Gniezno 1:1
Warta I Poznań  - Obra Kościan 3:1
Victoria Września  - Sparta Złotów 2:0

Tabela:
  1. Lech I Poznań    18 52 86:6
  2. Marcinki Kępno    18 45 56:15
  3. Poznaniak Poznań   18 40 52:25
  4. Warta I Poznań    18 36 45:15
  5. Lech II Poznań    18 30 34:21
  6. Victoria Września    18 28 35:29
  7. Jarota Jarocin    18 28 30:24
  8. Obra 1912 Kościan   18 28 29:30
  9. Przemysław Poznań   18 24 33:34
10. Polonia 1912 Leszno   18 22 27:39
11. Włókniarz Kalisz    18 22 27:40
12. Sparta Złotów    17 14 14:35
13. Warta II Poznań    18 13 16:33
14. Mieszko Gniezno    18 12 18:52
15. Polonia Środa Wlkp.   18 9 20:65
16. Sokół Szamocin    17 6 13:68

Poznańska Klasa Okręgowa

Wlkp. Liga Jun. St.

Wlkp. Liga Jun. Mł.
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KALISKA A-KLASA

Jaraczewo się trzyma
Tylko drużynie GKS-u Jaraczewo udało się w tej kolejce kaliskiej A-klasy wywalczyć komplet 
punktów. Podopieczni Macieja Dolaty pokonali w Jarocinie Odolanovię 2:0. Błękitni Sparta Kotlin 
i Tadbud Gladiatorzy przegrali swoje mecze.

GKS Jaraczewo 
- Odolanovia 2:0
 
 Piłkarze GKS-u Jaraczewo za-
grali z Odolanovią w Jarocinie 
na boisku ze sztuczną trawą. Ze 
względu na pogodę działacze z Ja-
raczewa postanowili oszczędzać 
jeszcze murawę wyremontowa-
nego boiska w Noskowie. GKS 
wygrał i nadal utrzymuje kontakt 
z czołówką. Trener Maciej Dolata 
narzekał jednak na słabą skutecz-
ność. W pierwszej połowie sła-

bo grali skrzydłowi i jedynie Ar-
tur Tomczak strzałem z dystan-
su trafił w poprzeczkę. Po prze-
rwie dokonane zmiany ożywiły 
pojedynek. Dobrze grał zwłasz-
cza przesunięty na prawe skrzy-
dło Marcin Jańczak. Znakomi-
te sytuacje mieli Damian Smola-
rek - trafił w słupek i Karol Tom-
czak - trafił w poprzeczkę. Ponad-
to sytuację sam na sam z bram-
karzem zmarnował Mateusz An-
drzejewski. Trzy doskonałe oka-
zje zaprzepaścił również Miro-
sław Czajka. Drużyna z Jaracze-
wa zasłużone zwycięstwo wywal-

czyła dopiero w końcówce meczu, 
a główna w tym zasługa wprowa-
dzonego po przerwie Karola Tom-
czaka. Najpierw po faulu na nim 
rzut wolny na gola zamienił Artur 
Tomczak. Potem Karol zainicjo-
wał akcję, którą, po podaniu Pio-
tra Walczaka, skutecznym strza-
łem zakończył Czajka. 

Unia Szymanowice 
- Błękitni Sparta Kotlin 
1:0
 
 Również na fatalną dyspozycję 
strzelecką swoich piłkarzy narze-
kał trener Błękitnych Sparty Ko-
tlin Aleksander Matuszewski. Jego 
podopieczni zamiast wygrać kil-
koma golami przewagi w Nowej 
Wsi z Unią Szymanowice, prze-

grali 0:1. Seryjnie sytuacje „sam 
na sam” z bramkarzem marnowa-
li Robert Jankowski i Remigiusz 

Korzeniewski. Gospodarze przez 
cały mecz bronili się i czekali na 
kontry. Jedną z nich w 80. minu-
cie wykorzystał Rafał Podsadny. 
W ten sposób grający nadal bez 
kilku podstawowych graczy Błę-
kitni Sparta, mimo dobrej gry, 

przegrali drugi mecz z rzędu. 

Tadbud Gladiatorzy 
- CKS Zduny 2:4
 
 Niezbyt udanie zainaugurowali 
występy ligowe na boisku w Bro-
niszewicach piłkarze Gladiatorów 
Sierszew. Po 25 minutach przegry-
wali z wiceliderem CKS-em Zduny 
0:2. Na drugą połowę wyszli bar-
dziej zmotywowani i już w 50. mi-
nucie, po dośrodkowaniu Mateusza 
Kuźniackiego z rzutu rożnego, 
Grzegorz Palak głową zdobył kon-
taktowego gola. Wkrótce jednak 
Karol Nowicki udanie zakończył 
kontrę i po raz drugi w tym meczu 
zapewnił gościom dwubramkowe 
prowadzenie. Po ładnej dwójkowej 
akcji z Maciejem Paterką, grający 
trener Paweł Janiszewski jeszcze 
raz przywrócił gospodarzom na-
dzieję na doprowadzenie do re-
misu, ale w doliczonym czasie 
gry goście przypieczętowali swoje 
zwycięstwo.

GKS Jaraczewo
- Odolanovia

BRAMKI
1:0 - Artur Tomczak - z rzutu wolnego po faulu na 
Karolu Tomczaku (73.)
2:0 - Mirosław Czajka - po podaniu Piotra Walczaka 
(89.)

2:0
(0:0)

SK£AD
GKS Jaraczewo: M. Szymendera - A. Maciejowski, R. 
Pawlak, T. Potocki (85. P. Walczak), T. Ratajczak, W. 
Patoka (65. D. Smolarek), A. Tomczak, P. Bączkowski 
(46. K. Tomczak), B. Matuszak (46. M. Andrzejewski), 
M. Czajka, M. Jańczak Unia Szymanowice

- Błękitni Sparta Kotlin

BRAMKI
1:0 - Rafał Podsadny (80.)

1:0
(0:0)

SK£AD
Błękitni Sparta: M. Szyszka - M. Grygiel (85. K. 
Jujka), P. Wojtasik, M. Szymendera, A. Gostyński, 
M. Pera, T. Antczak, K. Wyduba (70. P. Palczewski), 
R. Korzeniewski, R. Jankowski, D. Jasiński (70. D. 
Wojtasik)

TADBUD Gladiatorzy
- CKS Zduny

BRAMKI
0:1 - Maciej Leis (18.)
0:2 - Karol Nowicki (26.)
1:2 - Grzegorz Palak - głową po dośrodkowaniu 
Mateusza Kuźniackiego z rzutu rożnego (50.)
1:3 - Karol Nowicki (55.)
2:3 - Paweł Janiszewski - po akcji z Maciejem 
Paterką (75.)
2:4 - Karol Nowicki (90.+3)

2:4
(0:2)

SK£AD
TADBUD Gladiatorzy: T. Wojcieszak - Ł. Zydorczak, 
K. Matyla, G. Palak, P. Szymkowiak (80. M. Taczała), 
A. Rzepczyk, M. Barszczewski (77. B. Łyskawka), M. 
Kuźniacki, T. Nowaczyk, M. Paterka, P. Janiszewski 
(80. M. Walczak)

MIROSŁAW CZAJKA (przy piłce) zdobył drugą bramkę dla GKS-u, ale 
wcześniej zmarnował kilka dogodnych okazji
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POZNAŃSKA KLASA OKRĘGOWA

Lider zbyt silny
 Dotkliwej porażki doznali piłkarze Phy-
topharmu. Lider z Mosiny nie miał litości 
dla klęczan i pokonał ich aż 5:0.
 - Nie zasłużyliśmy na tak wysoką 
porażkę - powiedział po meczu Janusz 
Jędrzak, kierownik drużyny. - Słabo spi-
sywali się sędziowie asystenci, którzy 
przy dwóch bramkach nie odgwizdali 
ewidentnych spalonych - dodał.
 Lider z Mosiny zdominował środek 
pola i skutecznie wypunktował Phyto-
pharm. Goście objęli prowadzenie w 15. 
minucie wykorzystując niezdecydowanie 
obrony. Jednak mecz mógłby się zupełnie 
inaczej potoczyć, gdyby pół minuty później 

Dawid Kuczyński, po kiksie defensywy 
Mosiny, z pięciu metrów trafił do pustej 
bramki. Niestety, spudłował. Nie pudło-
wali za to goście i  jeszcze cztery razy 
posyłali piłkę do siatki.
 - Może to dziwnie zabrzmi, ale mimo 
wpuszczonych pięciu bramek bardzo do-
bry mecz zagrał Artur Pełczyński - po-
wiedział Janusz Jędrzak.                   (faf)

Phytopharm Klęka - 1920 Mosina 0:5 (0:2)
0:1 - (15.), 0:2 - (23.), 0:3 - (54.), 0:4 - (60.), 0:5 - (88.)

Phytopharm: A. Pełczyński - M. Łukaszyk (63. M. Fleszar), 
A. Kowalczyk, D. Grzebyszak (71. Ł. Zawacki), M. Sierański - P. 
Wojcieszak, Ł. Stawicki, A. Parus, M. Kaczałka - D. Kuczyński, A. 
Korcz (63. T. Parus)
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MARCIN SIERAŃSKI (z lewej) rozegrał niezłe spotkanie, ale jego 
drużyna przegrała aż 0:5
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Czwartek - 1 kwietnia
Wielkopolska Liga Juniorów Starszych:
Jarota Jarocin   - Poznaniak Poznań 

godz. 15.00

Wielkopolska Liga Juniorów Młodszych:
Jarota Jarocin   - Poznaniak Poznań 

godz. 13.00

Sobota - 3 kwietnia
II liga (grupa zachodnia):
Ruch Radzionków  - Jarota Jarocin 

godz. 12.00

Poznańska Klasa Okręgowa:
Vitcovia Witkowo  - Phytopharm Klęka 

godz. 15.00

Kaliska A-klasa
Błękitni Sparta Kotlin - Pelikan Nowy Karolew 

godz. 15.00
CKS Zbiersk    - TADBUD Gladiatorzy 

godz. 14.00
LZS Godziesze   - GKS Jaraczewo 

godz. 15.00

ZAPOWIEDZI SPOTKAŃ

O G Ł O S Z E N I E

Od Miedzi do Miedzi
Szczęśliwe zwycięstwo odnieśli 
piłkarze Jaroty. Po niezłej pierw-
szej połowie w drugiej rozpaczli-
wie bronili się przed atakami le-
gniczan. Bramkę na wagę trzech 
punktów zdobył w 43. minucie 
Jacek Pacyński, który poprzednio 
trafił do siatki rywala 28 sierpnia 
w meczu z ... Miedzią.
 Miedź „leży” drużynie Jaroty. 
Podopieczni Czesława Owczarka 
spotykali się z „Miedzianką” trzy-
krotnie dwukrotnie zwyciężając i 
raz remisując. Jesienią Jarota efek-
townie 4:1 pokonała legniczan na 
ich boisku, a łupem bramkowym 
podzielili się właśnie Jacek Pacyń-
ski oraz nie występujący już w Ja-
rocinie Maciej Manelski (2) i Elvis 
Ewruje.
 Do składu Jaroty wrócił Krzysz-
tof Gościniak, jednak wylecieli z 
niego Adam Łagiewka i Dariusz 
Juracki, którzy nabawili się ura-
zów w Janikowie. Obaj zasiedli 
na ławce rezerwowych, ale tyl-
ko dlatego, żeby protokół meczo-
wy nie świecił pustkami. Okaza-
ło się jednak, że po kontuzji Piotra 
Skokowskiego, który musiał opu-
ścić boisko już w pierwszej poło-
wie, Juracki musiał zacisnąć zęby 

i mimo kontuzji zagrać. Zaciskał 
je zresztą tak skutecznie, że to po 
jego akcji padła jedyna bramka w 
tym meczu. „Jura” bardzo dobrze 
dośrodkował z lewej strony, w polu 
karnym piłkę piersią zgrał Gości-
niak, a Pacyński mocnym strzałem 
nie dał szans bramkarzowi Miedzi.
 Wcześniej oba zespoły posta-
nowiły przyspieszyć sobie święta 
i obdarować się prezentami. Naj-
pierw w polu karnym skiksował 
Piotr Garbarek, ale Paweł Ochota 
był tak zaskoczony tym, że piłka do 
niego dotarła, iż spudłował z pię-
ciu metrów do praktycznie pustej 
bramki. Chwilę później błąd po-
pełnił obrońca Miedzi. Piłkę prze-
jął Szymon Matuszewski i natych-
miast wypuścił wychodzącego Ma-
teusza Śliwę. Do akcji podłączył 
się jeszcze Krzysztof Gościniak. 
Trzech jarociniaków miał przed 
sobą tylko jednego obrońcę. Mo-
gli zrobić co chcieli, a nie zrobili 
praktycznie nic. Śliwa chyba wy-
straszył się odpowiedzialności i 
zamiast strzelać starał się jeszcze 
odgrywać i skończyło się tylko na 
strachu w defensywie gości.
 Druga połowa rozpoczęła się 
od dwóch niezłych strzałów z dy-

stansu Krzysztofa Czabańskiego, 
ale było to praktycznie wszystko, 
co pokazała Jarota w tej części me-
czu, poza kilkoma udanymi inter-
wencjami Dariusza Brzostowskie-
go. Miedź zdecydowanie opanowa-
ła środek boiska. Podeszła wyżej i 
co chwilę starała się stworzyć za-
grożenie pod jarocińską bramką. 
Na szczęście skończyło się tylko 
na staraniach.
 Mecz został przedłużony aż o 
5 minut, gdyż w jednym ze starć 
dość długo opatrywany był bram-
karz Miedzi. W ostatniej minucie 
„Miedzianka” wywalczyła rzut roż-
ny. Golkiper gości pobiegł w pole 
karne Jaroty. Jarociniacy po rogu 
przejęli piłkę, ale sędzia natych-
miast zakończył mecz, choć gdy-
by poczekał jeszcze kilkanaście se-
kund, to Jarota mogłaby wyprowa-
dzić dobijającą kontrę.
 Zwycięzców się nie sądzi. Waż-
ny jest wynik. Za kilka dni nikt nie 

będzie pamiętał meczu, a punk-
ty zostały dopisane - mówili po 
ostatnim gwizdku sędziego piłka-
rze Jaroty. Ich konto wzbogaciło 
się o trzy oczka i dało to awans na 
piątą pozycję w tabeli. 
 W Wielką Sobotę Jarota zagra 
w Radzionkowie z liderującym 
Ruchem. Co ciekawe w poprzed-
nią Wielkanoc podopieczni Cze-
sława Owczarka także spędzili na 
Śląsku. Wtedy ich przeciwnikiem 
był GKS Tychy, a mecz zakończył 
się porażką 0:1, po bramce straco-
nej w ostatniej minucie.
 Ruch to bardzo wymagający 
przeciwnik będący prawie pew-
niakiem do awansu do pierwszej 
ligi. Czesław Owczarek zapowia-
da, że jego piłkarze postarają się 
wrócić z punktami. Sztuka będzie 
jednak trudna. Kadra staje się bar-
dzo wąska. Nie wiadomo czy bę-
dzie mógł zagrać Adam Łagiew-
ka. Dariusz Juracki także wciąż ma 
uraz. W meczu z Miedzią nieźle po-
obijany został Krzysztof Czabań-
ski. Ławka staje się coraz krótsza. 
Początek meczu w Radzionkowie 
w samo południe.

(faf)

Jarota Jarocin
- Miedź Legnica

SK£ADY

STATYSTYKI

Jarota: Dariusz Brzostowski, Hubert Oczkowski, 
Dawid Piróg, Piotr Garbarek, Mateusz Śliwa, Jacek 
Pacyński, Grzegorz Idzikowski, Krzysztof Czabański, 
Szymon Matuszewski (75. Karol Danielak), Piotr 
Skokowski (29. Dariusz Juracki), Krzysztof Gościniak

Miedź: Mirko Stamenković, Kamil Pilarski, Vojislav 
Bakrać, Mady Cisse, Michał Żółtowski, Marcin 
Garuch, Grzegorz Dorobek, Marcin Orłowski 
(76. Marcin Ogórek), Paweł Ochota (60. Łukasz 
Zagdański), Patryk Musiałowski (81. Dominik Łysak), 
Kamil Zieliński

Jarota Miedź
1   Bramki  0
5   Strzały celne  4
3   Strzały niecelne 4
4   Rzuty rożne  8
1   Spalone  0
1   Żółte kartki  3
0   Czerwone kartki  0

1:0

Żółte kartki: Marcin Garuch, Kamil Pilarski, Grzegorz 
Dorobek (Miedź), Mateusz Śliwa (Jarota)

(0:0)

BRAMKI
1:0 - Jacek Pacyński - po zgraniu piłki przez 
Krzysztofa Gościniaka, po dośrodkowaniu Dariusza 
Jurackiego (43.)

Ciężki mecz. Miedź pokazała nam zwłaszcza 
w  drugiej połowie, że to nie jest już ten zespół, 
z którym wygraliśmy jesienią 4:1. Widać, że drużyna 
jest wzmocniona kadrowo, choćby patrząc na ilość 
rezerwowych. U  nas dokładnie odwrotnie. Wciąż 
mamy problemy kadrowe, wynikające z kontuzji. Dziś 
doszedł kolejny problem z Piotrem Skokowskim, który 
musiał opuścić boisko w pierwszej połowie.
Pierwsza połowa była dobra w  naszym wykonaniu, 
co potwierdziła bramka zdobyta przez Jacka 
Pacyńskiego. W  drugiej Miedź postawiła wszystko 
na jedną kartę. Wprowadzała coraz bardziej 
ofensywnych zawodników. Grali piłką na wysokich 
napastników. Trzeba było bardzo uważać, żeby się 
nie pomylić przy pojedynkach główkowych. 
W bólach zdobyliśmy te trzy punkty, ale po nieudanej 
inauguracji w Janikowie jesteśmy bardzo zadowoleni.
Mam nadzieję, że się w ciągu tygodnia wykurujemy 
i  pojedziemy do Radzionkowa powalczyć. Mam 
nadzieję, że uda nam się wrzucić jakiś punkcik do 
koszyczka.

trener Jaroty

CZESŁAW 
OWCZAREK

Byliśmy przede wszystkim dziś nieskuteczni. Gdyby 
w  pierwszej połowie Paweł Ochota wykorzystał 
idealną sytuację, później mieliśmy jeszcze dwie 
kontry to zupełnie inaczej by to się ułożyło. 
W  końcówce zepchnęliśmy Jarotę do defensywy 
jednak nasza nieskuteczność stanęła nam na 
przeszkodzie. 
Nie ukrywam, że naszym celem jest utrzymać się. To 
bardzo młody zespół. Mamy takie środki, jakie mamy. 
Chcemy się utrzymać. Będziemy szukać punktów 
w kolejnych meczach.

trener Miedzi

JANUSZ
KUDYBA

MARCIN GARUCH, mimo nikłego wzrostu (zaledwie 153 cm) napsuł sporo 
krwi jarocińskim obrońcom
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II liga (grupa zachodnia)

Kaliska Klasa Okręgowa

III liga (grupa kuj.-pom.-wlkp.)

IV liga (rupa południowa)

Wyniki XXIII kolejki rozgrywek:
GKS Tychy   - Lechia Z. Góra 2:2
Raków Częstochowa - Czarni Żagań 0:0
Polonia Słubice  - Ślęza Wrocław 1:0
Elana Toruń   - Tur Turek 0:0
Zawisza Bydgoszcz - Unia Janikowo 5:0
Jarota Jarocin  - Miedź Legnica 1:0
Nielba Wągrowiec - Ruch Radzionków 0:1
Zagłębie Sosnowiec - Bałtyk Gdynia 2:1
Górnik Polkowice  - Olimpia Grudziądz 3:2

Tabela:
  1. Ruch Radzionków     21 46 39:18
  2. Zagłębie Sosnowiec    22 43 33:13
  3. Zawisza Bydgoszcz    21 41 40:16
  4. Górnik Polkowice     21 39 33:23
  5. Jarota Jarocin     21 36 32:23
  6. GKS Tychy      21 35 27:20
  7. Olimpia Grudziadz    21 34 30:28
  8. Czarni Żagań      21 33 30:23
  9. Nielba Wągrowiec    21 31 28:27
10. Bałtyk Gdynia     21 27 31:23
11. Polonia Słubice     21 27 22:31
12. Raków Częstochowa    21 25 20:20
13. Miedź Legnica     22 24 23:40
14. Tur Turek       21 23 16:20
15. Elana Toruń      21 17 17:33
16. Slęza Wrocław     21 15 21:31
17. Lechia Zielona Góra    21 14 14:39
18. Unia Janikowo     21 13 21:49

Wyniki XIX kolejki rozgrywek:
Goplania Inowrocław - Zdrój Ciechocinek 1:1
Mieszko Gniezno  - Polonia N. Tomyśl 1:0
Polonia Leszno  - Calisia Kalisz 2:3
Włocłavia   - Sparta Oborniki 3:3
Unia Swarzędz  - Lech Rypin 2:1
Górnik Konin   - Legia Chełmża 2:1
Lubuszanin Trzcianka - Notecianka Pakość 0:1
Victoria Koronowo - Wda Świecie 4:2

Mecze zaległe:
Mieszko Gniezno  - Włocłavia 0:0
Calisia Kalisz  - Unia Swarzędz 1:0
Lubuszanin Trzcianka - Lech Rypin 1:1
Legia Chełmża  - Victoria Koronowo 1:4

Tabela:
  1. Polonia Redos Nowy Tomyśl  18 44 50:17
  2. Victoria Koronowo    19 44 55:25
  3. Avans Górnik Konin    19 34 27:23
  4. Unia Swarzędz     19 33 38:24
  5. Lech Rypin      19 30 24:17
  6. Calisia Kalisz      18 29 26:21
  7. Włocłavia Oltech Włocławek  17 28 26:21
  8. Wda Świecie      17 28 25:20
  9. Polonia 1912 Leszno    19 23 26:36
10. Mieszko Gniezno     19 20 17:32
11. Notecianka Pakość    18 18 23:32
12. Legia Chełmża     19 18 27:39
13. Sapa Lubuszanin Trzcianka  19 17 19:23
14. Zdrój Ciechocinek     18 16 21:39
15. Goplania Inowrocław    17 15 14:26
16. Sparta Oborniki     19 10 18:41

Wyniki XIX kolejki rozgrywek:
Olimpia Koło   - Sokół Kleczew 0:1
Obra Kościan  - Stal Pleszew 1:2
Dąbroczanka Pępowo - Biały Orzeł Koźmin 3:3
Płomyk Koźminiec - Zryw Dąbie 4:2
LKS Gołuchów  - Victoria Września 0:0
LKS Czarnylas  - ZKS Zagórów 2:2
Korona Piaski  - Krobianka Krobia 2:0
Piast Kobylin   - SKP Słupca (przełożony)

Tabela:
  1. KS Stal Pleszew     18 41 50:20
  2. Piast Kobylin      17 34 38:14
  3. Sokół Kleczew     19 34 41:22
  4. Płomyk Koźminiec    17 34 39:28
  5. Victoria Września     19 32 35:28
  6. Korona Piaski     19 28 34:23
  7. SKP Słupca      18 28 30:27
  8. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.   18 28 30:26
  9. Olimpia Koło      18 24 28:21
10. Dąbroczanka Pępowo    17 24 25:22
11. Zryw Dąbie      18 22 28:24
12. Obra 1912 Kościan    19 21 28:42
13. Ardi Krobianka Krobia    18 16 18:35
14. LKS Gołuchów     19 13 22:31
15. LKS Czarnylas     18 10 12:35
16. ZKS Zagórów      18 3 15:75

Wyniki XVIII kolejki rozgrywek:
Prosna Kalisz   - 1968 Jankowy 5:7
Czarni Dobrzyca   - Centra Ostrów 0:3
Victoria Ostrzeszów  - Sokoły Droszew 5:0
Iskra Sieroszewice  - Polonia Kępno 1:2
Pogoń N. Skalmierzyce - KKS 1925 Kalisz 1:0
KS Opatówek   - Orzeł Mroczeń 0:0
Astra Krotoszyn   - Korona Pogoń 3:1
Ostrovia     - Barycz Janków 2:2

Tabela:
  1. Centra Ostrów Wlkp.    18 41 45:18
  2. 1968 Jankowy     18 39 44:29
  3. Barycz Janków Przygodzki   18 34 33:19
  4. Victoria Ostrzeszów    17 32 50:23
  5. KKS Włókniarz 1925 Kalisz  17 32 32:15
  6. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 18 29 42:24
  7. Astra Krotoszyn     17 27 43:37
  8. Pogoń Nowe Skalmierzyce   17 24 27:21
  9. Orzeł Mroczeń     18 22 43:37
10. Polonia Kępno     18 21 31:31
11. GKS Iskra Sieroszewice   17 19 27:29
12. KS Opatówek      16 19 19:26
13. Sokoły Droszew     16 16 24:30
14. Korona Pogoń Stawiszyn   18 15 15:31
15. BS Profal Czarni Dobrzyca   17 9 12:43
16. Prosna Kalisz     17 4 23:91



Krzysztof  
Schwartz
NADLEŚNICZY 
NADLEŚNICTWA 
JAROCIN

Nr 4 (55) 2010 
2 kwietnia 2010
DODATEK
SPECJALNY
NADLEŚNICTWA
JAROCIN

Z okazji największych 
chrześcijańskich Świąt 
życzę Państwu, żeby dni 
przeżywania Tajemni-
cy Zmartwychwstania 
przyniosły ulgę po wie-
lodniowej udręce cięż-
kiej zimy, postu i przy-
gotowań świątecznych. 
Życzę, by wiosna była 
ciepła i  łagodna, by 
w Waszych ogrodach 
zakwitły kolorowe kwia-
ty, a w Waszych sadach 
zawiązały się owoce za-
pewniające obfity uro-
dzaj. Polskim Lasom 
i kolegom leśnikom ży-
czę, by wszystkie po-
sadzone uprawy leśne 
przyjęły się w 100%, 
a śmieci nie pojawiały 
się już nigdy więcej. Re-
dakcji „Gazety Jarociń-
skiej” życzę, by rozwija-
ła się dalej tak prężnie, 
jak dotychczas.

Darzbór

Krzysztof Schwartz 

Szanowni 
Czytelnicy

1 kwietnia 
- Światowy Dzień 
  Ptaków

1-7 kwietnia 
- Tydzień Czystości 
  Wód

5 kwietnia 
- Dzień Leśnika 
  i Drzewiarza 
  (Polska)

20 kwietnia 
- Międzynarodowy 
  Dzień Wolnej 
  Prasy

22 kwietnia 
- Międzynarodowy 
  Dzień Ziemi

(J.W.)

K A L E N D A R I U M

WIOSENNE ROZTOPY NIE MARTWIĄ LEŚNIKÓW

Wodne 
inwestycje 
do sierpnia

 Nadleśniczy Krzysztof Schwartz 
podkreśla, że tegoroczna zima nie dała 
powodów do narzekań. - W nocy jesz-
cze długo utrzymywały się ujemne tem-
peratury i dlatego drogi leśne nie roz-
miękły zbyt szybko. Dzięki temu nie 
zostały za mocno rozjechane. Powodzi 
nie było. Niektóre fragmenty lasu były 
jedynie okresowo niedostępne. Staro-
rzecza w Czeszewie zapełniły się prak-
tycznie w 100%. W drobnych zagłę-
bieniach też pojawiła się woda. Ten 
obszar został dobrze nasycony wodą. 

Nawet gdyby była powódź, to wcale 
byśmy się tym nie zmartwili. W uro-
czysku woda mogłaby stać cały czas. 
Zimowe opady są dla nas ważniejsze 
niż letnie czy wiosenne deszcze. Śnieg 
gromadzi się pod drzewami, a później 
roztapia się wsiąkając w ściółkę. Opa-
dy często nie docierają do gleby. Mu-
siałoby lać tygodniami, żeby ziemia 
tak bardzo nasiąkła wodą - wyjaśnia 
nadleśniczy. 
 W zeszłym roku w Czeszewie zre-
alizowano drugi etap programu ochro-

ny łęgów. Pobudowano kolejne prze-
pusty klapowe na następnych staro-
rzeczach. Te, które powstawały w la-
tach 2004-2005, przebudowano tak, 
aby można było zatrzymać jeszcze wię-
cej wody. Umocniono także rów, któ-
rym Lutynia zasila starorzecza. - Jest 
to zgodne z zaleceniami, żeby bar-
dziej wykorzystywać zasoby tej rzecz-
ki, dlatego została przegrodzona do-
datkowymi dwoma progami piętrzący-
mi. Planujemy teraz zająć się eduka-
cją, pokazywaniem w terenie, w jaki 
sposób można chronić łęgi. Chcemy 
dotrzeć zarówno do dzieci, młodzie-
ży, jak i do kadr z nadleśnictw, któ-
re chciałyby się tym tematem zająć. 
Zamierzamy też dotrzeć do naukow-
ców przede wszystkim z poznańskich 
uczelni, aby zaproponować im możli-
wość prowadzenia badań. Myśmy wy-
konali co do nas należało. Teraz powi-
nien wkroczyć świat nauki, który ma 
zbadać i powiedzieć, jak te wszyst-
kie inwestycje nadleśnictwa wpłynęły 
na drzewostan. Jak się wydało prawie 
3 mln zł, to trzeba potem ocenić efek-
ty, potwierdzić, czy decyzje były słusz-
ne - podkreśla Krzysztof Schwartz. I za-
raz dodaje, że jest to zadanie na ostat-
nie 10 lat jego pracy. Ma nadzieję, że 
zaczną powstawać kolejne opracowa-
nia na temat Czeszewa. - Marzy nam 
się, aby pozostała część uroczyska, 
znajdująca się poza rezerwatem, też 

została objęta programem ochrony. 
W planie 10-letnim dla nadleśnic-
twa uwzględniono nasze wnioski, żeby 
w tej pozostałej części nie planować 
żadnych prac w ramach użytkowania 
lasu m.in. zrębów i pozostawić wszyst-
ko naturalnemu biegowi, tak jak ma to 
miejsce w rezerwacie. Mam nadzieję, że 
będzie to zaczątek do powiększenia ob-
szaru chronionego do 500 ha. W 2020 
roku teren całego uroczyska mógłby być 
rezerwatem. Mielibyśmy wtedy najwięk-
szy w Wielkopolsce i jeden z najważniej-
szych - mówi nadleśniczy. 
 Do sierpnia trwać będą prace nad 
zagospodarowaniem terenu uroczyska 
na obszarze Dębna i Nowego Miasta. 
Cztery główne starorzecza zostaną za-
mknięte śluzami. Zapobiegnie to szyb-
kiemu odpływaniu wody. - Ciekawostką 
jest, że na tamtym terenie są one za-
silane bijącymi źródłami. Szczególnie 
dużo jest w okolicach Wolicy Koziej. 
Potem pokusimy się pewnie o zorga-
nizowanie szkoleń czy konferencji na 
temat retencji. Będziemy też tworzyć 
film instruktażowy dla nadleśnictw 
oraz reklamówkę promującą Czesze-
wo. Staramy się także o kolejne środ-
ki. Tym razem marzy nam się trójwy-
miarowe kino, w którym pokazywane 
byłby filmy przyrodnicze. Mamy od-
powiedni budynek, w którym mogła-
by się mieścić sala kinowa - wyjaśnia 
Krzysztof Schwartz.                        (ls)

Stary most na Lutyni - początek marca

Niektóre fragmenty lasu okresowo były niedostępne

Fo
t. 

JG
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W telegraficznym 
skrócie
O zatrudnieniu 
w jednostkach LP
W maju 2008 r. wprowadzono za-
kaz przyjmowania nowych pracow-
ników do jednostek Lasów Pań-
stwowych. Obecnie, z dniem 1 lu-
tego 2010 r., zakaz ten został od-
wołany. W związku z powyższym, 
dyrektorzy jednostek są zobowią-
zani do szczegółowego nadzoru 
w zakresie poziomu zatrudnienia 
i kosztów wynagrodzenia - realizu-
jąc program optymalizacji w pod-
ległych im jednostkach. (Las Pol-
ski 3/2010) 

Wyciąg narciarski 
w Zieleńcu
16 lutego odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Polityki Regionalnej  oraz Ko-
misji Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa od-
nośnie doniesień medialnych do-
tyczących nieprawidłowości, ja-
kie miały miejsce podczas budo-
wy wyciągu narciarskiego w Zie-
leńcu. Jak podaje przedstawiciel 
Ministerstwa Środowiska: „proce-
dury prawne nie były naruszone”. 
Dyrektor Generalny Lasów Pań-
stwowych także potwierdził, że 
nie otrzymał sygnałów o złamaniu 
procedur prawnych w tej sprawie. 
(Przegląd Leśniczy 223/XX)

Rywalizacje sportowe 
i nie tylko
W  sercu Gór Świętokrzyskich 
w Wólce Milanowskiej w Nad-
leśnictwie Łagów odbyły się 18 
Szachowe Mistrzostwa Polski Le-
śników.
W dniach 6-7 marca odbył się 
XIV Bieg Leśników oraz Mistrzo-
stwa Polski Pracowników Lasów 
Państwowych. Wydarzenie miało 
miejsce na Polanie Jakuszyckiej 
w Nadleśnictwie Szklarska Porę-
ba. (Przegląd Leśniczy 223/XX)

e-przeglądarka 
Natura 2000
Na stronie http://natura2000.eea.
europa.eu uruchomiona została 
internetowa przeglądarka danych 
o obszarach Natura 2000 w ca-
łej Europie (według stanu na po-
łowę 2009 r.). Informacje nie za-
wierają jeszcze najnowszej pol-
skiej propozycji z 30 października 
2009 r. Można tu zobaczyć kontu-
ry granic obszarów, treść SDF (tzw. 
Standardowy Formularz Danych), 
a także wydrukować SDF, pomija-
jąc dane uznane przez poszczegól-
ne państwa za wrażliwe. (Las Pol-
ski 4/2010)  

Doniesienia z Leśnego 
Świata nr 9
W najnowszym 9. numerze „Donie-
sień z Leśnego Świata” przedstawio-
ne zostały m.in. informacje o złago-
dzeniu planowanych unijnych regu-
lacji w zakresie obrotu nielegalnie 
pozyskanym drewnem, zagrożeniu 
Bajkału ze strony zakładów celulo-
zowo-papierniczych oraz rosnącym 
znaczeniu Chin w handlu drewnem 
i produktami drzewnymi. Ponadto 
przybliżono wyniki badań z zakresu 
znaczenia przejść nad autostradami 
dla zwierzyny i wpływu zrębów na 
płazy. W numerze poruszono także 
kwestie związane z nową chorobą 
bakteryjną kasztanowca zwyczaj-
nego. Więcej informacji na stronie 
autora pod adresem: http://www.
ibles.pl/dzialalnosc/wydawnictwa/
doniesienia-ibl/

Ekologiczna promocja 
na poznańskich targach

 W trakcie tegorocznych Targów 
Edukacyjnych w dniach 19-21 lutego 
miało miejsce dodatkowe wydarze-
nie pod nazwą Eko Forum. Impreza 
odbyła się na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich w pawi-
lonie nr 5. Dodatkowe stoisko sku-
piło instytucje państwowe i samo-
rządowe oraz organizacje pozarzą-
dowe, których statutowymi zadania-
mi są: ochrona i kształtowanie śro-
dowiska przyrodniczego, promocja 
zrównoważonego rozwoju oraz ak-
tywna pozaszkolna edukacja przy-
rodnicza i nie tylko. Patronat głów-
ny nad imprezą objął Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, w imie-
niu którego projekt koordynował Ze-
spół Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
 Impreza miała charakter otwar-
ty. Za udział (z  tytułu wstępu) nie 
pobierano od gości żadnych opłat. 
Tak stworzono szanse dotarcia do jak 
najszerszej grupy odbiorców, czego 
rezultatem była ogromna frekwen-
cja. Targi skierowane były głównie 
do młodzieży szkolnej (obierającej 
dalsze kierunki nauczania) oraz ro-
dziców i nauczycieli. Celem grupy 
tworzącej Eko Forum była realiza-
cja zadań z dziedziny edukacji eko-
logicznej jak najlepszymi metoda-
mi, poprzez przekazywanie wiedzy 
w atrakcyjny sposób, uwzględniając 
jak najbliższy kontakt z naturą, któ-
ry oddziałuje przecież na wszystkie 
zmysły człowieka. 
 Partnerów edukacji ekologicz-
nej było wielu, a każdy przedstawiał 
własny dorobek i ofertę. W tym roku 
udział wzięli: Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielko-
polskiego, Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Poznaniu, Fun-
dacja Biblioteka Ekologiczna w Po-
znaniu, Fundacja „Pro Terra” Cen-

trum Edukacji dla Zrównoważone-
go Rozwoju, Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
Liga Ochrony Przyrody w Poznaniu, 
Firma Abrys Sp. z.o.o. w Poznaniu, 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Suchym Lesie oraz Stowarzysze-
nie Centrum Promocji Ekorozwoju. 
Najczęstszą formą prezentacji były 
prelekcje, warsztaty i konkursy z na-

grodami oraz sesje posterowe. Były 
też pokazy filmowe w specjalnie wy-
dzielonej do tego sali kinowej. Nie 
zabrakło tam i nas z filmem „Uro-
czysko Czeszewski Las”- produkcja 
2008 r. 
 Nadleśnictwo Jarocin promowało 
ośrodek edukacyjny Centrum Zarzą-
dzania Łęgami w Czeszewie, nowo 
oddaną nowoczesną infrastrukturę 
i wyposażenie edukacyjne (w  tym 

instalację Rzeka i kamery do zdal-
nej obserwacji życia zwierząt z ukry-
cia). Największe zainteresowanie wy-
wołały emisje nagrań z życia ptaków 
w budkach lęgowych. Liczne konkur-
sy i fachowa pomoc przyciągnęły do 
nas sporo zainteresowanych - nie 
tylko dzieci, ale również nauczycieli 
i pedagogów. Warto dodać, że zapro-
ponowane przez nas rozwiązania są 

doskonałym sposobem na prowadze-
nie edukacji - tej formalnej z ucznia-
mi ze szkół, przedszkoli oraz tej in-
dywidualnej według potrzeb.
 Goście, którzy przybyli na targi 
mieli również na sąsiednich stoiskach 
szansę poznania m.in.: odmian sta-
rych drzew owocowych, bogatego 
świata owadów i  roślin oraz tajni-
ków hydrologii i meteorologii. Mo-
gli też zobaczyć i samemu spróbo-

wać tradycyjnych metod wypieków 
ciast (szkoły gastronomiczne) albo 
zamienić się na chwilę w  laboran-
ta wywołującego rozmaite kolorowe 
doświadczenia chemiczne. Na jed-
nym ze stanowisk firma Abrys - twór-
ca portalu edukacyjnego ZielonaLek-
cja.pl - prezentowała infokiosk - in-
teraktywny punkt informacyjny, da-
jący możliwość poznania jej oferty 
w e-wersji. 
 W  tym roku Eko Forum po raz 
pierwszy zagościło na Targach Edu-
kacyjnych. Jednak planuje się, że 
impreza na stałe wpisze się w ka-
lendarz targów, stając się przedsię-
wzięciem symbolicznie rozpoczyna-
jącym kolejny rok w dziedzinie edu-
kacji ekologicznej w Wielkopolsce.
 Na koniec pragniemy dodać, że 
w działalności poświęconej eduka-
cji i oświacie Nadleśnictwo Jarocin 
realizuje hasło „non profit”, a więc 
dzieląc się z Państwem naszym do-
robkiem edukacyjnym, własnym cza-
sem i doświadczeniem - nie pobiera-
my z tego tytułu żadnych opłat. Na 
wiosnę przy współudziale pracowni-
ków ODN w Kaliszu planujemy zor-
ganizować warsztaty metodyczne 
w Czeszewie. Będą one skierowane 
do nauczycieli, pedagogów i opie-
kunów grup dzieci w wieku przed-
szkolnym. Chcemy wspólnie stwo-
rzyć serię scenariuszy zajęć lekcyj-
nych, które w przyszłości spróbuje-
my wdrożyć w program nauczania 
podstawowego.
 Dla tych, którzy nas jeszcze nie 
odwiedzili - ponawiamy zaprosze-
nie. Więcej informacji, umówienie 
spotkań pod telefonami i adresem: 
Ośrodek Edukacji Leśnej w Czesze-
wie - „Centrum Zarządzania Łęga-
mi”, ul. Szkolna 29, 62-322 Orze-
chowo, tel. 61 438-31-21

Przygotował:  Jakub Wojdecki

Na stoisku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu prezentowały 
się nadleśnictwa Oborniki, Sieraków, Konstatynowo, Babki oraz Jarocin (w tle 
zdjęcia)

„CZYSTY LAS”
 W imieniu organizatora - Towarzystwa Przy-
jaciół Lasu - zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do udziału w kolejnej edycji konkursu 
„Czysty Las”. To już VI odsłona, a patronat nad 
imprezą objęli Dyrektor Generalny Lasów Pań-
stwowych, Rzecznik Praw Dziecka oraz Pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Wśród celów 
przedsięwzięcia jest poprawa czystości polskich 
lasów, promocja zasobów przyrody i właściwych 
zachowań w lesie, a także edukacja ekologicz-
na dzieci i młodzieży. Priorytetami edukacyjny-
mi są tematy: ochrona przyrody przez leśników, 
obszary leśne w europejskiej sieci Natura 2000 
oraz rośliny i zwierzęta chronione w lesie.
 Uczestnicy zabawy będą zdobywać nagro-
dy w czterech kategoriach: 
- Leśna Edukacja Dzieci - dla przedszkoli i szkół 
podstawowych;
- Leśna Edukacja Młodzieży - dla szkół gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych i  innych placó-
wek oświatowo-wychowawczych;
- Leśny Patrol - dla szkół gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych i innych placówek oświato-
wo-wychowawczych;
- Las w sztuce - dla przedszkoli, szkół podstawo-
wych, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
 Do konkursu mogą przystąpić dzieci i mło-
dzież z placówek oświatowych wszystkich ty-
pów. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor 
placówki. Może być ono wysłane listownie, dro-
gą elektroniczną lub faksem. W przypadku ma-
ila zamiast podpisu dyrektora wystarczy, że zgło-

szenie zostanie wysłane z oficjalnego adresu in-
ternetowego szkoły/placówki. Zgłoszenia udzia-
łu w konkursie należy przesyłać do 30 kwietnia 
2010 r. na adres sekretariatu konkursu „Czysty 
Las”: Sekretariat Towarzystwa Przyjaciół Lasu, 
ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-493 War-
szawa. Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel. 22 621 11 26 lub pisząc na adres e-ma-
il: sekretariat@tpl.org.pl. Dodatkowo wszystko 
o konkursie (regulamin, formularz zgłoszeniowy) 
znajdą Państwo na stronie Towarzystwa Przyja-
ciół Lasu. 

„BAJARZE Z LEŚNEJ POLANY”
 Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie or-
ganizuje już IV Ogólnopolski Konkurs „Bajarze 
z Leśnej Polany”. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objął Marian Pigan - dyrektor gene-
ralny Lasów Państwowych. Konkurs odbędzie 
się 13 i 14 maja w OKL w Gołuchowie. Współ-
organizatorami są: Centrum Informacyjne La-
sów Państwowych, Biuro Nasiennictwa Leśne-
go i Kapituła Polskiej Niezapominajki.
 Celem konkursu jest przede wszystkim za-
interesowanie społeczeństwa szeroko pojętą te-
matyką przyrodniczą, ze szczególnym uwzględ-
nieniem bogactwa naszych polskich lasów, pro-
blematyki zadrzewień śródpolnych, zieleni w ob-
szarach zurbanizowanych oraz architektury kra-
jobrazu. Drogą konkursu zostaną wyłonieni ga-
wędziarze potrafiący w sposób interesujący opo-
wiadać o szeroko pojętej ochronie przyrody, jej 
zasobach oraz wszechstronnych związkach czło-
wieka z lasem.

 Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy za-
wodowo czynni i emerytowani pracownicy La-
sów Państwowych, parków narodowych, parków 
krajobrazowych, arboretów i ogrodów botanicz-
nych, wykładowcy i studenci wydziałów leśnych 
wyższych uczelni oraz nauczyciele i uczniowie 
leśnych szkół średnich. W zmaganiach konkur-
sowych mogą uczestniczyć również członkowie 
rodzin leśników.
 Zgłoszenia należy słać na adres Ośrodka Kul-
tury Leśnej w terminie do 20 kwietnia br.
 Prezentacje gawęd leśnych oceniać będzie 
jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Toma-
sza Boreckiego. Laureaci konkursu otrzymają 
atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji i szczegółowy regulamin znaj-
dziecie Państwo na stronach pod adresami: 
http://www.okl.lasy.gov.pl/web/okl 
http://www.lp.gov.pl/Members/Magda/Regula-
min%20cdr.pdf

„LAS W MOIM OBIEKTYWIE” 
 Uwaga, fotografujący leśnicy, studenci le-
śnictwa, miłośnicy polskich lasów, ta infor-
macja jest dla Was. Ruszył XIV konkurs fo-
tograficzny „Las w moim obiektywie”. Zada-
nie, jakie musicie wykonać to zinterpretować 
okiem obiektywu temat „Człowiek w lesie. In-
truz? Gość?”. Termin zgłaszania prac - do 15 
kwietnia. Na zwycięzców czekają atrakcyj-
ne nagrody. Szczegóły konkursu, regulamin 
oraz kupon konkursowy znajdziecie na stronie 
www.laspolski.net.pl.

Przygotował: Jakub Wojdecki
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W telegraficznym 
skrócie
LAS-EXPO 2010
W dniach 12-14 marca w Kiel-
cach, pod patronatem Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu, odbyła się już 10. 
edycja Targów Przemysłu Drzew-
nego i Gospodarki Zasobami Le-
śnymi. (Przegląd Leśniczy 223/
XX).

Papieskie drzewa
W dniach 8-11 kwietnia, w 5. 
rocznicę śmierci Papieża Jana 
Pawła II zaplanowana jest kon-
ferencja „Papieskie drzewa Jana 
Pawła II i Benedykta XVI w Pol-
sce i na Ukrainie”. Miejsca spo-
tkań to Fajsławice, Zwierzyniec 
i Janów Lubelski. Organizacją zaj-
mują się: Towarzystwo Przyjaciół 
Fajsławic przy współudziale DGLP 
w Warszawie oraz RDLP w Lubli-
nie i Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego. Program spotkań obej-
muje sesję referatową i część re-
ligijną. Bliższe informacje można 
uzyskać po nr tel. 693-288-901, 
e-mail: polski.adam@op.pl. (Prze-
gląd Leśniczy 223/XX).

Certyfikat dla Biura 
Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej
4 lutego z rąk przedstawiciela fir-
my certyfikującej TUV SUD ode-
brano certyfikat potwierdzają-
cy wprowadzenie w  firmie sys-
temu zarządzania jakością zgod-
nie z normą ISO 9001. Doku-
ment odebrali osobiście Janusz 
Dawidziuk, dyrektor BULiGL oraz 
pozostali dyrektorzy 12 oddzia-
łów terenowych Biura. (Las Pol-
ski 3/2010)

Policzyć żubry 
nie jest łatwo
Zima długa, zima zła - mówią 
niektórzy. Ten okres na pewno 
nie ułatwił pracy osobom odpo-
wiedzialnym za coroczne liczenie 
żubrów. Pomimo wszystko - jak 
wynika z badań Białowieskiego 
Parku Narodowego - określono, 
że w Puszczy Białowieskiej na 
wolności żyje około 451 osobni-
ków, w tym 52 to młode urodzo-
ne w ubiegłym roku. Jak informu-
je kierownik ośrodka hodowli żu-
brów BPN, Jerzy Dackiewicz, „sta-
do nieznacznie zmniejszyło się, bo 
choć urodziło się 52 młodych, to 
jednocześnie 57 żubrów ubyło”. 
(Las Polski 3/2010)

Sowy padały z głodu
Niekorzystne warunki aury i utrzy-
mujące się w tym roku częste opa-
dy śniegów dały się we znaki pta-
kom, szczególnie sowom. Gruba 
pokrywa śniegowa uniemożliwia-
ła sowom skuteczne zdobywanie 
pokarmu. Wiele ptaków padało 
z głodu. Do biura projektu „Bu-
bobory” w Lasach Państwowych 
wpływa o  tym wiele informacji. 
Koordynatorzy projektu, chcąc 
ocenić skalę tego zjawiska, by 
w przyszłości móc podjąć środ-
ki zaradcze, proszą o nadsyłanie 
informacji o martwych i osłabio-
nych sowach na adres: sitkiewicz.
lzd@interia.pl. 

Przygotował: Jakub Wojdecki

To będą sprzątać To będą sprzątać 
nasze dzieci!nasze dzieci!

 Wreszcie nadeszła wiosna, a z nią nie-
spodzianki, które widzimy w przydrożnych ro-
wach i w lasach w postaci śmieci. Rozkwitły 
niczym łany zawilców. Przypomnijmy, że za-
śmiecanie i zanieczyszczanie terenów leśnych, 
a więc wywóz śmieci, odpadów i nieczystości 
płynnych jest wykroczeniem ustawowo zabro-
nionym artykułem 30, ustęp 1, punkt 2 Usta-
wy o lasach z dnia 28 września 1991 r. , za 
które grożą kary określone w artykule 162 §1 
i §2  Kodeksu Wykroczeń, a więc kara nagany 
lub grzywny w wysokości od 20 do 500 PLN, 
a także w rażących przypadkach skierowanie 
wniosku o ukaranie do sądu. Do nakładania 
mandatów karnych oraz kierowania wniosków 
o ukaranie do sądu są uprawnieni oprócz poli-
cji również pracownicy straży leśnej. Najczę-
ściej jednak, jeśli sprawcy udowodni się fakt 
wysypywania śmieci w lesie, proponuje się mu 
ich uprzątnięcie, przez co późniejsza ewentu-
alna kara może być mniejsza. Niestety, wykry-
walność sprawców tych wykroczeń kształtu-
je się na poziomie kilku procent, a widmo kar 
w ogóle nie odstrasza osób zaśmiecających 
stale nasze lasy.
 Jest to oczywisty dowód na to, iż świado-
mość ekologiczna i stosunek naszego społeczeń-
stwa do naturalnego środowiska ciągle jeszcze 
pozostawia bardzo wiele do życzenia. Widać to 
szczególnie wyraźnie w otoczeniu dużych sku-
pisk miejskich, gdzie ludzie wydają się być szcze-
gólnie wrażliwi na problemy dotyczące środowi-
ska naturalnego, a pozostawiają w lasach wo-
kół miast tony śmieci (które najczęściej sprząta-
ją potem ich dzieci w ramach ekologicznych ak-
cji). Jest to tym bardziej dziwne w aspekcie cią-
gle rosnącej liczby legalnych, profesjonalnie przy-
gotowanych wysypisk śmieci oraz firm zajmują-
cych się ich wywozem. Często słychać głosy, że 
ceny za wywóz śmieci na śmietniskach są zbyt 
wysokie, ciągle rosną i jest to prawdą. W wielu 
gminach śmietniska przyjmują niektóre wysor-
towane śmieci lub odpady bez opłat, na przy-
kład szkło, butelki PET czy czysty gruz rozbiór-
kowy. Natomiast w lesie obserwuje się, co jest 
szokujące, coraz więcej śmieci-odpadów bu-
dowlanych, które są porzucanymi  przez firmy 
budowlane pozostałościami po różnego rodza-
ju remontach czy budowach, wygodniej i taniej 
wywieźć to do lasu! Doprawdy trudno to zrozu-
mieć!
 Apelujemy więc do sołtysów i mieszkańców 
wszystkich okolicznych miejscowości, aby pięt-
nowali i wspólnymi siłami walczyli z tym żało-
snym procederem, a kierowców prosimy - nie 
wyrzucajcie w czasie jazdy śmieci, bo nie za-
wsze trafiają do rowu, stanowiąc zagrożenie 
dla innych uczestników ruchu drogowego.

Oprac. Z.K.
Fot. Bartek Nawrocki

Droga z Tarzec do Racendowa

Przyroda w kolorowym telewizorze. Okolice 
Wilkowyi

Jarocin - okolice wysypiska

Kompozycja doskonała - śmieci w ściółce leśnej. Wola 
Książęca - Słupia

Las w okolicach Roszkowa
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Kwiecień 
- kwiaty kwitną

Wczesną wiosną, zanim drzewa okryją się gęstym 
parasolem liści, w żyznych lasach liściastych runo 
pokrywa kobierzec kwiatów. Przyjrzyjmy się ich 
kształtom i barwom.

 Wyjątkowo barwną kwietniowo-majową 
rośliną jest groszek wiosenny (fot. 1). Kwiaty 
długości ok. 1,5 cm zapylane są przez trzmie-
le. Zebrane po 5 - 10 w grona, różnią się bar-
wą, z początku są koloru czerwonofioletowego, 
a z czasem stają się niebieskofioletowe. W na-
szej okolicy groszki można spotkać w lasach 
tworzonych między innymi przez dęby, graby 
i lipy. Na purpurowo, rzadziej na różowo lub bia-
ło kwitnie wczesną wiosną kokorycz pusta (fot. 
2 i 3). Podziemna, kolista bulwa starszych ko-
koryczy jest w środku pusta (w odróżnieniu od 
kokoryczy pełnej), stąd drugi człon nazwy tego 
gatunku. Kwiaty zebrane są po 10-20 w kwia-
tostany. Na naszym terenie rośnie w tzw. grą-
dach (żyznych lasach liściastych z przewagą ta-
kich gatunków drzew jak grab, dąb szypułkowy 
oraz lipa drobnolistna). W kwietniu na niebie-
sko, niebiesko-fioletowo kwitnie przylaszczka 
pospolita (fot. 4). Niebieski okwiat przylaszcz-
ki składa się przeważnie z 6-10 listków. Jej 
inna nazwa - przylaszczka trojanek - nawiązu-
je do trójklapowych liści roślinki. Dziko rosną-
ce przylaszczki znajdują się pod ochroną praw-
ną, ponieważ ze względu na atrakcyjne kwiaty 
były przesadzane ze stanowisk naturalnych do 
ogrodów. Bywa uprawiana jako roślina ozdob-
na, jest dostępna w centrach ogrodniczych.
 Spośród gatunków o białych płatkach naj-
wcześniej podziwiać można śnieżyczkę prze-
biśnieg, która czasem bywa mylona ze śnie-
życą wiosenną (na terenie lasów Nadleśnic-
twa Jarocin nie znaleziono stanowiska tego ga-
tunku). Oba te symbole nadchodzącej wiosny 
są często hodowane w przydomowych ogro-
dach. Najbardziej znanym miejscem wystę-
powania śnieżycy wiosennej w Wielkopolsce 
jest rezerwat „Śnieżycowy Jar” (gmina Muro-
wana Goślina, okolice miejscowości Uchoro-
wo). Rosnące tam śnieżyce zostały prawdo-
podobnie posadzone w XIX wieku. Przypusz-
czamy również, że i na terenie naszego nad-
leśnictwa stanowisko śnieżyczki przebiśnieg 
(gmina Miłosław) zawdzięczamy „uciekinie-
rom” z ogródka. Pospolitym, ale również bar-
dzo efektownym gatunkiem runa o białym 
okwiecie jest szczawik zajęczy (fot. 5). Jego 
liście przypominają kształtem liście koniczy-
ny, ale są jednobarwne jasnozielone, w smaku 
przypominają liście szczawiu. W naszej oko-
licy szczególnie efektownie wyglądają pła-

ty grądów z łanami zawilca gajowego (fot. 
6) - byliny kwitnącej na biało, która zimuje 
w postaci kłącza. Uwaga, jest to roślina tru-
jąca. Białych listków okwiatu ma z reguły 6, 
rzadziej 7 lub 8.
 Mniej liczne, spotykane głównie w  la-
sach łęgowych (żyzne lasy liściaste, zależne 
od przepływających wód lub okresowo przez 
nie zalewane) są zawilce żółte (fot. 7). Wy-
glądem zbliżone do gajowych, różnią się bar-
wą kwiatów, kwitną na słoneczny żółty kolor. 
Bardzo charakterystyczną, trudną do pomyle-
nia rośliną rosnącą w luźnych darniach w wil-
gotnych lasach liściastych jest śledziennica 
skrętolistna (fot. 8), której żółtozielony kolor 
okwiatu zlewa się z kolorem liści. Szczególnie 
licznie rośnie w lasach związanych z ciekami 
wodnymi, a zwłaszcza źródliskami. 8-12 żół-
tych płatków korony ma ziarnopłon wiosen-
ny (fot. 9). Jak wszystkie jaskry, jest trujący, 
rośnie przede wszystkim w lasach łęgowych 
wiązowo-dębowo-jesionowych, ale spotyka-
ny jest także w innych żyznych lasach liścia-
stych i na wilgotnych łąkach. Ma całobrzegie 
lub karbowane, okrągłe liście średnicy do kil-
ku centymetrów. Ziarnopłon jest rośliną wie-
loletnią, posiada bardzo ciekawe bulwy ko-
rzeniowe o kształcie maczug. Pierwiosnka 
lekarska (pierwiosnek lekarski, fot. 10) rów-
nież kwitnie na żółto. Pierwiosnka jest rośli-
ną chronioną, ale jeszcze dość licznie w nie-
których kompleksach leśnych naszej okoli-
cy występującą. Chociaż całkiem duże po-
marszczone liście tej byliny przypominają li-
ście pierwiosnków kupowanych w kwiaciar-
niach, jednak w odróżnieniu od nich zebrane 
w baldaszek kwiaty pierwiosnki lekarskiej osa-
dzone są na pędzie kwiatowym o wysokości 
ok. 20-25 cm. Korony pierwiosnków „ogro-
dowych” bywają żółte, czerwone, różowe, dzi-
ko rosnące pierwiosnki lekarskie kwitną wy-
łącznie na żółto. Roślina ma bardzo sympa-
tyczną nazwę ludową „kluczyki”.
 Trudno uwierzyć, że w naszej najbliższej 
okolicy tworząc lasy, łąki i inne ekosystemy 
rośnie kilkaset, czasem ponad pół tysiąca ga-
tunków roślin, a wyżej wymienione to tylko 
namiastka tej różnorodności. Może wiosen-
ny spacer pomoże nam się o tym przekonać. 

Przygotowała: Anna Andrzejewska
Fot. autora
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Jarocin, ul. Wrocławska 114b, tel. (62) 747-39-17

Ciepłych, rodzinnych i wesołych
Świąt Wielkanocnych

oraz mokrego dyngusa i bogatego zająca
życzy

firma Zieliński
System Dach
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 Ścieki z „Kotlina” 
   do Wyszek
 - Dlaczego się do mnie zwrócili? Ja mam niż-
szą cenę niż Jarocin, poza tym bliższa koszula 
ciału - mówi wójt gminy Kotlin, Walenty Kwa-
śniewski komentując fakt, iż „Agros Nova” zde-
cydowała się odprowadzać zakładowe ścieki do 
oczyszczalni w Wyszkach.   

 s. III

  Kłopoty 
 bez dowodu
 Każdego dnia przestępcy podejmują kilka-
dziesiąt prób posłużenia się cudzym dowodem 
osobistym przy wyłudzeniu kredytów lub towa-
rów na raty. Co robić po stwierdzeniu braku 
własnego dowodu osobistego lub paszportu?
 

s. II

  Sikorski 
    się wycofał
 Były minister zdrowia Leszek Sikorski wycofał 
swoją deklarację członkostwa w radzie nadzorczej 
spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie. Powodem 
był konflikt interesów. 

 

s. V

Jest Ursus, 
nie ma Zetora  
Blisko półtoraroczne 
tłumaczenia Wiesława 
Wiertelaka z Cerkwicy 
Nowej, że nie posiada 
Ursusa 360 3P nie trafiają 
do urzędników PZU SA. 
Ubezpieczyciel uporczywie 
przesyła rolnikowi 
blankiety do zapłaty 
składki OC za traktor, 
którego nie ma.  

Czytaj na str. III    

Od 1 lipca nowe ceny biletów? 

J(o)LA J(o)LA 
droższa i tańsza   droższa i tańsza   

Prezes Jarocińskich Linii Autobusowych zwrócił się 
do radnych o zgodę na zmianę cen komunikacji miejskiej. Jeśli we wtorek rada miejska 

przyjmie uchwałę, od 1 lipca koszt biletu jednorazowego w obrębie miasta wzrośnie 
z 2 zł do 2,20 zł. Cena miesięcznej sieciówki spadnie natomiast o 30 zł. 

Czytaj na str. III
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DYŻURY
PEŁNIĄ
• Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów 
w każdy wtorek i piątek 
w godz. 8.00 - 14.00
w środy
w godz. 10.00 - 16.00
ul. Kościuszki 16,
pok. nr 2
tel. (62) 747-73-42

• Powiatowy Urząd 
Pracy w Jarocinie 
tel. (62) 747-35-79 
lub (62) 505-25-87
promocja zatrudnienia 
i instytucje rynku pracy:
tel. wew. 40
instrumenty rynku 
pracy - formy pomocy 
dla pracodawców 
i bezrobotnych:
tel. wew. 41 

• Krajowa Informacja 
Podatkowa
Infolinia:
801/055-055
z tel. stacjonarnego
(22) 330-03-30
z tel. komórkowego

• Urząd Skarbowy
w Jarocinie
(62) 505-60-10

• Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 
w Jarocinie 
Starostwo Powiatowe, 
pokój nr 5a
tel. (62) 740-79-56

• Jarociński Fundusz 
Poręczeń Kredytowych
Urząd Miejski
w Jarocinie
tel. (62) 747-26-11
wew. 202

• Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie
w Jarocinie
tel. (62) 505-50-85 
lub (62) 505-46-06

• Państwowa Inspekcja 
Pracy w Ostrowie Wlkp.
tel. (62) 737-46-00

• Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej
tel. (62) 747-74-60
dodatkowe dyżury od 
godz. 16.00 do 19.00

Oferty pracy w kraju na dzień 26.03.2010 r.
rozbieracz/wykrawacz, pracownik działu technicznego, dekarz, 

stolarz maszynowy i montażowy (prace interwencyjne), 
specjalista ds. marketingu i handlu, pakowacz (osoba 

niepełnosprawna), operator myjni samochodowej (osoba 
niepełnosprawna), barman/kelner, referent administracyjno-

biurowy (osoba niepełnosprawna), pracownik biurowy (osoba 
niepełnosprawna), pracownik biurowy (osoba niepełnosprawna), 

krawcowa, przedstawiciel handlowy, kierownik restauracji, 
pracownik budowlany, sprzedawca, mechanik/wulkanizator, 
lakiernik, murarz, kierowca z własnym BUS-em, kierownik 
produkcji i punktu handlowego szkółki krzewów i drzewek 
ozdobnych, krojczy, kierowca kat. C+E, operator koparki - 
obrotówki, spawacz, operator ładowarki i koparki łyżkowej, 

magazynier magazynu technicznego, malarz/szpachlarz, tynkarz, 
stolarz maszynowy i montażowy

Wszystkie oferty pracy w kraju dostępne są na: www.epuls.
praca.gov.pl oraz na www.pup.jarocin.pl

Oferty pracy za granicą na dzień 26.03.2010 r. 
Wielka Brytania - rzeźnik, Francja - kucharz, sprzedawca, 

recepcjonista, pracownik do sprzątania, obsługi gości, parkingu, 
kelner-barman

Oferty pracy za granicą dostępne są na: 
www.wup.poznan.pl, www.pup.jarocin.pl 

oraz www.eures.praca.gov.pl

całkowita wartość 
projektu realizowanego 
przez Joannę 
Klarzyńską 
 - 45 tys. zł 

dofinansowanie 
 - 40 tys. zł

dodatkowo wsparcie 
pomostowe przez 
6 miesięcy 
 - 1,5 tys. zł 

miesięcznie

Własny biznes z pasją 
i dofinansowaniem

Rozmowa z 
JOANNĄ KLARZYŃSKĄ, 
właścicielką salonu 
kosmetyczno-fryzjerskiego 
„Maestro” w Jarocinie

Jak do tego doszło, że zdecydowała 
się pani na własny biznes?
Już jako nastolatka interesowałam 
się zdrowym trybem życia, kosmety-
ką i dbałością o cerę oraz wygląd ze-
wnętrzny. Pogłębiałam tę wiedzę pod-
czas studiów z kosmetologii i promo-
cji zdrowia. Prowadząc firmę mam 
okazję realizować w praktyce to, cze-
go nauczyłam się na studiach. Godzę 
w ten sposób wiedzę z zainteresowa-
niami. Praca w tym zawodzie stano-
wi swoiste wyzwanie, ponieważ chcąc 
w pełni usatysfakcjonować osoby od-
wiedzające mój salon, muszę podążać 
za trendami współczesnej kosmetyki. 
Mam nadzieję, że jest to gwarancją 
pełnego profesjonalizmu w oferowa-
nych przeze mnie usługach. Oprócz 
szerokiego wachlarza zabiegów ko-
smetycznych prowadzę studio fry-
zur Selective i zatrudniam specjalist-
kę w tej dziedzinie. 
Skorzystała pani z bezzwrotnej do-
tacji unijnej na otwarcie działalno-
ści gospodarczej. 
 Szukając źródeł finansowania, 
trafiłam do Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich, który działa 
w Starostwie Powiatowym w Jaroci-
nie. Tam otrzymałam wyczerpujące 
informacje o całej procedurze ubiega-
nia się o dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Otrzy-
małam też wszystkie dane kontakto-
we do firmy szkoleniowej, która reali-
zowała projekt bezzwrotnej pomocy 
finansowej na otwarcie własnej dzia-
łalności.
Jak wyglądała rekrutacja i przebieg 
samego projektu?
 O wsparcie finansowe starałam się 
w ramach projektu „Mój własny biz-
nes”, realizowanego przez Eurocen-
trum Innowacji i Przedsiębiorczości 
z Ostrowa Wlkp. Wszystkie niezbęd-
nie informacje znajdowały się na ich 
stronie internetowej. Były one na bie-
żąco aktualizowane, więc nie miałam 
problemu z uzyskaniem komplekso-
wej informacji potrzebnej do zgłosze-
nia się jako uczestniczka projektu.
 Połową sukcesu było napisanie for-
mularza zgłoszeniowego, który umoż-
liwił mi udział w projekcie. Konkuren-
cja była bardzo duża - wpłynęło bli-

sko 500 wniosków. Spośród nich wy-
brano grupę 40 osób, która uczest-
niczyła w zajęciach szkoleniowych 
na temat prowadzenia firmy. Zajęcia 
trwały miesiąc, zakończyły się testem 
sprawdzającym zdobytą wiedzę. Na 
zakończenie projektu trzeba było na-
pisać biznesplan, który zawierał kom-
pleksową i szczegółową analizę całe-
go przedsięwzięcia. Dokument został 
oceniony przez specjalną komisję. Py-
tania do biznesplanu były sformuło-
wane bardzo precyzyjnie i dla osób, 
które miały skonkretyzowane plany 
biznesowe, sporządzenie tego doku-
mentu nie stanowiło żadnego pro-
blemu. Po weryfikacji biznesplanów 
znalazłam się w grupie 30 osób, któ-
re otrzymały dofinansowanie.
Dlaczego pani zdaniem warto skorzy-
stać z funduszy europejskich?
      Dzięki bezzwrotnej pomocy fi-
nansowej osoba, która marzy o wła-
snej firmie, może otrzymać fundusze, 
które trudno uzyskać z innych źródeł, 
zwłaszcza przez młodego człowieka. 
Jednak zawsze trzeba mieć przemy-
ślany i dobry pomysł na biznes. Dar-
mowe szkolenia oferowane w ramach 
projektu pomagają skonkretyzować 
pomysł i ująć go w formie biznespla-
nu. Dodatkowo w  trakcie pierwsze-
go roku działalności młody przedsię-
biorca może korzystać z kilkugodzin-
nych fachowych i darmowych porad 
specjalistów - zwłaszcza prawników, 

w sytuacjach dla niego nieprzewidzia-
nych i nowych.
Co doradziłaby pani osobom, któ-
re chcą starać się o dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki?
Oprócz pasji, determinacji i przeko-
nania, że poradzą sobie prowadząc 
własną firmę, powinny uzbroić się 
w cierpliwość, gdyż muszą przejść 
przez szereg formalności, uczestni-
czyć w pełnym cyklu szkoleń i w koń-
cu przekonać innych do swojego po-
mysłu na biznes. Po przejściu tego 
wszystkiego jestem przekonana, że 
warto. Trzeba podejmować w życiu 
nowe wyzwania, dążyć do wyznaczo-
nego celu i spełniać swoje marzenia.

(ann)

Serwis www.dokumentyzastrzezone.pl

Kłopoty bez dowodu
 Każdego dnia przestępcy 
podejmują kilkadziesiąt prób 
posłużenia się cudzym dowo-
dem osobistym przy wyłudze-
niu kredytów lub towarów na 
raty. Co robić po stwierdzeniu 
braku własnego dowodu oso-
bistego lub paszportu? Należy 
zarejestrować to w specjalnym 
serwisie www.dokumentyza-
strzezone.pl, następnie zgło-
sić policji i zaraz po tym ban-
kowi, który zastrzeże nasz do-
wód w specjalnym systemie. 
Wiadomość trafi też do Biu-
ra Informacji Kredytowej (BIK 
- www.bik.pl). Musimy zda-
wać sobie sprawę, że gdy stra-
cimy portfel, o wiele gorsze 
w skutkach może być dla nas 
nie zniknięcie przechowywa-
nej tam gotówki, ale właśnie 
dowodu osobistego. W wie-
lu bankach wystarczy dowód 
osobisty, by dostać nawet 
5 tys. zł. W BIK-u możemy 
również sprawdzić, czy ktoś 
nie wykorzystał skradzione-
go nam dowodu tożsamości.
 Serwis www.dokumen-
tyzastrzezone.pl zawiera nie 
tylko szczegółowe instrukcje, 
jak postępować w przypadku 
utraty dokumentów. To także 
narzędzie, dzięki któremu in-
formacja o  tym natychmiast 
dotrze do wszystkich ban-
ków oraz firm działających 

na rynku sprzedaży ratalnej. 
Co ważne, z systemu mogą 
skorzystać nawet osoby, które 
nie posiadają rachunku ban-
kowego. Wbrew pozorom to 
właśnie one najczęściej mają 
masę problemów związanych 
z wykorzystaniem ich doku-
mentów przez osoby trzecie. 
Dlaczego? Bo ich danych nie 
da się sprawdzić w żadnym 
z bankowych systemów ani też 
w BIK-u. 
 System DokumentyZa-
strzezone.pl działa też w dru-
gą stronę. Jeśli chcemy na 
przykład wynajmować swoje 
mieszkanie, możemy od po-
tencjalnego lokatora zażądać 
zaświadczenia, że dokumen-
ty, którymi się posługuje, nie 
są zastrzeżone w systemie. 
Niestety, jako osoba fizycz-
na nie możemy tego spraw-
dzić w jego imieniu. Zgodnie 
z prawem wgląd do baz da-
nych możemy uzyskać jedy-
nie w celu sprawdzenia wła-
snych danych.
 Dokumenty, które nale-
ży zgłaszać w przypadku ich 
utraty to - oprócz dowodu oso-
bistego: paszport, prawo jaz-
dy, książeczka wojskowa i ma-
rynarska oraz dowód rejestra-
cyjny pojazdu

(ann)
(źródło Gazeta Prawna)

 Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich w Jaroci-
nie organizuje dla mikroprzed-
siębiorców bezpłatne szkolenie 
w zakresie pozyskiwania środ-
ków unijnych w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego - Działa-
nie 1.1. Rozwój mikroprzedsię-
biorstw. Odbędzie się ono w po-
niedziałek - 12 kwietnia o godz. 
10.00 w Starostwie Powiato-
wym w Jarocinie - sala nr 30. 

Ze względu na ograniczoną licz-
bę miejsc, organizatorzy proszą 
chętnych o wcześniejsze zgło-
szenie udziału pod nr tel. (62) 
740-79-56, (62) 747-81-83, 
781/555-200 lub drogą ma-
ilową: jarocin.wrpo@wielko-
polskie.pl.
 Więcej informacji w następ-
nym numerze „Gazety Jarociń-
skiej” i na www.powiat-jarocin-
ski.pl.

(ann)

Bezpłatnie dla przedsiębiorców
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I N F O R M A C J E

 - Dlaczego się do mnie zwró-
cili? Ja mam niższą cenę niż Ja-
rocin, poza tym bliższa koszula 
ciału - mówi wójt gminy Kotlin, 
Walenty Kwaśniewski komentując 
fakt, iż „Agros Nova” zdecydowała 
się odprowadzać zakładowe ścieki 
do oczyszczalni w Wyszkach.
 Do tej pory ścieki te trafiały do 
oczyszczalni w Cielczy, na mocy 
umowy podpisanej z Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanaliza-
cji w Jarocinie. - Gmina podpi-
sała umowę z „Agros Nova” 31 
stycznia, na przyjęcie i czyszcze-
nie ścieków ze spółki, nie więcej 
niż 500 metrów sześciennych na 
dobę, bo tyle mogę wyczyścić - 
mówi wójt Kotlina. - Dlaczego się 
do mnie zwrócili? Ja mam niższą 
cenę niż Jarocin, poza tym bliż-
sza koszula ciału.
 Prezes PWiK-u, Jerzy Wolski, 
poproszony o  komentarz w  tej 
sprawie, nie ukrywa zaskoczenia. 
- Pierwsze słyszę, że tak jest. Na-
prawdę nic o tym nie wiem. Pierw-
sza mi pani przekazuje taką infor-
mację. Ja tylko mogę powiedzieć, 
że z tego, co mi wiadomo, oczysz-
czalnia ścieków w Wyszkach nie 
ma pozwolenia wodnoprawnego 
na przyjmowanie ścieków prze-
mysłowych. Tylko na ścieki komu-
nalne. Chyba że się coś zmieni-
ło w ostatnim czasie - mówi Wol-
ski. Wójt zapewnia, że takie po-
zwolenie gmina posiada. - Od lip-
ca ubiegłego roku. Mamy pozwo-
lenie wodnoprawne na oczyszcza-
nie ścieków zakładowych i radzi-
my sobie z tym doskonale, bo za-
kład przecież znacznie zmniejszył 
ilość ścieków. Agros Nova zakład 
Kotlin - bo tak się teraz ta firma 
nazywa - zmieniła profil produkcji. 
Nie ma teraz 1 tys. metrów ście-
ków na dobę, tylko jest ok. 300, 
może więcej, może mniej. Agros 
Nova nie chce płacić za ścieki, 
których nie daje, tylko chcą pła-
cić Wolskiemu - bo ja wszystkich 
ścieków zakładowych nie jestem 
w stanie wyczyścić -  jak pójdzie 
pomidor czy inny przerób - doda-

je Kwaśniewski.
 „Agros Nova” w tej sprawie mil-
czy. - Niestety nie ustosunkuję się 
szczegółowo do pani  pytań.  Treść 
umów stanowi tajemnicę handlo-
wą - poinformowała rzeczniczka 
Joanna Bancerowska. - Jeśli cho-
dzi o ścieki, postępujemy w zgo-
dzie z obowiązującymi zakład umo-
wami, z pełnym poszanowaniem 
obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej. 
 15 marca zwróciliśmy się do 
prezesa PWiK-u Jerzego Wolskie-
go z prośbą o udzielenie odpowie-
dzi na następujące zapytania:
1. Ile ścieków trafia obecnie ze 
spółki „Kotlin” do oczyszczalni 
PWiK-u? Ile trafiało wcześniej (za-
równo podczas zwiększonej pro-
dukcji, jak i poza tym okresem)?
2. Jeśli ścieki już nie trafiają (na-
wet ta minimalna ilość - 500 me-
trów sześc.), czy „Agros Nova” pła-
ci jakieś umowne kary? Czy PWiK 
podjął jakieś kroki w tym zakresie?
3. Jakie przychody osiągał do tej 
pory rocznie PWiK z tytułu przyj-
mowania ścieków ze spółki „Ko-
tlin” do oczyszczania?
 Prosiliśmy, by prezes odpowie-
dział jak najszybciej na te pytania. 
Odpowiedź, a właściwie odmowę 
jej udzielenia, otrzymaliśmy 25 
marca.
 „W  związku z  przesłanymi 
przez Panią pytaniami dotyczą-
cymi spółki Kotlin Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Kotlinie oraz spółki AGROS 
NOVA Sp. z o.o., niniejszym infor-
muję, że Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jarocinie, utrzymu-
je kontakty handlowe z w/w pod-
miotami, które objęte są tajemni-
cą przedsiębiorstwa, w rozumie-
niu przepisu art. 11 ust. 4 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji. Z uwagi na powyższe, nie 
mogę udzielić odpowiedzi na wska-
zane pytania” - napisał Jerzy Wol-
ski.

(akf)

Gmina Kotlin podpisała umowę z „Agros Nova”

Ścieki z „Kotlina” 
do Wyszek

Jarocińskie Linie Autobusowe chcą podnieść ceny biletów, ale nie wszystkich

J(o)LA droższa i tańszaJ(o)LA droższa i tańsza

 Prezes Jarocińskich 
Linii Autobusowych zwró-
cił się do radnych o zgodę 
na zmianę cen komunika-
cji miejskiej. Jeśli we wto-
rek rada miejska przyjmie 
uchwałę, koszt biletu jedno-
razowego w obrębie miasta 
wzrośnie z 2 zł do 2,20 zł. 
Cena miesięcznej sieciówki 
spadnie natomiast o 30 zł. 
Nie będzie już podziału na 
bilety miesięczne na jedną, 

dwie lub trzy linie w mie-
ście.  - Wprowadzamy je-
den bilet sieciowy. Kupu-
jąc go można będzie sobie 
jeździć do woli w obrębie 
miasta, również z prze-
siadkami - podkreśla Grze-
gorz Mirkiewicz. Po nowe-
mu jarociniacy zapłacą od 
1 lipca.    
  Do tej pory rada miej-
ska ustalała ceny biletów 
komunikacji miejskiej dla 

ośmiu stref wyznaczanych 
długością trasy. Teraz to 
się zmieni. Radni uchwa-
lą stawki tylko dla gmi-
ny Jarocin. - Poza gmi-
ną (w  strefach IV - VIII 
- przyp. red.) nie będzie 
tej ingerencji - wyjaśnia 
szef „emek”.  Ceny biletów 
w strefach IV - VIII na ra-
zie się nie zmienią. W przy-
szłości będzie je ustalać 
spółka.  

 Na terenie gminy Jaro-
cin podwyżki mają zostać 
wprowadzone w dwóch 
strefach I  i  II. - W  trze-
ciej stawki pozostaną bez 
zmian - wyjaśnia prezes. 
 Konieczność podnie-
sienia cen Grzegorz Mir-
kiewicz tłumaczy przede 
wszystkim wzrostem wy-
datków na zakup paliwa, 
a  także inwestowaniem 
w nowe autobusy.   (ag)

NOWE CENY BILETÓW JLA 
w obrębie miasta - jednorazowy 2,20 zł 
(było 2 zł)
miesięczny - 60 zł (90 zł)
poza granicami Jarocina (licząc od 
ul. Moniuszki do przystanku docelowego)   
I strefa - do 5,5 km - 2,80 zł (2,60 zł)
miesięczny - 71,50 zł (65 zł)
jednostronny oraz dwutygodniowy - 35,75 zł 
(32,50 zł) 
II - do 10 km - 3,20 zł (2,90 zł)
miesięczny - 80 zł (72,50 zł)
jednostronny oraz dwutygodniowy - 40 zł 
(36,25 zł)
III - powyżej 10 km - 4 zł (bez zmian)  
miesięczny - 100 zł (bez zmian)      
jednostronny oraz dwutygodniowy - 50 zł 
(bez zmian)  

PWiK dostał karę, odwołał się do sądu

Prezes 
nie zawiesi opłat
 Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Jarocinie nie zaprze-
stanie pobierania opłat za ścieki 
wożone na oczyszczalnię wozami 
asenizacyjnymi od właścicieli po-
sesji niepodłączonych do gminnej 
kanalizacji. Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów uznał tę 
praktykę za nieuczciwą i nakazał 
jej zaprzestania. Nałożył na spół-
kę 15 tys. zł kary.
 Decyzja UOKiK-u nie jest osta-
teczna. Dla obciążanych opłatą ja-
rociniaków nic się nie zmieni, bo 
przedsiębiorstwo odwołało się do 
Sądu Okręgowego w Warszawie.

„PWiK Sp. z o.o. nie jest upraw-
nione do zawieszenia pobierania 
opłat za odprowadzanie ścieków od 
odbiorców, których nieruchomości 
nie są podłączone do sieci kana-
lizacyjnej do dnia uprawomocnie-
nia się decyzji UOKiK” - wyjaśnił 
pisemnie „Gazecie” prezes spółki 
Jerzy Wolski. Szef wodociągów stoi 
na stanowisku, że dopóki sprawa 
nie zostanie ostatecznie rozstrzy-
gnięta, spółka ma obowiązek sto-
sować się do uchwalonego przez 
radę miejską regulaminu, który 
wprowadził taki system rozliczeń.  
 (ag) 

Interwencja

Mieszkańcy ulicy Taczaka 
nie dostali kaloszy
 - „Dlaczego nam nikt nie wrę-
czył kaloszy?” - pyta mieszkaniec 
ul. Stanisława Taczaka w Jarocinie 
skarżąc się „Gazecie” na stan na-
wierzchni drogi. 

 

Oprócz pomnika gen. Stanisława 
Taczaka w Mieszkowie i statuetek 
z wizerunkiem pierwszego dowód-
cy Powstania Wielkopolskiego przy-
znawanych przez burmistrza, w Ja-
rocinie jest ul. Stanisława Taczaka. 
Jednak tej drogi do wizytówek mia-
sta zaliczyć nie można „Przykrym 
jest fakt, że dotychczas nikt nie 
zainteresował się tym, że na jed-
nej z  jarocińskich ulic - właśnie 
im. gen. Taczaka - nie ma asfal-
tu, kostki lub jakiegokolwiek inne-

go twardego podłoża, które umoż-
liwiałoby korzystanie z niej. Jeśli 
komuś wydaje się, że walec prze-
jeżdżający naszą ulicą dwa razy na 
rok coś zmienia, to się myli” - na-

pisał w e-mailu do redakcji miesz-
kaniec ulicy. Jego zdaniem, budo-
wa drogi nie byłaby kosztowna, bo 
wykonano już kanalizację sanitarną, 
deszczową i gazociąg. Nasz czytel-
nik twierdzi, że kilkakrotnie zwra-
cali się do urzędu z prośbą o ujęcie 
budowy ulicy w budżecie Jarocina. 
„W roku 2004 dostaliśmy odpowiedź 
od burmistrza Adama Pawlickiego, 
w której zaznacza, że remont ulic 
na osiedlu 700-lecia, w tym ulicy 
Taczaka, przewidziany jest na lata 

2004-2006. Minęło kilka lat i jak 
na razie nie widać, aby coś miało 
się zmienić w wyglądzie naszej uli-
cy” - nie kryje rozgoryczenia nasz 
czytelnik . „Dlaczego nam nikt nie 
wręczył kaloszy? Dba się o miesz-
kańców, którzy mają remontowane 
ulice, a o nas, którzy toniemy w bło-
cie od lat i nie widać szans na po-
prawę, nikt nie pomyśli.”  
 Z pytaniem w sprawie terminu 
budowy lub utwardzenia ul. gen. 
Taczaka zwróciliśmy się do kance-
larii burmistrza Jarocina 19 marca. 
 (ag) 

MAGDALENA 
BIELAWSKA, 
kierownik 
kancelarii 
burmistrza 
Jarocina
 

Budowa ulicy Stanisława 
Taczaka, podobnie jak 
pozostałych ulic w tym 
rejonie odchodzących od 
ulicy Św. Ducha, tj. Kirchnera 
i Gorzeńskiego, planowana 
jest po zakończeniu inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych 
oraz związanych z budową 
nowej nawierzchni na ulicy 
Św. Ducha. Utwardzanie 
nawierzchni na ulicy 
Stanisława Taczaka odbywa 
się na bieżąco, zgodnie 
z potrzebami, na zasadach 
obowiązujących na terenie całej 
gminy Jarocin.   

 „Gdyby generał Taczak zobaczył stan drogi nazwanej jego 
imieniem, chyba wywróciłby się na pomniku” - napisał do „Gazety” 
mieszkaniec ulicy. W minionym tygodniu warunki na tej drodze 
poprawiły się, bo nie padało 
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« 6V165Ah 199 zł
« 6V190Ah 225 zł
« 12V45Ah 139 zł
« 12V50Ah 145 zł
« 12V55Ah 149 zł
« 12V60Ah 160 zł
« 12V72Ah 205 zł
« 12V100Ah 250 zł
« 12V120Ah 295 zł
« 12V165Ah 379 zł

Jarocin ul. Poznańska 1 
Nosków ul. Koźmińska 27 
Witaszyce al. Wolności 7 

Części do ciągników i maszyn 
rolniczych, maszyny rolnicze

AGRO - MIX
« 6V165Ah 199 zł

yn 
ee

tel. 504/868-966
tel. 506/310-088

 tel. 504/866-699

AKUMULATORY

ceny od 3500 zł

TURY 
DO WSZYSTKICH TYPÓW CIĄGNIKÓW

ceny producenta, możliwość montażu

Konkurencyjne ceny! Szybkie płatności!
Odbiór zwierząt z gospodarstwa!

tel. 728 816 891
728 333 298

SKUP BYDŁA RZEŹNEGO

Krowy, buhaje, jałówki

SKUP
MACIOR 

i KNURÓW
- przyjeżdżamy po każdą sztukę 
  do gospodarstwa
- ważymy wagą elektroniczną
- nie przeceniamy dużych sztuk
- płacimy gotówką lub przelewem

608/439-125

O G Ł O S Z E N I A

Marszew zaprasza na targi 
 Centrum Edukacyjno-Wystawowe 
w Marszewie zaprasza na Wiosenne 
Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. 
Tereny wystawowe będą otwarte dla 
zwiedzających 11 kwietnia w godzi-
nach od 9.00 do 16.00. 
 Oferta wystawiennicza jest bar-
dzo bogata. Będzie można oglądać 
ciągniki rolnicze i ogrodnicze, mini-
ładowarki i wózki widłowe, przycze-
py lekkie i ciężarowe, opryskiwacze 
polowe i sadownicze. Nie zabraknie 
atrakcji dla osób, które szczególnie 
dbają o swoje ogrody. Będzie można 
zapoznać się ze sprzętem do utrzyma-
nia terenów zielonych. Na stoiskach 
wystawowych będzie można zobaczyć 
również samochody dostawcze i oso-
bowe. Wystawcy zaprezentują boga-
tą gamę nawozów rolniczych i ogrod-
niczych, nasion, sadzeniaków, pasz, 
a także folii oraz opakowań dla rol-
nictwa i ogrodnictwa. W sektorze pro-
dukcji zwierzęcej będzie można zna-
leźć stoiska firm oferujących wyposa-
żenie obiektów inwentarskich, syste-
my wentylacyjne, urządzenia udojowe 
oraz artykuły higieny doju i urządze-
nia do mieszalni pasz. Nowością na 
targach będą usługi z zakresu inspek-
cji i certyfikacji systemów jakości dla 

rolników i grup producentów (GLO-
BALGAP, BRC, HACCP, ISO 2000). 
 Perełką targową będzie stoisko 
Klubu Miłośników Starych Ciągni-
ków i Maszyn z Lipna koło Leszna. 
Klub zaprezentuje dwa ciągniki: ZE-
TOR 25K, tzw. BOCIAN z 1958 r., 
URSUS 45 z 1963 r. oraz nośnik na-
rzędzi RS 09 z 1962 r. 
 Kolorytem i różnorodnością ga-
tunków będą kusiły sektory kierma-

szu ogrodniczego, gdzie oprócz drzew 
i krzewów owocowych, będzie moż-
na również znaleźć nasiona i cebu-
le kwiatowe, liściaste i iglaste drze-
wa oraz krzewy ozdobne, szeroką 
gamę bylin, liczne odmiany wrzosów 
i wrzośców, rośliny do oczek wod-
nych oraz wiele innych. Nie powin-
ni być zawiedzeni ci, którzy w tym 
dniu postanowią zrobić zakupy do 
swego ogrodu.                           (abi) 

 O 3 procenty będą mieli po-
mniejszone dopłaty bezpośrednie 
ci rolnicy, którzy  wypalają trawy. 
 O sankcjach przypomina Agen-
cja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa.” Zakaz wypalania 
traw jest jednym z „Wymogów do-
brej kultury rolnej”, których prze-
strzeganie jest wymagane m.in. 
w ramach systemu dopłat bez-
pośrednich. Rolnikowi, który ich 
nie przestrzega, grozi „zasadni-
czo” zmniejszenie należnej wyso-
kości wszystkich rodzajów dopłat 
bezpośrednich o 3 % „  - czytamy 
w komunikacie prasowym ARiMR. 
Uszczuplone będą dopłaty bezpo-
średnie, a także płatności „cukro-
we” do pomidorów, jeśli zostanie 
stwierdzone, że rolnik wypalał tra-

wy na którymkolwiek z uprawia-
nych przez niego gruntów. 
 ARiMR przypomina, że każda 
sprawa jest rozpatrywana indywi-
dualnie. Sankcja może być zmniej-
szona, ale i podniesiona. „Kary 
mogą być podwyższone, gdy rol-
nikowi zostanie np. udowodnione 
celowe wypalanie traw, bo wtedy 
ARiMR może obniżyć każdy z ro-
dzajów płatności bezpośrednich 
aż o 20 %” - zaznacza ARiMR. 
Jeżeli będzie udowodnione, że rol-
nik uporczywie wypala trawy, to 
ARiMR może pozbawić go całej 
kwoty płatności bezpośrednich za 
dany rok. Dodatkowo za wypala-
nie traw można otrzymać mandat 
od policji.  

(era)

Kary dla rolników za wypalanie traw

Dopłaty z dymem

Rolnicy nie spieszą się z wnioskami 

Jak najszybciej wypełnić  
 Tylko 198 wniosków o płatno-
ści bezpośrednie wpłynęło do Biu-
ra Powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Jarocinie.
 Rolnicy z powiatu jarocińskie-
go nie spieszą się ze składaniem 
wniosków o dopłaty bezpośred-
nie. W piątek wpłynęło ich tylko 
11. - Nam bardzo zależy na tym, 
aby rolnicy jak najszybciej złożyli 
wnioski. One podlegają szczegó-
łowej weryfikacji. Im szybciej zo-
staną złożone, tym szybciej będą 

skontrolowane. Każdemu rolniko-
wi powinno zależeć na tym, aby 
ten wniosek był szybko załatwiony 
i aby środki na ich konta wpływały 
w grudniu - apeluje Lidia Czechak, 
zastępca kierownika BP ARiMR 
w Jarocinie. 
 Jeśli wniosek zostanie złożony 
po 17 maja, ale nie później niż do 
11 czerwca, za każdy dzień robo-
czy opóźnienia przysługujące be-
neficjentowi dopłaty będą pomniej-
szane o 1 %. 
 (era)

Na skrobię do połowy maja  
 Producenci rolni mogą ubiegać się o przyznanie 
płatności niezwiązanej z sektora skrobi ziemniacza-
nej za rok upraw 2010. Wnioski o  ich przyznanie 
należy składać do 15 maja w oddziałach terenowych 
Agencji Rynku Rolnego. 
 Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się 

o te płatności zainteresowani mogą znaleźć w „Wa-
runkach przyznania płatności niezwiązanej - sektor 
skrobi ziemniaczanej” dostępnych w centrali lub od-
działach terenowych ARR, a także na stronie inter-
netowej www.arr.gov.pl.

(HD)
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 Były minister zdrowia Le-
szek Sikorski wycofał swoją 
deklarację członkostwa w ra-
dzie nadzorczej spółki Szpital 
Powiatowy w Jarocinie. Powo-
dem był konflikt interesów. 
- Okazało się, że Centrum 
Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia, w którym 
pracuje Leszek Sikorski, bę-
dzie decydowało o podziale 
środków unijnych, a ponieważ 
nasz szpital o takie fundusze 
będzie się na pewno ubie-
gał, rezygnacja Sikorskiego 
z członkostwa w radzie nad-
zorczej rozumie się sama 
przez się - tłumaczy starosta 
Stanisław Martuzalski. 
 W styczniu starosta jaro-
ciński ogłosił nazwiska człon-

 Na brudne otoczenie 
przy „Kauflandzie” skarżyli 
się mieszkańcy osiedla nr 2 
w Jarocinie, sąsiadującego 
z marketem. - Ścieki idą 
bezpośrednio do magazynów 
„Kauflandu”. Ten śnieg się 
topi i wszystko leci, razem 
z brudem, do magazynów. 
Widzi pani - worki foliowe 
przyklejone, butelki, pełno 
śmieci. To jest masakra. Tu 
jest taki duży otwór - tędy 
wychodzą koty i szczury. Lu-
dzie mi to zgłaszają, mówią, 
że grozi epidemia, a przecież 
to do nas nie należy, tylko do 
„Kauflandu” - podkreślił prze-
wodniczący zarządu osiedla 
nr 2 w Jarocinie, Zbigniew 
Gruchalski.

 W związku z licznymi skar-
gami i pretensjami zwrócił się 
z prośbą o interwencję do Stra-
ży Miejskiej, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Jarocinie oraz mediów lokal-
nych. - Mieszkańcy zgłaszają 
mi też, że chcą, by zamuro-
wać przejście do marketu. Całe 
społeczeństwo przechodzi tą 
bramką. Padła propozycja za-
murowania tego. Mieszkańcy 
nie chcą, żeby inni tędy prze-
chodzili. To jest ciężka decyzja, 
bo większość tędy przechodzi, 
m.in. dzieci z WTZ-ów - przy-
znał szef osiedla. 
 Co na to sanepid? - Na 
pewno pani kierownik musi po-
rozmawiać z nami, czy już za-
leciła jakieś posprzątanie, czy 

nie (...) Być może szybkie roz-
topy ich przerosły. Wiadomo, 
w jeden dzień się wszystkiego 
nie zrobi. Nie jest nikt w sta-
nie takiego metrażu dużego 
zrobić - powiedziała Elżbieta 
Wojciechowska, pracownik hi-
gieny i żywności z Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Jarocinie. - Na pewno 
pani kierownik nie chodziła tu 
z psami, tylko ludzie. Trud-
no też, żeby miała każdego 
alkoholika czy kogoś, kto tu 
pije, ścigać, gdzie on wyrzu-
ci. A jeżeli śnieg teraz przez 
dwa dni odkrył wszystko, taka 
sytuacja się stała. Na pewno 
to się nadaje do posprzątania. 
Ale to nie jest maj, nie jest 
słoneczko, żebyśmy mówili, 

że coś jest nie posprzątane.
 - Śnieg odkrywa śmieci 
na bieżąco i są one na bie-
żąco usuwane - powiedzia-
ła dyrektor marketu, Monika 
Pieprz.  - Śniegu wywieźć nie 
mogę - musimy poczekać, aż 
on stopnieje. Mamy tylko wła-
sne ręce i w miarę możliwości 
na bieżąco usuwamy śmieci. 
Nawet dwa razy dziennie. (...) 
To ludzie sobie tam zrobili 
wysypisko śmieci. 
 Z tym, co powiedziała kie-
rowniczka supermarketu, nie 
zgodził się Zbigniew Gruchal-
ski. - Gdyby tam było chociaż 
trochę sprzątane, to by tego 
nie było - stwierdził przewodni-
czący zarządu. - To mieszkańcy 
bloków wychodzą z psami i to 

ich psy zostawiają mi bałagan, 
a nie moi pracownicy - zauwa-
żyła kierowniczka. - To, co jest 
dziś odkryte, będzie jeszcze 
dziś sprzątnięte. Zacznijmy 
od tego, żeby ludzie przestali 
wyprowadzać psy na mój teren.
 W pokontrolnym protokole 
sanepidu czytamy: „W trakcie 
kontroli stwierdzono, iż część 
utwardzona przy markecie jest 
czysta i zadbana.(...) Skarga 
dotyczy części nieutwardzo-
nej, na której stwierdza się 
nieroztopiony śnieg. W miej-
scach, gdzie roztopił się, po-
zostały po zimie zanieczysz-
czenia - papierki, odchody 
psów oraz butelki, torebki fo-
liowe itp. (...) Skontrolowano 
magazyny - nie stwierdzono 

zagrożenia epidemicznego 
- ewidentne zabrudzenia przy 
sklepie nie są spowodowa-
ne przez sklep, tylko przez 
mieszkańców osiedla (cho-
inki, butelki, śmieci z gospo-
darstw domowych). Ostateczne 
oczyszczenie terenu podmo-
kłego zostało ustalone przez 
Straż Miejską na koniec ty-
godnia, tj. 26 marca”. 
 - Wiem, że wczoraj 
(w czwartek - 25 marca) już 
było posprzątane i pograbio-
ne, ale znowu coś tam było 
porozrzucane, pojawiły się 
kolejne odchody psów. Pani 
dyrektor spróbuje zamurować 
to przejście - dodaje Elżbieta 
Wojciechowska.

(akf)

Sikorski się wycofał

LESZEK SIKORSKI 

mimo wcześniejszych 
zapewnień starosty 
Stanisława Martuzalskiego 
- nie uzyskał zgody swojej 
przełożonej minister zdrowia 
na członkostwo w radzie 
nadzorczej spółki Szpital 
Powiatowy w Jarocinie

JANUSZ WOJTCZAK
przewodniczący rady 
nadzorczej spółki Szpital 
Powiatowy w Jarocinie

 W związku z tym, że in-
formacja, iż Leszek Sikorski 
jest członkiem rady nadzor-
czej spółki Szpital Powiato-
wy w Jarocinie, okazała się 
nieprawdą, zapytaliśmy jej 
przewodniczącego Janusza 
Wojtczaka, w jakim składzie 
rada dokonała wyboru prezesa 
zarządu spółki Tomasza Pacz-
kowskiego. - Pod protokołem 
z posiedzenia są dwa podpisy 
- mój i pani Adeli Grali-Ka-
łużnej. Janusz Wojtczak pod-
kreśla, że rada nadzorcza nie 
wybierała prezesa - dokonała 
tylko oceny i wydała opinię 
w tej sprawie - wybór należał 
do zgromadzenia wspólników, 
czyli zarządu powiatu.

Zmiany w radzie nadzorczej spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie

Interwencja

Śmieci przy „Kauflandzie”

Zdjęcia Anna Kopras-Fijołek

ków rady nadzorczej nowej 
spółki szpitalnej. Stało się 
to po dwóch miesiącach od 
powołania spółki przez rad-
nych powiatowych. Wówczas 
starosta tłumaczył, że zwłoka 
jest spowodowana niedyspo-
zycją jednego z kandydatów. 
Potem okazało się, że nie 
chodzi o niedyspozycję, ale 
o brak zgody minister zdrowia 
Ewy Kopacz na członkostwo 
w radzie Leszka Sikorskiego 
- dyrektora podległego mi-
nisterstwu Centrum Syste-
mów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia. W styczniu jednak 
starosta poinformował, że Si-
korski taką zgodę otrzymał 
i może zasiąść w radzie nad-
zorczej. 

 Zapytaliśmy Leszka Si-
korskiego, czy kiedykolwiek 
był członkiem rady nadzorczej 
jarocińskiej spółki szpitalnej. 
- Nigdy nie byłem członkiem 
tej rady - stwierdził. - Złoży-
łem taką deklarację. Starosta 
jarociński na tej podstawie 
mógł mówić o moim człon-
kostwie. Nie ma tu żadnego 
błędu. Jednak od początku 
decyzja w  tej sprawie była 
uzależniona od zgody mojej 
przełożonej - minister zdro-
wia. Otrzymałem jakiś czas 
temu odpowiedź w tej spra-
wie i takiej zgody nie uzyska-
łem. Były minister zdrowie 
zapewnia jednak, że będzie 
kibicował jarocińskiemu szpi-
talowi. - Znam wasz szpital 

z racji wcześniej pełnionych 
funkcji i wizyt w tej placów-
ce. Z uznaniem obserwuję 
rozwój nie tylko infrastruk-
tury, ale potencjału organi-
zacyjnego i  intelektualnego 
oraz profesjonalizmu. Dlatego 
zawsze będę kibicował temu 
szpitalowi. Mam nadzieję, że 
przekształcenia, które się tam 
odbywają, wyjdą na dobre nie 
tylko jednostce, ale przede 
wszystkim pacjentom - pod-
kreśla Sikorski. 
 Starosta jarociński za-
pewnia, że brakujący czło-
nek rady nadzorczej zostanie 
wybrany na jednym z naj-
bliższych posiedzeń zarządu 
powiatu. 

(ann)
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Spokojnych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości 
i rodzinnego
ciepła
w imieniu
PEC Jarocin
życzy
Prezes Zarządu
Dariusz Musiał

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1aP d i bii t EN
GSGS

JAROCINJAROCI
życzy

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska“

w Jarocinie

Zdrowych,
spokojnych

i rodzinnych 
Świąt

Wielkanocnych
oraz obfitego

dyngusu

Jarocin, Rynek - Ratusz
Czynne codziennie od 10.00 do 20.00

ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

tel. (62) 747-76-20
www.primaverapizza.pl

Niech bazie 
wierzbowe, 

słońcem zakwitają
Niech zdziwione kury 

znoszą jajka kolorowe
Niech chłopcy 

za dziewczynami 
ze śmigusem biegają

A święta będą wesołe, 
pogodne i zdrowe

AGENCJA W JAROCINIE, ul. SIENKIEWICZA 1a/2
tel. (62) 747-33-97, fax (62) 747-99-97
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NIE
RÓB
JAJ

przyjdź

do McDonald’s

Zapraszam

Marian Zając

Wesołych  
Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia 

wiosny. Pogody w sercu, 
nadziei i radości płynącej ze 

Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego święconego 

w gronie najbliższych  
życzy

ZAPRASZAMY  
w drugie  Święto  Wielkanocy
od godz. 15:00

Zdrowych, pogodnych Zdrowych, pogodnych 
i pełnych radości i pełnych radości 

Świąt Wielkiej NocyŚwiąt Wielkiej Nocy
wszystkim obecnym wszystkim obecnym 

oraz przyszłym oraz przyszłym 
klientomklientom

życzy Spółka ancożyczy Spółka anco

anco
anco Sp. z o.o.
Jarocin, ul. Długa 44
tel. (62) 505-00-85, fax (62) 505-00-86



Wszystkiego co najlepsze na Święta 
Wielkiej Nocy, wiosennych nastrojów,

ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi 

oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku

życzy 

JAXIM

63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 29, tel./fax. (62) 505-21-22

13 (146) 2 kwietnia 2010
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Czas świąteczny, czas radości.
Niechaj w sercu szczęście zagości.

Niechaj spełnią się życzenia:
zdrowia, szczęścia, powodzenia!

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Jarocinie w likwidacji
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z dniem 15.11.2009
poszerzyliśmy działalność o

MECHANIKĘ POJAZDOWĄ
różnież diagnostyka Peugeot

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
Sekwencyjny wtrysk gazu od 2.000 zł

Krzysztof Kwaśniewski

Jarocin, ul. Powstańców Wlkp.
(dawna Fabryka Mebli)

tel. (62) 749-61-93, 605/277-156

POKRYCIA DACHOWE
• DACHÓWKI CERAMICZNE, CEMENTOWE 
• PŁYTY WARSTWOWE
• BLACHY TRAPEZOWE,  DACHÓWKOWE 
• RYNNY, AKCESORIA DACHOWE
B E Z P Ł AT N E  P O M I A R Y  I  K A L KU L A C J E ,
U S ŁU G I  B L A C H A R S K O - D E K A R S K I E 
I  R E M O N T O W O - B U D O W L A N E

SPRZEDAŻ I MONTAŻ OKIEN SPRZEDAŻ I MONTAŻ OKIEN 
PCV ALU DREWNOPCV ALU DREWNO 
PHB „FLORCZYK” Arkadiusz Florczyk, ul. Powst. Wlkp. 34, 
63-810 Borek Wlkp., tel. (65) 571-63-55, 601/563-747

BlachodachówkaBlachodachówka
od od 

15,3515,35 zł   zł  
 netto/m² netto/m² p 34

ZIMOWA ZIMOWA 
PROMOCJA PROMOCJA 
NA OKNA PCVNA OKNA PCV

K R E D Y T Y:
- gotówkowe
- realne
- konsolidacyjne
- samochodowe
- hipoteczne
- dla rolników

- bez ukrytych opłat
- bez poręczeń
- bez zabezpieczeń
- minimum formalności
- oferty specjalne
- długie okresy spłat
- szybka decyzja
- dla każdego

„DOBRE KREDYTY”
ul. Wrocławska 78, Jarocin

tel. (62) 597-76-67
fax (62) 590-38-41

pn. - pt. 9.00 - 17.00

PUNKT KREDYTOWY,
PUNKT OPŁAT

• szybkie, bezstresowe
    i profesjonalne szkolenie
• egzamin w Poznaniu lub Kaliszu
ZAPEWNIAMY 
• materiały do nauki • dowóz na egzmin

- PŁATNE RATAMI
- DOWÓZ NA ZAJĘCIA I EGZAMINY

EGZAMIN
W POZNANIU I KALISZU

KURS NA
PRAWO JAZDY

kat. „B“

Rozpoczęcie kursu
Szkoła Podstawowa nr 5

(62) 747-54-12
605/254-877, 695/928-311

ANDRZEJ KMIEĆ

MEBLE
KUCHENNE
NA KAŻDY WYMIAR

szafy przesuwne
garderoby

regały, szafki
meble pokojowe

www.jaworski-meble.pl
Golina, ul. 1 Maja 4

Tel. 887/207-886, (62) 740-47-79

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami!
- zapewniamy fachowe doradztwo
- bezpłatnie dokonamy pomiarów
- przygotujemy konkurencyjną ofertę
- rolety zewnętrzne i wewnętrzne
- drobne usługi budowlane

P.W. BIMAX, JAROCIN, ul. POZNAŃSKA 3A, tel. (62) 747-60-83

OKNA Z BELGII
NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE OKNA PCVNOWOCZESNE I EKOLOGICZNE OKNA PCV

PRAWA JAZDY
KAT. B

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

KURS

JAROCIN 
os. Konstytucji 3 Maja 37/16

tel. (62) 747-77-77, 604/164-086

Rozpoczęcie kursu 
12 kwietnia, godz. 15.00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

- profesjonalne szkolenie - egzamin Poznań lub Kalisz
- dowóz na zajęcia i egzamin - materiały do nauki

- badania lekarskie - raty do 12 m-cy

SKÓRY
KURTKI,PŁASZCZE

KAMIZELKI

nowe kolory i wzory
CENY PRODUCENTA!

Poleca sklep
K.Goliński

Jarocin, ul. Wrocławska 43
Tel. 608/305-290

SALON PANELI 
PODŁOGOWYCH ››MONTAŻ GRATISMONTAŻ GRATIS

KUP TERAZ!
Z MONTAŻEM TANIEJ!

DRZWI 
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

FARBY 
AKCESORIA MALARSKIE
Mieszalnik tynków żywicznych
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SYSTEMY INSTALACYJNE

Jarocin, ul. Brzozowa 3, www.sangaz.pl
tel. (62) 747-76-03, fax (62) 747-76-02

NUMER 1 
W POLSCE

WIOSENNA 
PROMOCJA

- rury 
  drenarskie
- kanalizacja
- RYNNY PVC

GARAŻE 
BLASZANE

PRODUCENT 
tel. (65) 614-20-83, (61) 610-13-39,
(63) 220-54-48, kom. 509/038-426

TRANSPORT- MONTAŻ TRANSPORT- MONTAŻ 
GRATIS! - CAŁY KRAJ,  RATYGRATIS! - CAŁY KRAJ,  RATY

www.RobStal.pl

PRZEWÓZ OSÓB 
BUSEM DO NIEMIEC

wyjazdy: niedziela, czwartek
powroty: poniedziałek, piątek

HANOVER, DORTMUND, 
DUISBURG, KOLONIA, STRAELEN, GELDERN, 

VENLO, EINDHOVEN, ROTTERDAM, AMSTERDAM 

DOWÓZ NA MIEJSCE
tel. 600/455-091, 602/678-855,

491759185003

I HOLANDII

PUH „KŁOS”
Jarocin, ul. Szubianki 19
CENTRALA NASIENNA

tel. (62) 747-34-34
kom. 513/020-273
oferuje do sprzedaży: 
- JĘCZMIEŃ JARY
- PSZENICA JARA

- OWIES
- PSZENŻYTO JARE

- NASIONA ROLNICZE
- WARZYWA

- CEBULKI KWIATOWE
- ZIEMNIAKI SADZENIAKI

Chrzan, ul. Długa 14
tel. 608/778-027

PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH
biurowych, szaf pod zabudowę

SPRZEDAŻ:
STOŁÓW, KRZESEŁ,

MEBLOŚCIANEK, AKCESORIÓW

PROGRES - JAROCIN
ul. Kilińskiego 11

tel. (62) 747-83-84
663/746-771

KREDYTY
hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne, gotówkowe
GOTÓWKOWE I SAMOCHODOWE NA OŚWIADCZENIE 

DUŻY WYBÓR UBEZPIECZEŃ

LEASING

do 15 kwietnia
 - PROWIZJA 0 %KREDYT HIPOTECZNY
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STOLARSTOWO
MEBLOWE

PRODUKUJEMY MEBLE:

- KUCHENNE
- BIUROWE
- GARDEROBY
- SZAFY WNĘKOWE

63-200 Jarocin, Mieszków, ul. Radliniecka 10
tel.fax (0-62) 749-32-46, kom. 0-602/503-730

proje
kt 

kom
putero

wy

Sklep Futra
SKÓRY Odzież
Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 

(przy dworcu PKS), tel. (61) 285-63-69 
Czynne od 9.00 do 18.00 
sobota od 9.00 do 15.00

POLECAMY:
• Najnowszą kolekcję kożuszków
   damskich i męskich naturalnych
• duży wybór futer długich i krótkich
• szale, kołnierze futrzane, czapki
• SKÓRY - nowa kolekcja
   damskie i męskie (duży wybór)
   marynarki, żakiety, płaszcze, kurtki
• garsonki - WYPRZEDAŻ

USŁUGI KUŚNIERSKIE

- 
2

5
%}

Mile widziane wyższe wykształcenie rolnicze i znajomość 
języka angielskiego

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: ahildebrand@qv.pl

Dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się wyposażaniem 
budynków dla zwierząt zatrudni:

PRZEDSTAWICIELA 
na rejon wielkopolski

ALUPLAST 5- i 6-komorowe

mo  omi r
transport

r GRATIS R
AT

Y

- r wi ewn tr ne  ram  ara owe
- ro et  ew  a miniowe i wew  tkaninowe
- a e pionowe i po iome
- moskitier  parapet

ITAS Y I 6a  te  6  - -  5 6 5 5- 5

GRATIS! CAŁY KRAJ - RATY

62-586-07-83
63-278-62-25
65-526-20-87
68-419-03-39
509/574-644

Zapraszamy!

www.konstal-garaze.plonsta GARAŻE
BLASZANE

BRAMY GARAŻOWE, TRANSPORT, MONTAŻ

R
AT

Y

R
AT

Y

SKŁAD OPAŁU
„WIKPOL” 

Witaszyce, ul. Ceglana
tel. 601-959-368, 607-911-228

(62) 749-63-13

Oferujemy:
• orzech brunatny 240/t
• miały wysokokaloryczne o niskiej zawartości 
popiołu i siarki w cenach od 380/t do 650/t
• EKO groszki 4 rodzaje
• groszek, orzech, kostka
• materiały budowlane (cegła)

DOWÓZ GRATIS!

WINIASZEWSCY
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Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Zaścianek” w Żerkowie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Zaścianek” w Żerkowie wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

t.j. na: operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”
- termin składania wniosków od 6 kwietnia do 23 kwietnia 2010 r.
- limit dostępnych środków 600.000,00 PLN

Miejsce i tryb składania wniosków: 
 Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Zaścianek” w Żerkowie, ul. Rynek 7 E, 63-210 Żerków, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 10.00 - 16.00
 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz 
niezbędnych dokumentów wraz z  formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne 
są na stronie internetowej LGD: www.zascianek.org.pl oraz w siedzibie LGD, a także na 
stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Dodatkowo informacji udzielają: 
 Jacek Naumienko, tel. 62 740 20 40
 Jakub Antkowiak, tel. 62 740 20 40

WIOSENNA  
PROMOCJA 

PŁYTKI  
CERAMICZNE

Jarocin  ul. Leszczyce 15, mac-met.com.pl, tel. (62) 747-23-38

CENTRUM OGRODNICZE
JAROCIN, ul. Glinki 4

Zaprasza w godz. 8.00 - 18.00, sobota 9.00 -14.00

Posiada w sprzedaży:
• rośliny ozdobne
• drzewka owocowe 
   i nasiona
• torf i podłoża
• folie i włókniny
• nawozy ogrodnicze
• doniczki plastikowe 
   i ceramiczna
• narzędzia i maszyny 
   ogrodnicze
• urządzenia nawadnające
• kamienie do ogrodu
• korę i inne 
   wyściółki

Ośrodek Szkolenia Kierowców
zaprasza na

KURS
PRAWO JAZDY
KAT. B

Informacja i zapisy
Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 2/15

tel. 0-516/171-661
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korzystne ceny
duży wybór

KOMINKI
Z PŁASZCZEM 
WODNYM

Tel. 691/478-180, (62) 747-45-46

usługi
budowlane

A szybka
pożyczka:

10 - 300.000 bez biku
na okres do 30 lat
INFINITY POLAND
ul. Kanałowa 15a

Poznań
(61) 866-63-22

  posadzkarstwo
  dekarstwo

LESZEK MATELA, 606/575-469, e-mail: dek-pos@o2.pl

• pokrycia dachowe wszystkie • blacho-dachówka 
(wykonywanie opierzeń) • papy termozgrzewalne 

• podbitki, płyta poliestrowa pod tynk • adaptacja poddaszy 
(sucha zabudowa) • wykańczanie wnętrz • projektowanie 

i wykańczanie łazienek • styropapa

JUŻ OTWARTYJUŻ OTWARTY
ZIELENIAK MANGOZIELENIAK MANGO

DLACZEGODLACZEGO  
MY? MY? • BOGATA OFERTA OWOCÓW I WARZYW KRAJOWYCH  I ZAGRANICZNYCH 

• CODZIENNIE ŚWIEŻA DOSTAWA TOWARU • NAJLEPSZA JAKOŚĆ
• KONKURENCYJNE CENY • DOŚWIADCZENIE W BRANŻY

JAROCIN, ul. WROCŁAWSKA 27      



motoryzacyjne

kupno

motoryzacyjne sprzedam

sprzeda¿
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N I E M C Y
- rejestracja i prowadzenie firm
- pomoc urzędowo-prawna
- zwrot podatku 2005 - 2008
- zasiłki rodzinne na dzieci
- zwrot podatku VAT dla firm

GERMAN-CONTACT
61-701 Poznań, ul. Fredry 7/52

tel./fax (61) 853-70-07
604/645-598

62-510 Konin, Al. 1 Maja 13
tel./fax (63) 249-15-78

(63) 242-31-34

AUTO GAZ
MONTAŻ NAPRAWA

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA
wymiany rozrządów - olei, serwis 

klimatyzacji

PIOTREX - JAROCIN
ul. Brandowskiego 7a

(przeniesiono z ul. Poznańskiej)
tel. 512/090-998

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
WIESŁAW BANASZYŃSKI

zaprasza na

L
tel. 503/034-756 , (62) 747-17-44 

W. BANASZYŃSKI
os. Konstytucji 3 Maja 36/8

• KRÓTKIE TERMINY SZKOLEŃ
• DOWÓZ NA KAŻDY EGZAMIN
• MATERIAŁY DO NAUKI GRATIS
• PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE 

KURS PRAWA JAZDY
KAT. "B"

GARAŻE ocynkowane. Producent, raty. 
Tel. 601/580-744. 

(18B07) 

Markowe nowe i używane kaloryfery, piece 
CO, podgrzewacze wody. Tel. 618/193-076, 
500/200-478. 

(796J07) 

DREWNO KOMINKOWE - pocięte, po-
łupane, transport gratis. Tel. 510/514-737 

(3748P08) 

SUKNIE ŚLUBNE - sklep, komis, wy-
pożyczalnia, szycie na miarę, nowe od 250 
zł. Krotoszyn, ul. Słowiańska 23, k. dawnego 
Pewexu. Tel. (62) 725-74-04. 

(953K08) 

DREWNO kominkowe, opałowe, rozpał-
kowe. Tel. (62) 505-04-46, 507/679-552. 

(6487B09) 

Sprzedaż nowych i używanych OKIEN 
PLASTIKOWYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH 
PCV oraz BRAM GARAŻOWYCH segmentowych. 
Jarocin, ul. Do Zdroju 23. Tel. 603/123-192. 

(6757B09) 

Sprzedam UŻYWANE MASZYNY ŚLU-
SARSKIE: POLERKA DWUSTRONNA, PIŁA 
TAŚMOWA DO METALU, FREZARKA UNIWER-
SALNA RECKERMANN Z WYPOSAŻENIEM 
Tel. 609/201-036. RÓWNIEŻ REALIZACJA 
ZAMÓWIEŃ. 

(7232B09) 

Sprzedam MASZYNY STOLARSKIE, ŚLU-
SARSKIE, WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW 
SAMOCHODOWYCH I BLACHARSKICH. INNE 
MASZYNY I URZĄDZENIA. REALIZACJA ZA-
MÓWIEŃ. Tel. 609/201-036. 

(7238B09) 

SPRZEDAM UŻYWANE MASZYNY STO-
LARSKIE: - OKLEINIARKI WĄSKICH PŁASZ-
CZYZN Holz-Her - ZSZYWARKI FORNIRU Kuper 
1150 i Kuper FWMINI - PRASA JEDNOPÓŁ-
KOWA DO OKLEINOWANIA 220x110 - PIŁA 
DO FORNIRU 3m, DOCISK PNEUMATYCZNY 
- FREZARKI DOLNOWRZECIONOWE - PRASA 
RAMOWA DWUFUNKCYJNA do klejenia ram 
okiennych i drzwiowych oraz klejonki, długość 
3 m, wysokość 2m - ODCIĄG 2-WORKOWY, 
24 FILTRY - SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA 
OTT 1100 mm - PIŁOFREZARKA POPRZECZNA 
(KAPÓWKA) Z OBROTNICĄ Tel. 609/201-036. 
RÓWNIEŻ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

(7682B09) 

Sprzedam UŻYWANĄ BRAMĘ SEGMEN-
TOWĄ, wysokość 4,20 m, szerokość 4,00 m, 
podnoszona elektrycznie. Tel. 609/201-036. 

(7683B09) 

Boazeria świerkowa, podłoga, podbitka 
od 14 zł. Tel. 502/283-327. 

(238J10) 

Sprzedam kasę fiskalną, krajalnicę do 
mięsa (nowe), wagę elektroniczną, chłodziarki 
do napojów, ladę chłodniczą, zamrażarkę do 
lodów - oszkloną tanio. Tel. 604/883-084. 

(703P10) 

Sprzedam pawilon z płyty obornickiej, 
ladę sklepową oraz regał. Tel. 604/883-084. 

(911P10) 

GARAŻE BLASZANE - producent, trans-
port, montaż gratis. Tel. (12) 271-60-41, 
608/777-040, 787/518-757, 607/335-605. 

(403J10) 

SPRZEDAŻ I MONTAŻ OKIEN PCV, 
nowe, tanio. Tel. 512/173-283 - dzwonić od 
8.00 - 21.00. 

(1441B10) 

RADIA SAMOCHODOWE i NAWIGACJE, 
do wszystkie typów aut i oryginalne, CB RADIA, 
AKCESORIA, serwis i montaż. AUTOPORT 
Jarocin, ul. Poznańska 28. Tel. (62) 505-25-00 
w (24). 

(1605B10) 

Okna PCV, grzejniki nowe i używane. 
Miejska Górka, ul. Paderewskiego 21, tel. 
694/505-529. 

(371R10) 

Drewno kominkowe i opałowe, sezono-
wane, transport gratis. Tel. 698/922-730, 
(62)741-64-05. 

(1159P10) 

DREWNO OPAŁOWE, ROZPAŁKOWE, 
KOMINKOWE. Poleca Skład Opału Cielcza, 
ul. Sienkiewicza 31. Tel. 609/078-524, (62) 
747-79-99. 

(1719B10) 

Sprzedam MEBLOŚCIANKĘ 4m x 2,10m, 
dąb - naturalna okleina, cena 500 zł, ATLAS 
(do ćwiczeń) stan bdb, cena 600 zł, PIEC CO, 
mało używany, cena 600 zł. Tel. 503/192-154. 

(1852B10) 

KROCZEK KARPIA i  innych ryb, rybki 
ozdobne oraz wędkowanie od 28 marca. Hen-
ryk Wdowczyk, Nosków. Tel. (62) 740-04-41 
a wieczorem (62)740-03-31. 

(1892B10) 

MYJKI wysokociśnieniowe, nowe i uży-
wane. PRANIE TAPICERKI samochodowej. 
Jarocin, ul. Węglowa 28, tel. 669/015-322, 
889/459-794. 

(1933B10) 

Sprzedam SUKNIĘ ŚLUBNĄ, białą, 
dwuczęściową (gorset + spódnica), rozmiar 
38 z dodatkami. TANIO!!!Informacje i zdjęcie 
w Biurze Ogłoszeń Gazety Jarocińskiej, Jarocin, 
ul. Rynek 21. 

(2048B10) 

Sprzedam WYPOCZYNEK 3+2+1 (sofa 
3-osobowa rozkładana do spania + sofa 2-oso-
bowa rozkładana do spania + fotel), używany, 
stan bardzo dobry. Tel. 695/803-320 

(598J10) 

Sprzedam POJEMNIKI o poj. 1000 l w ko-
szu na palecie. Tel. 608/514-198. 

(2055B10) 

Sprzedam WÓZEK DZIECIĘCY BLIŹNIA-
CZY dwu funkcyjny + nosidełka, granatowy 
z dodatkiem ecru, stan bdb. Tel. 661/100-330. 

(2060B10) 

Sprzedam WÓZKI dziecięce BLIŹNIACZE, 
głęboko - spacerowy i spacerowy, CHODZIKI 
i FOTELIKI SAMOCHODOWE 0-18kg (dwie 
sztuki) reg. Mało używane. Tel. 604/067-147. 

(2062B10) 

Sprzedam KOMPUTER + monitor + dru-
karka - 500 zł; MASZYNY DO SZYCIA - 150 zł; 
MIGOMAT 230V, 130 amper - 400 zł; SOFA 
3-osobowa, czarna skóra - 300 zł, FOTELE 
- czarne, skóra - 100 zł. Tel. 512/125-299. 

(2073B10) 

Sprzedam OKNO plastikowe, używane, 
wym. 86 x 145. Tanio. Tel. 600/319-285. 

(2083B10) 

Sprzedam LADĘ CHŁODNICZĄ spożywczą 
do sklepu, szkło okrągłe, nowy typ. Tel. (62) 
740-73-06. 

(2089B10) 

Nowy KOCIOŁ C.O., wyposażenie kuchni, 
pokoju, wyrówniarka, okna drewniane. Tel. 
602-842-224 

(1459P10) 

Sprzedam WYPOCZYNEK tapczan + 2 
fotele. Tel. 601/937-737. 

(2097B10) 

Sprzedam DWA FOTELE FRYZJERSKIE. 
Tel. 513/366-064. 

(2111B10) 

Sprzedaż TYNKÓW NAKRAPIANYCH 
”TERABONA”. Czarne Piątkowo 25 koło Mi-
łosławia, cena 80 gr/kg. Tel. (61)287-10-39, 
506/521-840. 

(2112B10) 

Sprzedam suknię ślubną, wzrost 170 cm, 
biała. Tel. 512/349-813. 

(1467P10) 

Ślusarstwo, płoty kute, balustrady, schody, 
bramy, zadaszenia - piaskowane i malowane 
proszkowo. Tel. 513/177-336. 

(1468P10) 

Sprzedaż DREWNA NA PODŁOGI egzo-
tyczne i krajowe. Tel. 510/244-220. 

(2122B10) 

Sprzedam ZAMRAŻARKA 270L, skrzy-
niowa, przeszklona (sklepowa). Tel. (61)
438-46-48. 

(2157B10) 

Drukarka - urządzenie wielofunkcyjne HP. 
Tel. 512/919-247. 

(1502P10) 

Sprzedam TUJE różne wysokości i odmiany 
np. BRABANT: 1m - 7.20 zł, 80 cm - 5.50 zł, 
60 cm - 4.20 zł, SMARAGD: 30 cm - 5.50 zł. 
Dowóz Jarocin, tel. 696/692-585. 

(635J10) 

Odsprzedam WYPOSAŻENIE SKLEPU 
Z ODZIEŻĄ DZIECIĘCĄ wraz z towarem. Tel. 
669/404-991 lub 669/404-992 

(639J10) 

Wóz konny, koła, ”Kos”, siodło, kulty-
wator, pług 2-skibowy, stary piec kaflowy, 
stare drzwi wejściowe, kuchnia polowa. Tel. 
(62)741-33-85. 

(1525P10) 

WAGĘ BYDLĘCĄ udźwig 1500 kg, stan 
idealny. WAGĘ ELEKTRONICZNĄ 1500 kg, 
stan idealny. Tel. 784/599-900. 

(517K10) 

Sprzedam widlaki, ”Bułgar” 3.5 t, ”Clark” 
2.5 t. Tel. (62)741-97-91, 602/702-456. 

(1542P10) 

Sprzedam PIANINO - 600,-zł.. Tel. 
504/224-706. 

(524K10) 

ANTYKI, STAROCIE - skup, sprzedaż, 
renowacja. Piotr Pryczek. Zapraszamy do sklepu 
10.00 - 18.00. Jarocin, ul. Wodna 6, tel. (62) 
505-20-10 sklep, kom. 500/086-800. 

(28B10) 

Kupię KSIĄŻKI UŻYWANE. Dojazd, go-
tówka. Tel. 509/675-586. 

(45K10) 

Kolekcjoner kupi stare monety. Tel. 
601/738-532, staremonety@op.pl 

(118R10) 

 
AUTO - GAZ KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI 

montaż, naprawa, raty. sekwencyjny wtrysk 
gazu BRC już od 2400 zł. Uwaga! Zmiana 
siedziby firmy na Jarocin ul. Powstańców Wlkp. 
(dawna Fabryka Mebli). Tel. (62) 749-61-93, 
605/277-156, 608/79-79-80. 

(9201B08) 

AUTO-GAZ - montaż instalacji gazowych. 
Jarocin, ul. Ceglana 1, tel. (62) 747-90-88, 
604/252-277, 601/842-364. 

(9202B08) 

 
AKREDYTY SAMOCHODOWE - z komisu, 

od znajomego, z zagranicy. Każda forma zakupu.
Bez pośredników. Tel. (62)747-61-05 

(285J10) 

AUDI 100 CYGARO, FIAT 126 P., HONDA 
750 VF, WSK 125/175, KOMAR, Ogar, Jawka, 
Dniepr z koszem, Jawa 350, MZ 150. Tel. 
691/230-306. 

(2206B10) 

AUDI 80 B4 - 2.0 + gaz, el. szyby, el. 
lusterka, el. szyberdach + wspomaganie kier. 
Tel. 669/411-462 po 16.00.

(2203B10) 

AUDI 80 1,8 - 88 r. Tel. 509/604-863. 
(2140B10) 

AUDI A6 96 rok, 1.9 TDI. SPRZEDAM 
lub ZAMIENIĘ NA TAŃSZY. Tel. 782/651-420 

(603J10) 

CHRYSLER 300 M, 3.5i, full opcja, 1999 r. 
MITSUBISHI SPACE STAR 2000 r., bogata 
wersja. Tel. 508/054-173 

(632J10) 

CITROEN XANTIA KOMBI 1997 r., 1.9 
TD, stan bdb., 4.900 zł. Tel. 506/372-514. 

(1541P10) 

CITROEN XSARA PICASSO - 2000 r., 
2,0 HDI, pełne wyposażenie, 12.700 zł. Tel. 
609/202-657. 

(2230B10) 

CITROEN XSARA - 96 r. + gaz, 4.900 zł, 
RENAULT 19 + gaz - 91 r., 1.450 zł, FORD 
ESCORT - 93 r., 1.950 zł. RENAULT MEGANE 
- 96 r., 4.700 zł. Tel. 667/820-668. 

(2185B10) 

CITROEN ZX 1,4 1993 r. 2500 zł. 
Tel.513/587-398 

(985G10) 

CORSA 1.4, 95 r., wspomaganie, SCENIC, 
2.0, 98 r. FOCUS, 1.6, 16 V, 99 r. VW GOLF 
IV, 98 r. TOYOTA YARIS 1.3 2000 r. VW BORA 
KOMBI 1.9 TDI, 1999 r. Tel. 502/411-825. 

(1540P10) 

DAEWOO MATIZ 800, 99 r., srebrny metalik, 
5.300 zł do uzgodnienia. Tel. 698/532-092. 

(1511P10) 

DAEWOO NUBIRA 1998r., stan bdb, cena 
4.000,-zł. Tel. 787/283-053. 

(505K10) 

DAEWOO NUBIRA 1999 r., 2.0 16V, 
homologacja na ciężarowe, klima, c.z., el. szyby. 
Tel. 783/013-715 

(620J10) 

DAEWOO TICO 1998 r. Tel. 889/721-212. 
(1475P10) 

DAIHATSU SIRION 99 r.,poj. 986, el. 
szyby, el. lusterka, 4 x p.p, klimatyzacja, srebrny 
metalik, cena 6.800zł. Tel. 697/884-295. 

(2088B10) 

FIAT 126P 97 rok, czerwony, stan auta 
bdb. Tel. 781/910-555 

(625J10) 

FIAT BRAVA, 97 r., 1.4, wspomaganie, 
c.zamek, el.lusterka i szyby, 4.700 zł. Tel. 
880/916-202, 692/082-963. 

(1518P10) 

FIAT BRAVO 1.9 D - 99 r., 6.000 zł, 
CHRYSLER VOYAGER - 2.4 benzyna - 97 r., 
9.500 zł. Zarejestrowane. CITROEN XSARA 
PICASSO 1.6 HDI - 2007 r., 12.900 zł, po 
dachowaniu, CITROEN C5 2.2 HDI - 2002 r., 
Kombi, lekko uszkodzony, 10.800 zł. Tel. 
793/341-414. 

(2205B10) 

FIAT CC 700 - 98 r., stan bd. KINGWAY 
GULIWER 50 cm, 2006 r., stan bdb. tel. 
726/108-590.

(2191B10) 

FIAT CC 900 - 96 r., DAEWOO LANOS 
- 99 r., z wyposażeniem, VW POLO - 96/97 r. 
+ gaz. Tel. 603/532-287.

(2184B10) 

FIAT CC 700, 95 r., stan dobry, c.z., cena 
950 zł. Tel. 514/352-539. 

(2040B10) 

FIAT CINQUECENTO 700 - 96 rok, cena 
1.700 zł do uzgodnienia. Tel. 888/887-686, 
880/789-572. 

(2138B10) 

FIAT CINQUECENTO 96 r., stan bardzo 
dobry, cena 1.300 zł. Tel. (62)740-85-87, 
(62) 740-85-02. 

(2219B10) 

FIAT DUCATO blaszak 1995 r., 1.9 D, 
RENAULT MEGANE 1997 r., 1.6, ROVER 200, 
19999 r., 1.4, SEAT IBIZA 1996 r., 1.9 D, 
BRAWO 1997 r., 1.4, SEAT CORDOBA 1997 r., 
1.4, PEUGEOT 206, 2000 r., 1.9 D, SKUTER 
PIAGIO 1998 r., 50 cm. Tel. 604/190-631. 

(1533P10) 

FIAT PALIO WEKEND 1.6 16 V - 98 r., 
cena do uzgodnienia. Tel. 600/175-025. 

(2158B10) 

FIAT PUNTO Sporting, 1.6 MPI + gaz 
(90 KM), 1997 r., 167 tys. km przebiegu, 
niebieski metalik, alufelgi, el.szyby, el.szyber-
dach, c.zamek, immobiliser, wspomaganie, 
2xpoduszka powietrzna, ABS, pełna dokumen-
tacja, komplet 3 kluczyków w tym serwisowy. 
Tel. 508/072-782. 

(1476P10) 

FIAT PUNTO 95 r., 1.1, benzyna, niebieski, 
3- drzwi. Tel. 661/161-874 

(608J10) 

FIAT PUNTO, 96 r., 1.2, 3.900 zł. Tel. 
880/916-202, 692/082-963. 

(1520P10) 

FIAT SEICENTO 1.1i, 1999 r., zarejestro-
wany, stan bdb., 4.400 zł. Tel. 603/787-818. 

(1535P10) 

FIAT SEICENTO 1999r., srebrny, ubez-
pieczenie i przegląd ważne do listopada. Cena 
3.700,- zł.. Tel. 608/672-296. 

(521K10) 

FIAT SEICENTO poj. 900 cm3, I właściciel, 
stan idealny. Tel. 691/284-882.

(2198B10) 
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przy wymianie

OPON
ZIMOWYCH

MYCIE
SAMOCHODU
GRATIS!

panią Katarzynę 
Łysiak z domu Białas 

ur. 10.03.1979 r. 
w Kaliszu 

w sprawie spadku

KONTAKT 
602-594-594

POSZUKUJĘ Sprzedaż tynków 
nakrapianych

Czarne Piątkowo 25
(koło Miłosławia)

(61) 287-10-39
506-521-840

„TERABONA”„TERABONA”
cena 0,80 zł/kg

FIAT SIENA 1.4 z gazem - 97 r., cena 
4.500 zł do uzgodnienia lub zamiana. Tel. 
784/080-497. 

(2190B10) 

FIAT UNO 1.0 - 94 r., 5 drzwi, 1.600 zł. 
OPEL ASTRA 1.7 D - 94 r., srebrny metalik, 
2.700 zł. Tel. 785/751-604.

(2193B10) 

FORD ESCORT Kombi, 1.8 D, 95 r., stan 
bdb, 3.800 zł. Tel. 793/402-396 

(1503P10) 

FORD ESCORT 97 r., kombi, OPEL COR-
SA, 91 r., gaz, FIAT CC 700. Tel. 782/257-424. 

(2108B10) 

FORD ESCORT, 91 r., 1.4, kolor morski, 
cena do uzgodnienia. Tel. 664/936-127. 

(1413P10) 

FORD FIESTA 1.3 16V, 1997 r., granat 
metalik, wspomaganie, 5-drzwi, zarejestrowany, 
5.900 zł. Tel. 507/311-317. 

(1472P10) 

FORD FIESTA 1.1, GAZ, hak, 1992 r., 
niedrogo. Tel. 781/910-555 

(626J10) 

FORD FIESTA 1.3 - 97 r., FIAT CC 700 
- 97 r., OPEL VECTRA 1.6 - 96 r., FIAT UNO 
1.0 - 96 r., RENAULT CLIO 1.2 - 91 r. Zare-
jestrowane. Tel. 507/274-005, 692/516-755.

(2188B10) 

FORD FOCUS 1.6 benzyna, 2002 r., 
81.000 km, salon, I właściciel, cena 15.800 
zł. Tel. 516/443-059 po 16.00. 

(1829B10) 

FORD KA - 98 r., 1.3 benzyna, wspoma-
ganie kierownicy, garażowany, cena do uzgod-
nienia. Tel. 662/036-383. 

(2087B10) 

FORD KA - 97 r., poj. 1.3, 2 x airbag, radio, 
sprowadzony, gotowy do rejestracji, 4.900 zł. 
Tel. 601/294-242. 

(2133B10) 

FORD MONDEO, 93 r., 1.8 TD, 90 KM, 
wersja GIHA, klimatyzacja, 4 x el.szyby, elek-
tryczne i podgrzewane lusterka, c.zamek, po-
duszka powietrzna, el.fotel, halogeny, komputer 
pokładowy itp., 4.100 zł do uzgodnienia. Tel. 
788/066-924. 

(1544P10) 

FORD MONDEO 1.8 16V, 1998 r., bor-
dowy metalik, zarejestrowany, nowy model, 
wspomaganie, el.szyby, c.zamek, 5.400 do 
uzgodnienia. Tel. 502/910-264. 

(1527P10) 

FORD MONDEO 1.8, 2004 r., sekwencja 
BRC, pierwszy właściciel, kupiony w salonie 
w Polsce. Tel. 608/043-339 

(611J10) 

FORD SCORPIO, 1991 r., 2.8, cena do 
uzgodnienia. Tel. (62)761-53-08 dzwonić po 
18.00. 

(1432P10) 

FORD TRANSIT 2.5 TD, 9-osobowy, dłu-
gi maxi, 3.400 zł do uzgodnienia. Tel. 724/
134-864. 

(2160B10) 

FORDY ESCORTY - 93/94 r., Kombi, gaz, 
1.800; 91 r., gaz, 1.300 zł; CALIBRA - 92/93 r., 
BUS CITROEN C 25, 92 r., 2,5 D, tanio i inne. 
Zamiany, zarejestrowane. Tel. 696/245-900. 

(2137B10) 

HONDA ACCORD tourer (kombi), poj. 
2,0, r prod. 2004, salon, pierwszy właściciel. 
Tel. 601/244-442 

(2130B10) 

HONDA CIVIC, 1.5 VTEC-E + gaz, 95 r., 
90 KM, elektryka, wspomaganie, c.z., auto-
alarm. Tel. 694/224-401. 

(499R10) 

HYUNDAI ACCENT VERNA 1.6, 2006 r., 
czerwony, I właściciel, salon, książka serwisowa, 
klima, 6 poduszek, zadbany, bezwypadkowy. 
Tel. 601/834-233, 505/172-786. 

(2220B10) 

KEEWAY MATRIX - 2008 r., stan idealny. 
Tel. 693/219-318. 

(2051B10) 

MAZDA 626 1995 r.,1.8 16V, benzyna 
+ GAZ w kole, sedan, czerwony, 4.200 zł. Tel. 
604/317-456 

(641J10) 

MERCEDES 124 200d, rok 1988. Tel. 
(62)749-40-18. 

(2136B10) 

MERCEDES 190 A - KLASA, 99 r., 1.7 
CDI, klimatronic, webasto, pełna elektryka. Tel. 
793/402-396. 

(1510P10) 

MERCEDES 211, 2.2 CDI, 2004 r., prze-
bieg 186 tys. km, złoto szary kolor, 2 kluczy-
ki, absolutnie bezwypadkowy, 49.800 zł. Tel. 
885/178-070. 

(1507P10) 

NISSAN ALMERA 1.4 benzyna - 97 r., 
klimatyzacja, el.szyby, c.z. Tel. 503/006-531. 

(2076B10) 

NISSAN PRIMERA 1.6 benzyna+gaz - 97 r., 
klimatyzacja, c.z. Tel. 503/006-531. 

(2075B10) 

OPEL ASTRA II - 98 r., 2.0 DTL, klima-
tyzacja, elektryka, alufelgi. Tel. 506/020-062. 

(2175B10) 

OPEL ASTRA KOMBI 1995 r., 1.7D, 
zarejestrowany, stan bdb., 4.800 zł. Tel. 
603/787-818. 

(1536P10) 

OPEL ASTRA 1994 r., 1.6 + gaz, 5-drzwi, 
szary metalik, 3.800 zł. Tel. 608/831-157. 

(1521P10) 

OPEL ASTRA 1.4, z gazem, 96 r., biały, 
cena 2.200. Tel. 785/623-525. 

(2044B10) 

OPEL ASTRA 2001 r., 2.0 DTI, 101 KM, 
5 drzwi, bezwypadkowy, bogato wyposażony, 
gotowy do rejestracji. Tel. 604/528-621. 

(2118B10) 

OPEL ASTRA 99 r. 1,7 DTL zarejestrowany, 
klimatyzacja, ABS, zadbany. Tel.693/603-489 

(941G10) 

OPEL ASTRA Combi, 1997 r., gaz, klima, 
wspomaganie, ABS, airbag, centralny zamek + 
pilot. Tel. 667/597-996 

(992G10) 

OPEL ASTRA kombi, 94 r. 1.4 + gaz., 
RENAULT 19, 94 r., diesel. Tel. 691/464-346. 

(1456P10) 

OPEL CORSA B, 1997 r., 1.0 i, 12V, 
5-drzwi, bogate wyposażenie, zarejestrowany, 
7.300 zł. Tel. 603/787-818. 

(1537P10) 

OPEL CORSA 1.2 kat, 1994 r., HONDA CI-
VIC 1995 r., 1.4 + gaz klima, DAEWOO LANOS, 
1.5 KAT + gaz, 2000 r., SEICENTO SX 900, 
1999 r., zarejestrowane. Tel. 503/428-339, 
782/166-375. 

(1493P10) 

OPEL CORSA 1.7 DTI, 5-drzwi, wersja 
elegance, 2002/2003 r., przebieg 130 tys., dwa 
komplety kół, I właściciel w kraju, 16.700 zł. 
Tel. 506/905-618. 

(1478P10) 

OPEL CORSA 1.4 - 98 r., OPEL CORSA 
1.4 - 97 r z gazem, OPEL VECTRA 2.0 DTI 
- 99 r. Tel. 607/542-959. 

(2162B10) 

OPEL CORSA 1.4, czarny, 1997 r., 3 drzwi. 
Tel. 607/438-412 

(623J10) 

OPEL CORSA 97 r., 1.2 + gaz, cena do 
negocjacji. Tel. 693/658-677. 

(2104B10) 

OPEL KADETT 1.4 z gazem. Tel. 514/
529-234. 

(2092B10) 

OPEL KADETT 1.6, benzyna + GAZ, 
rok prod. 1991, bordowy metalic, ważny 
przegląd, cena 1.100 zł do negocjacji. Tel. 
695/920-514 

(612J10) 

OPEL OMEGA rok produkcji 97, 2.0, 16V. 
Tel. 609/303-632. 

(1890B10) 

OPEL TIGRA 1.4, 97 r., czarna, klima, 
gaz- sekwencja, 7.000 zł. Tel. 692/539-548. 

(2058B10) 

OPEL VECTRA B - 96 r., SKODA OCTAVIA 
- 98 r. Tel. 669/040-808. 

(2071B10) 

OPEL VECTRA Sedan 1.6 ecotec, 98 r., 
srebrny, szyberdach, 4x airbag, c.z. Tel. 
603/624-752. 

(2156B10) 

OPEL VECTRA - 89/90 r., 1.7 Diesel, 
czerwona, stan dobry; FIAT CC - 94 r. Tel. 
693/740-874. 

(2139B10) 

OPEL VECTRA 1.6 + gaz - 91 r., wspo-
maganie, stan bdb., cena 3.000 zł. Tel. 697/
529-111.

(2187B10) 

OPEL VECTRA C Sedan 2.0 DTI, 03 r., 
czarny metalik, stan bdb. Tel.696/274-944. 

(511K10) 

OPEL ZAFIRA 2001 r., 2.0 CDI, 7-osobo-
wy. MERCEDES E320 CDI 2001 r., avangarde, 
srebrny metalik. Tel. 602/702-456. 

(1543P10) 

PEUGEOT 106 - 93 r., 5 drzwi, 1.1, 2.900 zł; 
FIAT CC 900 - 96 r., 2.900 zł; ELEGANT - 96 r., 
950 zł. Tel. 887/088-457. 

(2181B10) 

PEUGEOT 206 1.4 HDI, 2002 r., bogate 
wyposażenie, 12.000 zł do uzgodnienia, FIAT 
126 Elegant - 94 r. Tel. 696/397-579. 

(2090B10) 

PEUGEOT 206 SW diesel, 2005 rok, 
oszczędny. Tel. 783/933-700 

(989G10) 

PEUGEOT 306 1.9 D, 96 r., el. szyby, 
c.z., stan bdb. Tel. 665/017-080. 

(2054B10) 

PEUGEOT 307, 2.0 HDI, 2001 r., ABS, 
klimatyzacja, poduszki powietrzne, radio CD 
w kierownicy, 4 drzwi, 15.900 zł. Tel. 601/
388-083. 

(1498P10) 

PEUGEOT 407 SW, 2005 r., 1.6 HDI, 
110 KM, pełna elektryka, solardach. Tel. 
608/863-760. 

(498R10) 

PEUGEOT PARTNER 1,9 D 2000 r. Tel. 
605/280-906 

(953G10) 

POLONEZ CARO - 97 r., Z 5-letnim gazem, 
stan bdb. Tel. 605/142-237. 

(2066B10) 

POLONEZ CARO 1.5 GLI - 92 r., hak, stan 
dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 609/711-305. 

(2114B10) 

Przyczepa campingowa ”Knaus”, 1987 r., 
5-osobowa. Tel. (62)741-10-30, 724/604-570. 

(1522P10) 

RENAULT 19 1995 r., 1.7, ekonomiczny, 
stan bdb.Tanio. Tel. 781/910-555 

(624J10) 

RENAULT CLIO 1.4, 1994/95 r., (nowszy 
model), metalik, wspomaganie, airbag, zareje-
strowany, 3.000 zł. Tel. 503/349-331. 

(1473P10) 

RENAULT LAGUNA 2.0, 98/99 r., benzyna 
+ gaz sekwencja, bogato wyposażony, cena 
8.400 zł. Tel. 602/722-893. 

(2150B10) 

RENAULT LAGUNA 2.2D, 95 r., stan bdb, 
4.500 zł, OPEL ASTRA 1.6i, 94 r., 3.200 zł, 
stan bdb, pokrowce, zarejestrowane. Tel. 
514/654-855. 

(2222B10) 

RENAULT MEGANE II 2003 r., 1.6, 16V, 
komputer, immobiliser, klimatyzacja, zielony. 
Tel. 501/189-707. 

(1412P10) 

RENAULT MEGANE - 2001 r., 1.9 DTI, 
klimatyzacja, ABS, 4 x p. p., wspomaganie, c. z., 
el. szyby. Tel. 512/173-264. 

(2211B10) 

RENAULT MEGANE - 98 r., 1.6 benzyna, 
wspomaganie, c. zamek, zielony, stan bdb., 
5.950 zł do uzgodnienia. Tel. 783/468-251.

(2202B10) 

RENAULT MEGANE, 1.6 + gaz, 96 r., 
srebeny metalik, zarejestrowany, 5 drzwi, wspo-
maganie, 2 x airbag, el. szyby, c.zamek, 5.900 zł 
do uzgodnienia. Tel. 503/867-017. 

(1528P10) 

RENAULT RAPID 1.4 + gaz - 93 r., oso-
bowo-dostawczy, 5-osobowy, hak, 4.300 zł. 
Tel. 667/128-690.

(2199B10) 

RENAULT SCENIC 2000 r., 1.9 DCI, 
kolor cameleon, ABS, airbag x 4, elektryka, 
klima, opony letnie i zimowe w cenie. Cena 
do negocjacji. Tel. 784/781-981 

(628J10) 

RENAULT SCENIC 2005r., 80 tys. km, 
ABS, klimatyzacja+schowek, 6 poduszek, pełna 
elektryka. Tel.0-501/018-581. 

(488K10) 

RENAULT TWINGO, 99 r., 1.2 benzyna, 
klimatyzacja, el.szyby, c.zamek, 2 x airbag, 
stan bdb, 7.500 zł do uzgodnienia. Tel. 787/
245-263. 

(1479P10) 

ROVER 25 2001r., 2.0 TDI, 5-drzwi, 
skóra, pełne wyposażenie, alufelgi. Tel. 604/
456-758. 

(504K10) 

SEAT CORDOBA 2007r. 1.4TDI 5-drzwi, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, po opłatach. 
Tel. 502-408-723. 

(516K10) 

SEAT IBIZA, 1.0, 97 r., granatowy metalik, 
zarejestrowany, 5 drzwi, c. zamek. el.szyby, 
4.900 zł do uzgodnienia. tel. 502/910-264. 

(1526P10) 

SEAT TOLEDO 1994r., 1.8 benzyna, Kli-
matyzacja. Tel. 663/507-123. 

(525K10) 

SKODA FAVORIT tanio z gazem - 92 r. 
Tel. 723/541-341 po 14.00. 

(2194B10) 
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O G Ł O S Z E N I A

BUDOWLANĄ

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ

w
Mieszkowie  400 m²
Cielczy  900 m²
Bachorzewie  1100 m²
Jarocinie - Glinki  600 m²

502-981-904

AGENCJA OBSŁUGI 
NIERUCHOMOŚCI

ul. Wolności 4/6, tel. (62) 747-90-81

Doradztwo w zakresie: nieruchomości, opinie, 
ekspertyzy, opracowania - konsultacje 
Polecamy usługi w zakresie: pośrednictwa, wyceny, 
doradztwa, prowadzenie transakcji
W ofercie do sprzedaży:
domy: Jarocin, Jaraczewo, Golina, k. Jarocina, 
Witaszyce, Raszewy, Nowe Miasto, Kadziak, Kieł-
czynek, Chrzan (rozpoczęta budowa)
mieszkania sprzedaż: Stefanów 63 m2, Jarocin 62 m2, 
25 m2, Bronów 62 m2, Koźmin 44 m2

inne: obiekt przemysłowo-handlowy - Jarocin 
centrum
- teren przemysłowy - 3.494 m2, 1,4 ha - Jarocin, 
2 ha - Kalisz
- grunty rolne - ok. Kotlina, Żerkowa
- kamienica Jarocin

SKODA FELICIA, 99 r., 1.3 MPI, 4.700 zł. 
Tel. 880/916-202, 692/082-963. 

(1517P10) 

SKODA FELICIA 1997 r. pierwszy 
właściciel 84 tys.km. 4.500 zł. Stan bdb. 
Tel.506/529-063 

(946G10) 

SKUTER ROMET 787 - 2007 r., stan 
idealny. Tel. 781/122-545. 

(2047B10) 

Sprzedam FORD MONDEO kombi, 1997, 
1.8 16 V, cena 5.500. Tel. 513-231-514 

(2125B10) 

TOYOTA YARIS 2004r., 1.3 automat, 
1 właściciel, serwisowany, salonowy, bezwy-
padkowy, garażowany, mały przebieg. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 695/453-409. 

(508K10) 

VW GOLF III 1.8 + gaz, 1995 r., czar-
ny metalik, 5-drzwi, wspomaganie, el.szyby, 
zarejestrowany, 5.900 zł. Tel. 506/530-767. 

(1471P10) 

VW GOLF III 1.6 - 94 r., czerwony. Tel. 
691/073-530.

(2192B10) 

VW GOLF III, 94 r., 1.6 benzyna, 5 drzwi, 
stan bdb, zarejestrowany, pół roku w krajuTel. 
784/185-890. 

(1501P10) 

VW GOLF IV 2001 r., 1.9 SDI, 3-drzwi, 
czarny, stan bdb. Tel. 608/392-157. 

(1328P10) 

VW GOLF IV 99 r., klimatyzacja, RENAULT 
CLIO 2001 r., 1.2 benzyna. Tel. 603/773-879. 

(2085B10) 

VW GOLF KOMBI 1997 r., 1.8i, czarny 
metalik, zarejestrowany, 3.400 zł. Tel. 603/
787-818. 

(1534P10) 

VW GOLF V, 2004 rok, 1.9 TDI. Tel. 
781/707-395 

(994G10) 

VW GOLF - 90 r., w dobrym stanie, srebrny 
metalik. Tel. 508/726-391.

(2200B10) 

VW GOLF IV 1.6 + LPG, 1999r. klimaty-
zacja, 4/5, biały. Tel. 601/204-277 

(642J10) 

VW GOLF III, 1.8 + GAZ, rok 1992. Tel. 
507/415-728 po 15.00 

(645J10) 

VW GOLF, 97 r., 1.9 D, wspomaganie, 
6.500 zł. Tel. 880/916-202, 692/082-963. 

(1519P10) 

VW PASSAT KOMBI 1994 r., 1.9 TDI, 
srebrny, 7.900 zł, przebieg 194 tys. km. Tel. 
667/950-993. 

(1509P10) 

VW PASSAT 1.9 TDI, 1994 r., czerwony, 
hak, c.zamek, poduszka, CD, wspomaganie, 
immobiliser, przyciemniane szyby, 6.900 zł. 
Tel. 505/537-029, 888/877-785. 

(1426P10) 

VW PASSAT 2004 r., 131 KM i VW PAS-
SAT 2002 r., 101 KM. Bogate wyposażenie. 
Tel.506/130-328 

(646J10) 

VW POLO 1998 r., 1.9 D, 6.900 zł. RE-
NAULT MEGANE 2000 r., 10.000 zł. Tel. 
500/125-798. 

(1506P10) 

VW POLO, 99 r., granatowy, 1.4 benzyna, 
4 drzwi, 2 komplety opon. Tel. 502/818-766. 

(1442P10) 

VW POLO 1.4, 97 r., przebieg 140 tys., 
3 drzwi, granatowy, cena do uzgodnienia. Tel 
781/907-213 po 16:00. 

(2099B10) 

VW T-4 2,4 D - 91 r., skrzyniowe, 3-oso-
bowy. Tel. 606/231-596. 

(2174B10) 

BMW 323 CI coupe, niebieska perła, 1999 r., 
133 tys. km, komplet dokumentów, bogate 
wyposażenie, auto do opłat, półskóra bananowa, 
24.900 zł. Tel. 691/649-430. 

(1508P10) 

Sprzedam dwa QUADY poj. 110. Tel. 
721/663-450. 

(2166B10) 

 
AUTA DO KASACJI - kupię każde. Odsprze-

daż części samochodowych. Tel. 603/810-195. 
(793J07) 

CITROEN SAXO - 96 r., 4.200 zł; ESCORT 
- 98 r., 3.300 zł, CORSA B - 94 r., 3.800 zł, 
ESCORT TD - 97 r., Kombi, 4.800. J-n tel. 
601/510-451. 

(2227B10) 

JEDYNA KASACJA POJAZDÓW W JARO-
CINIE. Atrakcyjne ceny. Możliwość odbioru i wy-
pisania dokumentów na miejscu, ul. Ceglana 1, 
tel. (62) 505-41-52 

(607J10) 

Kasacja pojazdów. Dopłata, dojazd, za-
świadcznie. Tel. 661/190-943 

(970G10) 

KUPIĘ KAŻDE AUTO poniżej ceny gieł-
dowej, uszkodzone lub do remontu oraz na 
wyzłomowaniu. Tel. 791/596-767. 

(2106B10) 

Kupię każde auto do złomowania. Płacę 
najwięcej. Tel. 792/389-538. 

(1470P10) 

SKUP AUT za gotówkę, mogą być uszko-
dzone lub do remontu. Tel. 793/604-468. 

(2189B10) 

SKUP SAMOCHODÓW W  CAŁOŚCI 
I USZKODZONYCH. Tel. 606/323-121. 

(1433P10) 

SKUPUJĘ KATALIZATORY oraz SAMO-
CHODY UŻYWANE. Tel. 503/193-487. 

(2221B10) 

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW na korzystnych 
wrunkach. Wydawanie zaświadczeń o kasacji. 
Sprzedaż części używanych. WIMAR - PIERU-
CHY. Tel. (62) 741-67-16, 509/699-990. 

(189P10) 

Kupię każdego Fiata Punto, Seicento, 
Astra I i II, Corsa, Vectra B, VW Golf III i IV, 
Polo, Honda Civic, Ford, Renault i inne. Także 
do remontu. Tel. 513/087-703. 

(1532P10) 

 
AKUMULATORY używane, zachodnie, 

z gwarancją (osobowe, ciężarowe, rolnicze). 
Tel. 661/811-116. 

(2067B10) 

OPONY NOWE I UŻYWANE, Cielcza, ul. 
Poznańska 22, tel. 790/706-565. 

(2107B10) 

OPONY, FELGI - używane. Tanio! Jarocin, 
ul. Jesienna 11, tel. 665/021-183. 

(1665B10) 

SKLEP MOTORYZACYJNY ‘AMADEUSZ’ 
oferuje części do motocykli pod zamówienie. 
Tel. (62)747-74-38 

(486J10) 

SPRZEDAM CZĘŚCI do: Astra II, For-
da Transita, Omega B i Mondeo MK II. Tel. 
667/135-966. 

(2183B10) 

Sprzedaż OPON LETNICH I ZIMOWYCH, 
FELG stalowych i aluminiowych. TANIO. Tel. 
606/623-801. 

(1902B10) 

Sprzedam tanio dobre OPONY LETNIE 
175/70/13. Tel. 797/122-926 po 16.00. 

(2171B10) 

Sprzedam MONTOWNICĘ DO KÓŁ HOF-
MANN rok 2000, PODNOŚNIK DWUKOLUM-
NOWY CONSUL 2000 kg, MONTOWNICĘ 
HYDRAULICZNĄ DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH 
COLLMANN. Tel. 609/201-036. RÓWNIEŻ 
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. 

(7237B09) 

Sprzedam silnik LEYLAND SW400, w do-
brym stanie. Tel. 692/277-697. 

(1435P10) 

Sprzedam silnik 1.9 TDI, 90 KM, do VW 
GOLF III. Tel. 663/681-239. 

(1398P10) 

 
SPRZEDAM DOM blisko Jarocina przy 

lesie, na działce 82 a, cena 450 tys. zł. Tel. 
695/920-506. 

(5688B08) 

Sprzedam DZIAŁKI BUDOWLANE prze-
znaczone pod zabudowę jednorodziną z do-
puszczeniem usług. Lokalizacja Książ Wlkp. 
- Kiełczynek przy ul. Wiosny Ludów. Tel. (61) 
282-88-84 od godz 18 do 20. 

(1253B10) 

Sprzedam MIESZKANIE w  Jarocinie 
- Południe, 64 m2, III piętro, 3 pokoje, 2.500 zł/m. 
Tel. 512/125-303. 

(1703B10) 

Sprzedam dom wolno stojący na dział-
ce o pow. 10 arów, 3 km od Jarocina. Tel. 
605/448-109 

(857G10) 

Sprzedam MIESZKANIE 36,6 m2, II pietro, 
z wyposażenie, Os. Konstytucji 3 Maja w Jaro-
cinie. Tel. 661/697-704. 

(1839B10) 

Sprzedam 2 DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 
1800m2, 3 km od Jarocina. Tel. 667/947-016. 

(1843B10) 

SPRZEDAM MIESZKANIE 65.5m2 3 po-
koje, CO, I piętro, Jarocin ul. Traugutta. Tel. 
662/440-134. 

(1849B10) 

Sprzedam mieszkanie 86,4m2 w Gostyniu 
centrum w suterenie (blok) osobne wejście 
z możliwością prowadzenia dzialalności. Tel. 
605/224-806 (65) 572-30-96 

(873G10) 

Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w cen-
trum Chrzana 3.500 m2. Tel. 697/393-483 
po 18-tej. 

(573J10) 

Sprzedam ATRAKCYJNĄ DZIAŁKĘ BU-
DOWLANĄ w Jarocinie, osiedle Bogusław, 
media. Tel. (62)740-67-41 po 20.00. 

(1956B10) 

Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2, 
65 tys. w Żelaźnie okolice Krzywinia. Labirynt. 
Tel.504/202-202 

(923G10) 

Sprzedam kamienicę w centrum Gosty-
nia. 9 pokojów, lokal użytkowy. Labirynt. Tel. 
504/202-202 

(924G10) 

Sprzedam dom w Żegocinie, działka 2.600 m 
+ budynki gospodarcze. www.interhouse-nie-
ruchomosci.pl. Tel. 504/270-705. 

(1405P10) 

Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 900 m2 
w Krotoszynie z pozwoleniem na budowę, 
wszystkie media. Tel.515/327-227. 

(479K10) 

Sprzedam PIĘTROWY DOM JEDNORO-
DZINNY (180 m2) z ogrodem i budynkiem 
gospodarczym (60 m2) w spokojnej dzielnicy 
domków jednorodzinnych w Jarocinie. Tel. 
692/973-073. 

(599J10) 

Sprzedam dom z budynkiem gospodar-
czym, położony blisko lasu, w pobliżu sklepy, 
szkoła, Kościół, PKS, MZK, 195.000 zł. Koryta 9. 
Tel. 514/297-218. 

1(1420P10) 

Sprzedam w starym budownictwie okazałe 
MIESZKANIE 154 m2 w Witaszycach położone 
w parku + piwnice użytkowe + 2 garaże. Cena 
przystępna. Tel. 783/401-625. 

(2059B10) 

Sprzedam DOM JEDNORODZINNY 
w Zakrzewie na działce 35 arów + garaże 
i budynek gospodarczy, wszystkie media. Tel. 
608/744-796. 

(2068B10) 

Sprzedam działkę budowlaną w Sucho-
rzewie 902 m2. Tel. 604/145-202. 

(1438P10) 

Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1.110 m2, 
uzbrojona, z  rozpoczętą budową + projekt 
+ materiał, w Golinie. Tel. 512/125-299. 

(2074B10) 

Sprzedam działkę pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną i usługi w Gostyniu. 
Tel.696/573-378 

(952G10) 

Sprzedam ZIEMIĘ ul. Zajęcza, Jarocin, 
1,025 ha. Tel. 502/164-410. 

(2077B10) 

Sprzedam MIESZKANIE własnościowe na 
parterze,dwa pokoje, 48 m2 w Jarocinie na Os. 
Kościuszki. Tel. (62)747-74-18.

(2079B10) 

Sprzedam DOM W ŻERKOWIE 125 m2 

+ budynek gospodarczy (2 garaże), działka 
650 m2. Tel. 603/705-271. 

(2086B10) 

ZARZĄDZANIE Wspólnotami Mieszka-
niowymi. Tel. 608/588-548, 609/174-477 
e-mail: ebx@poczta.onet.pl 

(956G10) 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE dla bu-
dynków i lokali. Tel. 608/588-548, 609/174-477 
e-mail: ebx@poczta.onet.pl 

(957G10) 

Sprzedam dom z budynkami gospodar-
czymi, 2.5 ha, 265.000 zł. Gmina Gizałki. 
Tel. 600/898-283. 

(1451P10) 

Sprzedam MIESZKANIE na III pietrze, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 35,6 m2. Tel. 
697/944-804. 

(2103B10) 

Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ o pow. 
2400 m2 w Witaszycach. Tel. 790/894-242. 

(2123B10) 

Sprzedam DOM JEDNORODZINNY z ga-
rażem, ogrodem i budynkiem gospodarczym 
w centrum Jarocina. Tel. 696/030-433. 

(2127B10) 

Sprzedam DOM NA WSI okolice Jarocina 
(budynki gospodarcze) KRUS. Tel. 608/250-540 

(614J10) 

Sprzedam MIESZKANIE 62 m2, Jarocin, 
os. Konstytucji 3 Maja. Tel. 516/190-548. 

(2141B10) 

Sprzedam DZIAŁKI BUDOWLANE w Jaro-
cinie 1250 m2 przy ul. Wiśniowa, Siedlemińska. 
Tel. (62) 505-48-72 

(622J10) 

Sprzedam bardzo ładne MIESZKANIE 
3-pokojowe 63 m2 ul. Wrocławska (blok przy 
lasku), kuchnia, łazienka, wc, korytarz ( po 
remoncie). Tel. 512/307-007 

(627J10) 

Sprzedam ZIEMIĘ 1.88 ha, Kruczyn, woda, 
gaz, prąd. Tel. 668/195-383 

(631J10) 

STRZAŁKOWO pow. SŁUPIA - MIESZKA-
NIE 49 m2, 3 pokoje, łazienka z WC, piwnica, 
garaż (ks. wieczysta), parter, ściany gipsowane, 
okna PCV lub zamiana na 2-pokojowe w Jaro-
cinie. Tel. 666/187-459. 

(2155B10) 

Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Jaro-
cinie, Leszczyce, 3.500 m2. Tel. 501/609-864. 

(2178B10) 

Sprzedam PIĘTRO DOMU wraz z ogrodem. 
Tel. 887/264-222. 

(2179B10) 

Sprzedam dwie działki budowlane (po 
2.500 m każda) w Zielonej Łące, przy głownej 
trasie A-11. Sprzedam dom 120 m2 w Zielonej 
Łące, Tel. 512/912-990. 

(1516P10) 

Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Ja-
rocinie, pod lasem. Tel. 509/418-104 

(640J10) 

Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Gó-
rze koło Jarocina. Tel. 693/122-449. 

(2215B10) 

LOKALE do wynajęcia w Krotoszynie, 
ul. Rawicka-Kołłątaja ( obok Urzędu Miasta). 
Parter, piętro o powierzchni 50-150 m2. Tel. 
605/094-527. 

(238K10) 

Wynajmę LOKAL HANDLOWY 25m2, Jaro-
cin, ul. Wroclawska 13, ogrzewanie podłogowe, 
klimatyzacja. Tel. 601/750-323 

(1630B10) 

Wynajmę LOKAL HANDLOWY 140m2,Ja-
rocin, ul. Poznańska12A ogrzewanie podłogowe, 
klimatyzacja, parking. Tel. 601/750-323. 

(1631B10) 

DOM WOLNO STOJĄCY do wynajęcia 
w Żerkowie, 150 m2 + 35 m2 garaż, 4 pokoje, 
kuchnia, 2 łazienki, skrytka, kominek, ogród, 
od lipca. Tel. 510/839-175. 

(1831B10) 

Do wynajęcia LOKAL UŻYTKOWY Jarocin, 
ul. Św. Ducha 14. Tel. 602/389-995. 

(1848B10) 

Mam do wynajęcia MIESZKANIE w Jaro-
cinie, 42 m2. Tel. 696/022-469. 

(1950B10) 

40 mkw. DWA POKOJE DO WYNAJĘCIA 
na gabinet, biuro. Centrum Jarocina ul. Śród-
miejska 27A. Tel. 602/334-480. 

(2109B10) 

Mam MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA.Tel. 
663/086-387 

(606J10) 

WYNAJEM BIUR, pow. od 20 m2, wysoki 
standart, Jarocin, ul. Wojska Polskiego. Tel. 
506/820-909, 512/264-963. 

(2117B10) 

Wydzierżawię wyremontowany LOKAL 
HANDLOWY w  centrum Jarocina, deptak 
Św. Ducha przy Rynku, 37 m2 + WC. Tel. 
510/244-220. 

(2121B10) 

Wydzierżawię TEREN POD AUTOKOMIS 
w Jarocinie. Tel. 696/609-094. 

(2129B10) 

Wynajmę MIESZKANIE 2-pokojowe 37 m2, 
Jarocin, ul. Kasztanowa. Tel. 603/543-649. 

(2135B10) 

Pomieszczenie handlowe 525 m2 do wy-
najęcia w Rawiczu, ul. Armii Krajowej 4 obok 
Kauflandu. Tel. 507/111-663. 

(485R10) 

Wydzierżawię 2 LOKALE po 43 m2 na 
działalność rzemieślniczą, magazynową lub 
inną w Środzie Wlkp., ul. Wrzesińska 4, tel. 
(61)285-49-94 

(629J10) 

Poszukuję lokalu handlowego do wynajęcia 
w ścisłym centrum Gostynia, Rawicza, Kroto-
szyna, Jarocina. Tel. 695/263-251 

(856G10) 

Poszukuję MIESZKANIA w bloku na wy-
najem. Tel. 783/046-997 

(613J10) 

Poszukuję MIESZKANIA 2 pok. z rodziną 
4-osobową. Tel. 724/783-611 

(617J10) 

Sprzedam: CIELĘTA BYCZKI i JAŁÓWECZ-
KI również mięsne. Tel. 607/503-523. 

(84K09) 

OLEJE LUZEM ”Superol” CC30 - 5.50 zł/l; 
”Hipol” - 5,70 zł/l; ”Hydrol” - 4,90 zł/l; lux 
- 4,90 zł/l, płyn do chłodnic ”Petrygo” - 4.80 zł/l. 
Agro-Mix: Jarocin, ul. Poznańska 1 tel. 
0-504/868-966, Nosków, ul. Koźmińska 27, 
tel. 506/310-088, Witaszyce, Al. Wolności 7, 
tel. 504/866-699. 

(698J09) 

RZEŹNIA KUPUJE MACIORY cena 2,40 
+ vat. Odbiór nawet 1sztuki, gotówka lub 
przelew 1 dzień. Tel. 698/966-492 . 

(4718B09) 

TANIE KREDYTY OBROTOWE DLA ROL-
NIKÓW. Konsolidacja kredytów rolniczych. Do-
jazd do klienta. Załatwiamy wszystkie formal-
ności, tel. 61 851 24 39, gsm 601 65 62 65 
Tel. (61) 851-24-39, 601/656-265 . 

(7354B09) 

SKUP MACIOR (2.35zł/kg) I KNURÓW 
(1,90 zł/kg), płatne gotówką lub przelewem. 
Tel. 782/143-937, 669/515-286. 

(195B10) 

Skup świń, macior, knurów oraz bydła 
rzeźnego, płatne gotówką lub przelewem. Tel. 
880/203-189 

(243G10) 

Sprzedaż ZBÓŻ Z TRANSPORTEM. Tel. 
601/448-552. 

(555B10) 

EuroINEX sprzedaż PROSIĄT I WAR-
CHLAKÓW HOLENDERSKICH, DUŃSKICH 
I NIEMIECKICH. Tel. 602/608-096. 

(573B10) 

SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ 
KRAUSE, również skup sztuk wypadkowych. 
Tel. 602/608-096. 

(574B10) 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, nasiona 
kukurydzy, pasze, koncetraty, sznurek, folia, 
inne. Góra, tel. (62) 747-27-62. 

(648B10) 

KWALIFIKANTY jęczmień EUNOVA, psze-
nica BRAWURA, owies BRETON. Strzydzew. 
Tel. 501/395-601, 606/949-390. 

(646P10) 

Sprzedaż, produkcja automatów pa-
szowych 1,2,3,4 - stanowiskowe. Tel. 728/
317-609. 

(783P10) 

Sprzedam byczki rasy MM od 50 do 200 kg. 
Tel. 698/660-277. 

(829P10) 

Kupię bydło rzeźne krowy (do 3.70), byki 
(HF do 4.90, MM do 5.30), jałówki (do 4.70), 
płatność gotówką lub przelew 1 dzień, jałówki 
od 2 do 8 miesięcy cielności. Tel. 508/223-035, 
(65) 575-18-48 

(595G10) 

Kupię jałówki hodowlane i użytkowe, 
cielność 6-8 miesięcy. Tel. (62)741-47-61, 
602/777-217. 

(922P10) 

Kupię JAŁOWICE wysoko cielne. Tel. (61) 
437-75-27, 0-602/731-229 

(404J10) 

NAWOZY DOLISTNE typu BASFOLIAR, 
ADOB, SOLUBOR renomowanej firmy ADOB. 
Dobieszczyzna 115, tel. (62)740-25-56, 
604/435-131. 

(1521B10) 

Skupujemy JAŁOWICE HODOWLANE 
od 6 miesiąca i UŻYTKOWE od 7 miesiąca 
cielności oraz na export jałowice hodowlane 
od 2 miesiąca cielności. Przedsiębiorstwo” BIS” 
(65) 573-86-31, pon.- piątek 8.00 - 16.00. 

(435J10) 

Skup krów, byków, jałówek. Skup na 
ubój z konieczności. Gotówka lub przelew. 
Tel. 664/499-683 

(744G10) 

KURKI odchowane sprzedam. Tel. 
506/494-770 

(440J10) 

POMIAR PÓL techniką GPS (powyżej 20 
ha pomiarów wniosek obszarowy gratis), PODR 
Krotoszyn, ul. Ceglarska 1. Tel. 669/219-880. 

(391K10) 

Sprzedam KURĘ MŁODĄ 20-tygodniową, 
KURY ROCZNE i OWIES . Tel.(62)740-49-80, 
691/168-964, Golina, ul. Jarocińska 1a po 
godz. 15.00 

(502J10) 

Sprzedam ładowacz cyklop, stan bdb, 
I właściciel, cena 9.500 zł, Brzezie. Tel. 
509/818-573 

(791G10) 

KARP. KROCZEK. Tel. 668/185-277 
(520J10) 

WYLĘGARNIA DROBIU W DOBIESZCZYŹ-
NIE przyjmuje zamówienia na PISKLĘTA KURZE 
tj. brojlery oraz kurki nioski (jednodniowe). 
Zamówienia można składać telefonicznie (62) 
740-27-11, 512/427-326. 

(1773B10) 

Sprzedam kukurydzę i ziemniaki paszowe. 
Tel. 504/416-427, 503/033-977. 

(1254P10) 

75.000 zł premii dla Młodego Rolnika 
- wypełnianie wniosków. Tel. 607/871-867 

(858G10) 

Sprzedam ZIEMNIAKI JADALNE odmiana 
Bryza, 60 gr/km w gospodarstwie, 70 gr/kg 
z dowozem. Siedlemin, Bielawy 5. Tel. (62) 
740-48-96. 

(1855B10) 

NOWE MASZYNY ROLNICZE w konku-
rencyjnych cenach: kosiarka rotacyjna (1.65), 
opryskiwacze, rozsiewacze do nawozu (lejek). 
Zadzwoń: (62)741-12-92. 

(1272P10) 

Sprzedaż byczków czarno-białych od 
40 - 60 kg CB, mięsne. Tel. 609/015-623. 

(1273P10) 

Sprzedam suwnicę na słupach 10 tonową, 
kompletną, nieużywaną. Widlaka z  łyżką do 
ładunków sypkich, możliwość założenia wideł, 
silnik perkins, stan idealny. Przyczepę 3 osiową 
na poduszkach dlugość 8m. Tel. 502/465-066. 

(1286P10) 

Sprzedam JAŁÓWKĘ HODOWLANĄ, 
wycielenie maj, 63-210 Żerków, Stęgosz 60 

(546J10) 

DDGS - podestylacyjny susz kukurydziany. 
Śruta sojowa. Tel. 695/927-126 

(879G10) 

Sprzedam oczyszczoną kukurydzę, ziem-
niaki: Denar, Bryza, Drop. Słomę w belach 
i siewnik Poznaniak. Tel.661/436-555. 

(1337P10) 

Sprzedam: ZGRABIARKĘ karuzelową, 
WIDŁY do widlaka. Kupię ZBOŻE paszowe. 
Tel. 606/404-798. 

(452K10) 

Sprzedaż MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRO-
DUKCJI PASZ, transportu ziarna, suszarń. 
Transport gratis. Jarocin, ul. Węglowa 28, tel. 
(62) 747-22-78, 889/459-794. 

(1934B10) 

SIEW KUKURYDZY, 6 rzędów, wysiew 
talerzowy. Tel. 601/448-552. 

(1939B10) 

Sprzedam PRASA Z-224/1, CYKLOP, 
KOSIARKA rotacyjna. Tel. (61)287-53-80. 

(1940B10) 

Sprzedam słomę 17 balotów z mieszan-
ki zbożowej i 13 balotów z pszenżyta. Tel. 
692/970-694. 

(1365P10) 

Sprzedam sianokiszonkę, mieszankę 
i owies oczyszczony. Tel. 728/842-291. 

(1376P10) 

Sprzedaż BROJLERÓW. Tel. 502/
189-413. 

(1970B10) 

Sprzedam ZBOŻE oczyszczone: pszenica, 
pszenżyto jare, mieszanka, owies, jęczmień. Tel. 
(62) 721-82-90, 693/560-105. 

(465K10) 

Sprzedam pług 3 skibowy, wywrot KVER-
NELAND, żmijki do zboża 8 m, karuzelę do siana 
4 m FAHR, rozsiewacz nawozu AMAZONE ZAF 
603 i ZSB 900 KUHN, siewnik zbożowy 3 m 
ACCORD. Tel. 601/288-461, (62)721-81-57 

(597J10) 

Sprzedaż KURCZAKÓW BROJLERÓW 
do uboju. Siedlemin, ul. Główna 12, tel. (62)
740-48-44. 

(2036B10) 

Sprzedam ZIEMNIAKI SADZENIAKI, 
LORD i SATINA. Tel. (61)284-48-79. 

(2041B10) 

Sprzedam JAŁÓWKĘ wysoko cielną, termin 
koniec kwietnia. Tel. (62)740-48-10. 

(2042B10) 

Sprzedam ciągnik C-330. Tel. 691/
224-219. 

(459R10) 

Sprzedam CHŁODNIĘ do mleka ALFA 
LAWA, wanna 850 l. Tel. 502/236-766. 

(2043B10) 

Sprzedam nowego Tura do C-330 z hy-
drauliczną łyżką. Tel. 600/165-314 wieczorem. 

(1399P10) 

Sprzedam ZBOŻE PASZOWE od 300 zł 
za tonę. Tel. 696/629-549. 

(2045B10) 

Sprzedam SIEWNIK Poznaniak. Tel. 
603/487-706. 

(475K10) 

KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA

38 m², w pełni 
wyposażona 
w Jarocinie 

przy ul. Wojska 
Polskiego

507-047-054

nieruchomoœcioddam w najem

motoryzacyjne ró¿ne

motoryzacyjne kupiê

nieruchomoœci
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Sprzedam: SIEWNIK do buraków, PŁUG 
4-skibowy Keverland zagonowy, zabezpieczenia 
resorowe, GRUBER 3 m z siewnikiem do poplo-
nów, PRASA balotnica Spima 120 x 120, NEP-
TUN do buraków Z 413. Tel.(62) 722-12-34. 

(476K10) 

Sprzedam PRZETRZĄSARKĘ Dojcze For 
5,40 m, KOLCZATKI do pługa, BRONĘ wa-
hadłową, ŁADOWARKĘ ”Kramer” 312 S.L., 
SZUFLA, WIDŁY, chwytak do balotów. Tel. 
604/669-898. 

(2049B10) 

Sprzedam knurka, waga ok. 100 kg ze 
stada wolnego od choroby aujeszkyego. Tel. 
603/603-059 

(1407P10) 

Sprzedam: samochód TRAFIK- 1995r., 
disel, 2.5: CIĄGNIK C-330, SIANOKISZONKI-
baloty. Tel. 697/714-538.

(480K10) 

Sprzedam PSZENŻYTO z  żytem oraz 
MIESZANKĘ JARĄ, cena do uzgodnienia. Tel. 
507/862-398. 

(2057B10) 

Sprzedam pszenicę i  jęczmień zimowy. 
Tel. (62)734-43-32. 

(1419P10) 

Sprzedam ROZSIEWACZ nawozów Bąk, 
2 OPONY 18,4 x 34 używane - stan dobry. Tel. 
(62)725-77-46. 

(481K10) 

Sprzedam ciągnik MF 255, 4 jałówki 
hodowlane, wycielenie lipiec, sierpień. Tel. 
695/620-017 

(948G10) 

Sprzedam prasę rolującą 1991 r., CLAAS 
ROLAND 42, cena 20 tys. zł. Tel. 609/797-125. 

(1425P10) 

Sprzedam opony do MTZ używane 
15.5/38, 16.9/28 oraz 8.3/20. Tel. 606/
685-065. 

(1428P10) 

Sprzedam 6 t KUKURYDZY, SILNIK do 
Zetora12145, na chodzie, CHŁODNICĘ do 
16145, WIDŁY do widlaka. Tel. 609/922-828. 

(2063B10) 

Sprzedam CIĄGNIK ZETOR - 9540. Tel. 
667/515-764. 

(2070B10) 

Sprzedam sieczkarnię FORTSCHRITT 
E281C + chedery, ładowaqcz WIR 8/750, 
sieczkarnie czeską do ziemniakow, pług pod-
rywkowy 5-skibowy. Tel.667/945-961 

(951G10) 

Sprzedam loszki hodowlane. Tel. 600/
149-051. 

(471R10) 

TUNEL Foliowy 15 x 6,80 z nawadnia-
niem. szczyty zabudowane Tanio!tel.515047249 
512022376 

(483K10) 

Likwidacja szkółki. Wyprzedaż drzewek 
i krzewów ozdobnych 515/047-249 512/
022-376 

(484K10) 

Sprzedam SADZARKĘ i KARUZELĘ do 
siana. Tel. (62)740-94-12 po 16:00. 

(2080B10) 

Sprzedam sadzonkę kapusty, sadzarkę 
do pomidorów, bronę talerzową 3.20 m. Tel. 
608/309-585. 

(1446P10) 

Sprzedam PROSIĘTA. Tel. (62)740-83-15. 
(2084B10) 

Sprzedam loszki młode, miesiąc prośne, 
650 zł. Tel. 887/354-732. 

(1450P10) 

Sprzedam SIANO i SŁOMĘ w kostkach. 
Tel. 667/915-272. 

(2091B10) 

Sprzedam OPRYSKIWACZ 400 l i KOMBAJN 
ZIEMNIACZANY ”Anna”. Tel. 663/197-339. 

(2093B10) 

Sprzedam śrutownik bijakowy, dmuchawę 
do zboża. Tel. 601-574-405 

(1460P10) 

Kupię maciory 2,40 zł, knury 2,00 zł. 
Tel. 723/640-425 

(958G10) 

Kupię jałówki hodowlane (od 5 do 8 mie-
siąca cielności). Tel. 601/057-112 

(960G10) 

SPAWARKI, KOWADŁA, IMADŁA, WIN-
DA, UCINARKA kątowa, ZBIORNIKI 1000l. 
Tel. 693/668-793. 

(492K10) 

Sprzedam słomę i  siano w kostkach, 
ziemniaki sadzeniaki i  jadalne DENAR. Tel. 
500/589-456. 

(1463P10) 

Sprzedam AGREGAT aktywny 3 m, WY-
BIRAKI kiszonek, DMUCHAWY do zboża, 
PRZEGRABIARKI KARUZELOWE do siana, 
PŁUG OBROTOWY III. Tel. 602/769-688, 
(62)740-25-57. 

(2110B10) 

Sprzedam PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ 
”Kaczuszkę” lub zamienię na ciągnik. Tel. 
661/235-381. 

(2113B10) 

Sprzedam: OPRYSKIWACZ 2000 l. Pilmet 
1989r., szer. 20 m, badanie techniczne. Tel. 
609/524-065, (62)722-12-39. 

(497K10) 

Sprzedam: OWIES, ŚRUTĘ rzepakowa i so-
jową, pasza dla tuczników. Tel. (62)722-11-50. 

(498K10) 

Kupię SILNIK ESA stosowany kiedyś przy 
młuckarni, stan obojętny. Tel. 664/664-895. 

(2115B10) 

Sprzedam: URSUS 912 1984 r., 
c. 18.000 zł., OPRYSKIWACZ 400 l. cena 
750 zł. Tel. 605/408-790. 

(500K10) 

Sprzedam FADROMĘ ATLAS 51C. Tel. 
666/211-858 

(605J10) 

USŁUGI- BECZKOWOZEM 8.500 l, SIEW 
kukurydzy- sześciorzędowy, OWIJANIE owijarką 
samozaładowczą bel 120 do 150, PRASOWA-
NIE bel, ZBIÓR PRZYCZEPĄ zbierajacą. Tel. 
603-112-583. 

(501K10) 

Sprzedam prasę Z224, 1986 r. Tel. 
509/346-709. 

(1481P10) 

Sprzedam ładowacz CYKLOP, siewnik 
”Poznaniak”. Tel. 662/410-138. 

(1482P10) 

Sprzedam URSUS C-355, po kapitalnym 
remoncie silnika, z nową kabiną, cena 12.000 zł 
i 2 nowe błotniki tylnie. Tel. 697/996-485. 

(2128B10) 

Sprzedam ładowacz UNHZ 500, siewnik 
”Poznaniak”, przegrabiarkę gwiazdową i be-
toniarkę. Tel. 692/392-002.

(1483P10) 

Sprzedam CIĄGNIK C-330 - 79 r., OPRY-
SKIWACZ ”Pilmet” 400 l, KOSIARKA listwowa 
Osa. Tel. 607/544-908 po 20.00. 

(2132B10) 

Sprzedam przyczepę niską kaczuszkę, wy-
wrotkę po remoncie i D 732. Tel. 787/537-247. 

(1484P10) 

Sprzedam podwójne wałki do kultywatora 
2.8 m. Tel. 692/374-135 

(974G10) 

Sprzedam SŁOMĘ w  balotach. Tel. 
787/283-053. 

(506K10) 

Sprzedam sianokiszonkę w balotach, 
wycinak hydrofox, kultywator z wałkiem 2.8 
m, zgrabiarkę 7-gwiazdową - nowy typ. Tel. 
666/951-723 

(619J10) 

Wezmę ZIEMIĘ W DZIERŻAWĘ. Tel. 
660/048-317. 

(2143B10) 

Sprzedam cielaki byczki. Tel. 785/
981-087. 

(1494P10) 

Sprzedam MIĘSNE CIELAKI, BYCZKI. 
Możliwość dowozu. Tel. 0-660/610-949. 

(1496P10) 

Sprzedam LOSZKI PROŚNE 3 tygodnie 
i JAŁÓWKĘ cielną 4 mc. Tel. 783/287-893. 

(2151B10) 

Sprzedam PROSIĘTA 10 sztuk. Tel. 
665/735-423. 

(2152B10) 

Sprzedam ziemniaki VINETA, BARTEK 
średnica 3.5 - 5.5 cm. Tel. 782/255-281 

(630J10) 

Sprzedam CIĄGNIK C-330, 1989 r., 
AGREGAT UPRAWOWY, szer. 280 cm, SIANO 
W BALOTACH. Tel. 662/508-426 

(633J10) 

Sprzedam rozsiewacz nawozu ”AMAZONE”. 
Tel. (61) 287-56-40 

(634J10) 

Sprzedam maszyny rolnicze konne i cią-
gnikowe. Tel. 669/388-186. 

(1499P10) 

Sprzedam kompresor dwutłokowy. Tel. 
784/185-890. 

(1500P10) 

Sprzedam: KOMBAJN zbożowy Bizon, 
CIĄGNIK Renault 120.54, PŁUG: 3 + 1 ob-
rotowy. Tel. 696/274-944. 

(510K10) 

Sprzedam KURCZAKI BROJLERY, KURKI 
nioski do dalszego chowu. Łuszczanów, ul. 
Długa 15, tel. (62)749-42-52, 667/781-737. 

(2161B10) 

Przyczepa 3,5 tony, sztywna, cena 2.800 zł. 
Tel. 783/696-804 

(997G10) 

Sprzedam PRZETRZĄSACZ DO SIANA 
prod. Jarmet i SORTOWNIK do ziemniaków. 
Tel. 600/207-675. 

(2163B10) 

Roztrząsacz obornika 8 ton, stan idealny, 
ZTS 16 245, 1993 rok. Tel. 609/927-725 

(1001G10) 

Sprzedam PRZYCZEPĘ D-47, ROZRZUT-
NIK obornika 2-osiowy, ZETORA 8011. Tel. 
605/084-957 - dzwonić do 14.00. 

(2164B10) 

Skup zwierząt rzeźnych: byki M do 5.530, 
byki HF do 5.10, jałówka do 4.60, krowa do 
3.60. Tel. 607/544-147, 603/034-940 

(1003G10) 

Sprzedam AGREGAT UPRAWOWO-
SIEWNY, aktywny, OPRYSKIWACZ 1.000 l, 
SIEWNIK Hasia 3 m, CIĄGNIK Ursus 5314, 
99 r., z ładowaczem TUR. Tel. 505/982-058.

(2167B10) 

Sprzedam 2 JAŁÓWKI WYSOKO CIELNE 
- wycielenie 28.04.2010 r. Tel. 793/666-067. 

(2168B10) 

Sprzedam LOSZKI prośne i PROSIĘTA. 
Kupię OPONY DO 330 12.4/28. Tel. (62)
740-26-49. 

(2170B10) 

Sprzedam ROZRZUTNIK do obornika 
1-osiowy. Tel. 505/777-261. 

(2172B10) 

Sprzedam AGREGAT 2,20, PODWUJNE 
WAŁKI, stan idealny. Tel. 662/497-559. 

(2173B10) 

Sprzedam ZIEMIĘ 0,50 ha (ŁĄKA), BETO-
NIARKĘ 250 l, PRZYCZEPĘ wywrotkę 3,5 t. 
Tel. (62)740-56-19. 

(2177B10) 

Sprzedam ciągnik URSUS C-360. Tel. 
721/985-378 

(636J10) 

Sprzedam NAWOZY AZOTOWE, WYSŁOD-
KI SUCHE, ZBOŻA PASZOWE. Zapewniamy 
transport. P.H.U. ”DROS” Dobieszczyzna.Tel. 
(62) 740-26-66 

(637J10) 

Sprzedam PROSIĘTA. Tel. 669/013-432. 
(2182B10) 

Sprzedam: ROZRZUTNIK obornika Forsch-
mit 10 T, ZGRABIARKA do siana karuzelowe 
- stan bdb. Tel. 603-841-233. 

(512K10) 

Sprzedam JAŁÓWKI mięsne, BYCZKI, 
KONIE. Tel. 661/955-251. 

(2196B10) 

ROZSIEWACZ nawozu ”Amazone” ZA-F 
800 l, z hydrauliką, ZGRABIARKA ”Pottinger” 
szer. 2.70,WYCINAKI do kieszonek ”Straut-
mann”, KOSIARKA DYSKOWA 2.40 ”Kuhn”, 
KULTYWATOR 2.40. Tel. 696/964-236. 

(2197B10) 

Sprzedam JAŁÓWKĘ WYSOKO CIELNĄ. 
Tel. (62) 740-82-03. 

(2204B10) 

Sprzedam LOSZKĘ 10 tygodni prośna. 
Tel. 887/415-667. 

(2207B10) 

Rozsiewacz Amazone, rozrzutnik, Po-
znaniak, przyczepa wywrotka D-732, D-47, 
kolczatka, koła bliźniacze 9,5x36. Tel. 
607/306-504. 

(491R10) 

Wydzierżawię ZIEMIĘ 1,35 ha, w Siedle-
minie. Tel. 660/079-495. 

(2209B10) 

Sprzedam JAŁÓWKĘ CIELNĄ, wycielenie 
10.05.2010 r., Tel. (62)740-85-14. 

(2214B10) 

Sprzedam PERLICE (samce) czarne i stan-
dart. Mozliwość wymiany na samiczki lub króliki 
kalifornijskie. Tel. (62)740-87-14. 

(2216B10) 

Sprzedam oczyszczone dobrej jakości (rok 
siane) owies, mieszankę, jęczmień, pszenicę, 
workowane. Tel. 0-609/305-437. 

(1531P10) 

Sprzedam cielęta - byczki i  jałóweczki. 
Tel. 665/077-944. 

(497R10) 

Sprzedam PŁUGI 3-skibowe, obrotowe, 
DMUCHAWY do zboża, SADZARKĘ i SOR-
TOWNIKI do ziemniaków, OPRYSKIWACZ
600l, PAŚNIKI, ROTACYJNĄ do trawy. Tel. 
601/769-983, (62)747-81-85. 

(2217B10) 

Sprzedam SADZONKI ZIEMNIAKÓW od-
miany: Satina, Wineta i Dalii. Tel. 664/034-176. 

(2218B10) 

Sprzedam sprzęt rolniczy: pług trzyskibowy, 
pług pięcioskibowy, opryskiwacz, rozsiewacz 
nawozu, ciągnik URSUS C-360, kultywator, 
przyczepy, Waryński K611. Tel. 663/996-163 

(644J10) 

Sprzedam JĘCZMIEŃ BOSS, MIESZANKA 
z owsem JAWOR (żółtoziarnista). Tel. (61)284-
40-47, 515/392-200. 

(2224B10) 

NAWOZY, NASIONA, AGROWŁÓKNINY, 
ŚRODKI, AFALON 51-219,-ZŁ, CHWASTOX 
exstra - 11,90 zł/l, turbo - 21,60zł/l, Chisel 
- 86,-zł/l, Huzar - 185,-zł., Lintur 49,50zł., 
Mustang 49,50zł., Basagran 92,-zł., Saletrzak 
- 775,-zł/T, Sól potasowa - 1.470,-zł., Can 890,-
zł., Mocznik1.130,-zł., Polifoska - 5,8 - 1.460,-
zł/T, Polidab - 1.580,-zł., Previcur108,-zł/05 l, 
Lumax - 54,80,-zł/l, Saletra szklarniowa 37,-
zł./25 kg Hurtownia Rolno-Ogrodnicza PAKOS 
Kościelna Wieś, ul. Poznańska. U NAS ZAWSZE 
NAJTANIEJ!!!www.pakos.com.pl 

(520K10) 

Sprzedam PRASĘ KOSTKĘ zetkę 96r., 
i KOMBAJN Bolko do ziemniaków i cebuli. 
Tel. 511/183-111.

(2226B10) 

Sprzedam ciągnikową dwukółkę do 
przewozu zwierząt 1.6 x 2.4 m, Jarocin. Tel. 
608/705-081 

(647J10) 

Sprzedam URSUS 1014, 85 r, agregat 
uprawowo-siewny czynny 2.5 m lely + pozna-
niak. Tel. 667/248-579. 

(2229B10) 

 

VIDEOFILMOWANIE - profesjonalne stu-
dio cyfrowej produkcji video (kamera cyfrowa); 
korzystne ceny. Oferta multimedialna. Tel. (0-62) 
740-18-65, tel. kom. 604/295-249. 

(7B07) 

NAPRAWA sprzętu gospodarstwa do-
mowego. Jarocin, ul. Wrocławska 76, tel. 
669/891-999. 

(8B07) 

REKLAMY, kasetony podświetlane, na-
pisy na odzieży, identyfikatory, laminowanie; 
tablice na pojazdy, BHP, nagrobkowe, ppoż. 
i ewakuacyjne (atest) - komputerowe wycinanie 
liter. SIMAR, Jarocin, Do Zdroju 10, tel. (62) 
747-36-47. 

(9B07) 

BUSY 9-osobowe + LAWETA. TANIO, 
SZYBKO, BEZPIECZNIE!! Kontakt (62) 
740-80-68, kom. 0-601/932-422. 

(11B07) 

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

(12B07) 

VIDEOFILMOWANIE (DV - kamera cyfro-
wa), prezentacje multimedialne na CD i DVD. 
FOTOGRAFOWANIE (grupy, plenery, reportaże). 
PRZEGRYWANIE NA DVD filmów z prywatnych 
kolekcji. Tel. (62)747-42-86, 601/667-119. 

(14B07) 

NOWO OTWARTY SKLEP MEBLOWY 
Kotlin, ul. Dworcowa 2A. Polecamy: kuchnie 
na wymiar, sypialnie, szafy ubraniowe. Tel. 
664/739-772. ZAPRASZAMY!! 

(16B07) 

VIDEOFILMOWANIE R&B STUDIO (ka-
mera cyfrowa), prezentacja multimedialna, foto-
grafia (grupy, plenery, reportaże), przegrywanie 
na DVD. Tel. 693/413-725, (62) 505-44-55, 
www.Ribstudio.pl 

(105J07) 

USŁUGOWE SUSZENIE DREWNA. Wy-
twórnia Mozaiki ”Osiewicz” Sp.J. w Goli. Tel. 
601/768-990. 

(438J08) 

VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFOWA-
NIE, plener, reportaże. Przegrywanie na DVD 
filmów z prywatnej kolekcji. Montaż anten 
satelitarnych, naprawa komputerów. Tel. 
607/543-563. 

(3216P08) 

VIDEOFILMOWANIE RGB: fotografowanie, 
przegrywanie do formatu DVD, Foto album mix 
- Nowość, 3 płyty DVD gratis, samochód. Tel. 
(62) 747-24-37, 601/568-781. 

(1441J08) 

PIASKOWANIE - MALOWANIE FELG do 
samochodów osobowych, busów, ciężarowych, 
przyczep, traktorów. Tel. 886/170-712. 

(5427P09) 

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE - kute: 
bramy, ogrodzenia, balustrady, meble. Tel. 
602/685-214, 602/684-626. 

(549P10) 

VIDEOFILMOWANIE (kamera cyfrowa), 
FOTOGRAFOWANIE, PROFESJONALIZM, prze-
grywanie na DVD. www.avantistudio.com.pl. 
Tel. 501/389-037, 792/332-312. 

(931B10) 

KARCHER ”Mirella” CZYSZCZENIE: ta-
picerki samochodowej i meblowej, dywanów 
i wykładzin; SPRZĄTANIE biur i domów. FAK-
TURA VAT. Tel. 0-661/955-302. 

(242J10) 

KARCHER - PRANIE DYWANÓW, wykła-
dzin, tapczanów, głowicą piorącą. P.U. JUREX, 
Tel. 603/43-34-76. 

(1062B10) 

FOTOGRAFIA ŚLUBNA oraz DZIECIĘCA 
(dojazd do klienta). Miła i profesjonalna obsługa, 
atrakcyjne ceny. Tel. 695/798-822 

(330J10) 

NIERUCHOMOŚCI, UBEZPIECZENIA, 
KOLCZYKI URZĘDOWE dla zwierząt. Jarocin, 
ul. Moniuszki 14. Tel/Fax (62)747-37-74, 
601/580-055, warta-jaskowiak@post.pl, www.
kedzierski.com.pl 

(1276B10) 

OGRODZENIA ŻELBETONOWE produkcja, 
sprzedaż-montaż. Wypych Kazimierz, Dobra Na-
dzieja 6b. Tel. 603/803-536, (62)741-82-95. 

(913P10) 

USŁUGI TRANSPORTOWE, żwir gruby, 
piasek, żwir płukany( na posadzki maszynowe). 
WYWÓZ GRUZU, gliny. Tel. 692/431-351. 

(1496B10) 
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PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

SKUP JAŁÓWEK
HODOWLANYCH

I UŻYTKOWYCH HF
CIELNE 6-8 MIESIĘCY

PH KONRAD
BAZA SMOGORZEWO K. GOSTYNIA
tel. (65) 573 98 24
lub 666 390 764

SKUPUJEMY BYDŁO RZEŹNE

Tel. 667 300 427,
667 300 426

Odbieramy
pojedyńcze sztuki

Kupię 
maciory 
i knury

SUPER

CENA!

Zapraszamy: 
pn. - cz.: 10.00 - 23.00, pt. sob.: 10.00 - 24.00, 

niedz. 12.00 - 23.00

KUCHNIA TURECKA

Dowóz tel. (62) 747-64-25 
na terenie Jarocina GRATIS
JAROCIN, UL. ŚRÓDMIEJSKA 26/4, 

www.saraykebabjarocin.pl

VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFIA CY-
FROWA, wysoka jakość w niskiej cenie. Tel. 
604/435-131, 513/178-132. 

(1522B10) 

USŁUGI TRANSPORTOWE. ŻWIR, PIA-
SEK, ZIEMIA. Tel. 604/125-166, 609/448-820 

(476J10) 

SZYBKA NAPRAWA sprzetu RTV, kom-
puterów, konsole playstation, caraudio, nawi-
gacji, montaż, strojenie anten CB. AUTOPORT 
Jarocin, ul. Poznańska. Tel.(62)505-25-00. 

(1604B10) 

USŁUGI MINIKOPARKAMI: fundamenty, 
wykopy liniowe, kanalizacja, oczyszczalnie, 
kompleksowe wykonawstwo. Tel. 606/329-437. 

(390K10) 

PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, mebli 
tapicerowanych oraz tapicerki samochodowej. 
P.U. ”PERFEKT”, tel. 725/433-031. 

(1663B10) 

USŁUGI ZDUŃSKIE - piece kaflowe, poko-
jowe i kuchenne oraz kominki. Tel. 604/730-811, 
(62) 742-37-86. 

(1180P10) 

USŁUGI TOKARSKO-ŚLUSARSKIE, spa-
wanie MIG-MAG. Tel. 506/608-159. 

(1842B10) 

PRZEWIJANIE silników elektrycznych 
i transformatorów. NAPRAWA urządzeń elek-
trycznych. Kotlin. Tel. 502/381-181. 

(1850B10) 

OGRODY I SYSTEMY NAWADNIANIA, 
usługi miniciągnikiem, niwelacja terenu, za-
kładanie trawnika. Kompleksowe zagospoda-
rowanie terenów zieleni. Tel. 663/283-971. 

(1854B10) 

OGRODZENIA BETONOWE - PRODUK-
CJA, MONTAŻ. Dobra Nadzieja 45a. Tel. (62) 
741-82-02, 602/780-409, 728/860-561. 

(1301P10) 

BIAŁA LIMUZYNA LINCOLN, 7.5 m, na 
wesela i  inne imprezy okolicznościowe LUB 
SPRZEDAM. Tel. 0-507/175-079. 

(1356P10) 

”CLEAR CAR” kompleksowa kosmetyka 
samochodowa, pranie dywanów, wykładzin, 
sprzątanie domów i biur, myjnia ręczna. Jarocin, 
ul. Długa 14, tel. 503/785-043. MOŻLIWOŚĆ 
DOJAZDU DO KLIENTA. 

(579J10) 

NAGROBKI GRANITOWE remonty na-
grobków, schody, parapety, kostka brukowa, 
posadzki kostnicowe. Borek, tel. 502/279-248. 

(2018B10) 

OGRODZENIA OZDOBNE, SIATKI ogro-
dzeniowe, piaskowanie. Tel. 600/668-226. 

(2046B10) 

Miałeś wypadek? Załatwimy formalności, 
odzyskamy Twoje pieniądze z OC! Zadzwoń! 
Tel.607/566-907. 

(1415P10) 

SPRZĄTANIE drobne lub kompleksowe 
mieszkań na telefon! Tel. 666/022-098. 

(2056B10) 

PSYCHOLOGICZNE BADANIA kierowców 
Krotoszyn, ul. Grudzielewskiego 27 Rejestracja 
telefoniczna 502/432-131, 606/170-253. 

(482K10) 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - pomiary 
elektryczne oraz natężenia oświetlenia. Tel. 
603/354-340. 

(2134B10) 

Zlecę WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁO-
WYCH z bala drewnianego, gr. 12 cm. Tel. 
604/213-321 

(616J10) 

UBEZPIECZENIA ROLNE, KOMUNIKA-
CYJNE, majątkowe, wypadkowe. Tel. 668/
542-726. 

(2154B10) 

PRODUKCJA PŁOTÓW KUTYCH, pane-
lowych, siatkowych, bram uchylnych, przesu-
wanych, balustrad i krat. Tel. 793/666-067. 

(2169B10) 

VIDEO FILMOWANIE. Plener gratis. 600 
DVD fotek. Tel. 669/177-324. 

(523K10) 

 
FIRMA USŁUGI REMONTOWO-BUDOW-

LANE WYKONA: malowanie, tapetowanie, 
gipsowanie, adaptacja poddaszy - docieplenie, 
zagudowy karton-gips, płytki - łazienki, elewacje 
budynków - tynki. Fachowo, solidnie. Tel. (62) 
740-31-31, 504/416-036. 

(20B07) 

USŁUGI BLACHARSKO - DEKARSKIE, 
wszystkie pokrycia dachowe. Tel. 513/246-756 

(4282P08) 

BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH 
i innych obiektów, docieplanie, tynki, wszelkie 
prace remontowo-budowlane. Tel. 669/013-498, 
669/378-823. 

(1B09) 

TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE, krótkie 
terminy. Tel. 501/565-289, 501/565-283. 

(1065J09) 

REMONTY, PRACE WYKOŃCZENIOWE. 
Konkurencyjne ceny!! Firma REM-FAZ. Tel. 
695/828-123. 

(6759B09) 

KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZ-
KAŃ od A do Z. Wszystkie prace budowlane 
oraz wykończeniowe. Szybko, tanio i solidnie. 
Tel.607/344-197. 

(1375K09) 

USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE. Mu-
rowanie, tynkowanie, wykończenia, instala-
cje elektryczne-alarmowe, hydraulika. Tel. 
506/020-519 

(62J10) 

Przyjmę zlecenia na budowę domów jed-
norodzinnych i innych obierktów, tynkowanie, 
docieplanie oraz innych robót budowlanych. 
BUD-MAT. Tel. 510/623-651. 

(371P10) 

POSADZKI BETONOWE - maszynowo 
wykonywane w domach, blokach, biurach itp. 
Tel. 606/128-033. 

(211J10) 

POSADZKI MASZYNOWE I TYNKI GIP-
SOWE. Zapewniamy dobrą jakość wykonania. 
Tel.501-666-460. 

(245K10) 

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ JCB, 
BRUKARSTWO. Tanio, solidnie. Podwykonaw-
stwo, faktury VAT. Tel. 609/852-538. 

(271K10) 

Firma Budowlana przyjmie zlecenia na 
roboty budowlane na rok 2010. Tel. 509/
815-222. 

(1233B10) 

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, 
UTYLIZACJA AZBESTU, WKŁADY KOMINOWE. 
Tel. 698/691-603, www.dachy-dutkiewicz. pl. 

(1338B10) 

TYNKI GIPSOWE agregatem i TYNKI 
cementowo-wapienne solidnie, szybko, tanio. 
Tel. 665/528-444. 

(322K10) 

WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH, CIE-
SIELSTWO, dekarstwo. Szybko, solidnie! Tel. 
604/527-284, (62)740-02-21. 

(1447B10) 

PŁYTKI, PŁYTA GK - DOCIEPLANIE pod-
daszy, kompleksowe remonty i wykończenia. 
Tel. 783/243-386. 

(1471B10) 

ROZBIÓRKI, WYBURZENIA obiektów 
gospodarczych, przemysłowych itp. UTYLIZA-
CJA ETERNITU, USŁUGI KOPARKAMI. Tel. 
502/256-234. 

(1487B10) 

Ciesielstwo, dekarstwo, domy w szkielecie 
drewnianym, papy termozgrzewalne, montaż 
okien dachowych, remonty oraz przebudowy 
dachów. Tel.606/662-722, www.dach-sys-
tem.com 

(466J10) 

BUDOWA DOMÓW, prace wykończeniowe. 
Tel. 691/275-327. 

(1614B10) 

REMONTY - WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, 
TYNKI DEKORACYJNE, zabudowy K-G, gładzie, 
malowanie, docieplenia i inne. Tel. 601/223-828. 

(1129P10) 

Wykonujemy: POSADZKI MASZYNOWE 
Tel. 663/060-333. TYNKI MASZYNOWE 
i USŁUGI miniKOPARKĄ. Krótkie terminy, 
fachowo. Tel. 601/919-632. 

(427K10) 

Zakład Budowlany oferuje USŁUGI MU-
RARSKIE - BUDOWA DOMÓW od podstaw. 
Tel. 601/713-499. 

(1856B10) 

CYKLINOWANIE 230 V PARKIETÓW, 
podłóg. Renowacja schodów. Tel. 605/546-690. 

(1865B10) 

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, TYNKI, ele-
wacje. Tel. 609/174-753. 

(1876B10) 

USŁUGI BUDOWLANE - MALOWANIE, 
tapetowanie, szpachlowanie, układanie płytek, 
elewacje, tynki. Tel. 696/118-526. 

(1888B10) 

Usługi MALARSKIE i GLAZURNICZE. 
Doświadczenie oraz gwarancja na wykonane 
prace. Tel. 505/099-754. 

(1895B10) 

OCIEPLANIE budynków, wykończenia 
poddaszy, malowanie, szpachlowanie itp. Tel. 
724/141-710. 

(1901B10) 

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE. Tel. 
782/981-408. 

(1904B10) 

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, PŁYTKI, 
PANELE, ADAPTACJA PODDASZA, TYNKI 
DEKORACYJNE. Tel. 501/477-415. 

(556J10) 

INSTALACJE CO (ogrzewanie podłogowe), 
WODNO KANALIZACYJNE. Montaż kotłów CO. 
Tanio! Tel. 609/226-184. 

(2052B10) 

UKŁADANIE kostki brukowej, kamie-
nia polnego granitowego,wykonywanie prac 
ZIEMNYCH, ODWODNIENIOWYCH, DRE-
NARSKICH, KANALIZACYJNYCH i OGÓLNO-
BUDOWLANYCH. Tanio, solidnie, terminowo! 
Tel. 604/357-075. 

(2053B10) 

FIRMA CIESIELSKO-DEKARSKA - WA-
CHOWIAK - wykona każdy dach za rozsąd-
na cenę! Szybko, tanio i profesjonalnie. Tel. 
607/771-733, 785/933-540. 

(2064B10) 

MALOWANIE - SZPACHLOWANIE, płytki, 
tapetowanie, karton-gips, montaż drzwi i okien. 
Niższe ceny! Tel. 600/319-285. 

(2082B10) 

Usługi Remontowo-Budowlane, budowa 
domów od podstaw, docieplenia budynków, 
płytki ścienne i gresy, malowanie, gipsowanie, 
panele ścienne i podłogowe. Tel. 500/073-357. 

(1457P10) 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, 
układanie płytek, podwieszanie karton-gips, 
szpachlowanie, malowanie, murowanie, tynko-
wanie, układanie paneli, docieplanie, klinkier, 
adaptacja poddaszy. Tel. 661/596-320.

(2094B10) 

WYKONYWANIE DOCIEPLEŃ budyn-
ków jednorodzinnych, MALOWANIE, SZPA-
CHLOWANIE, K-G, ADAPTACJA poddaszy. 
Tel. 508/397-264. 

(2101B10) 

UKŁADANIE I SPRZEDAŻ KOSTKI PO-
ZBRUKOWEJ I GRANITU. Tel. 601/901-710, 
691/474-465.

(2105B10) 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
tynkowanie, ocieplanie, szpachlowanie, glazura, 
adaptacja poddaszy. Tel 692/136-605. 

(1477P10) 

TYNKI MASZYNOWE, GIPSOWE i CE-
MENTOWO - WAPIENNE. Tel. 693/209-350. 

(2119B10) 

Wykonam tynki cementowo-wapienne, 
tradycyjne pod malowanie. Tel. 880/086-247. 

(1480P10) 

MUROWANIE, TYNKOWANIE, PO-
SADZKI, PRACE OGÓLNOBUDOWLANE Tel. 
510/675-585, (62)749-23-35. 

(2149B10) 

Malowanie, szpachlowanie, płytki, regipsy. 
Tanio. Tel. 609/109-547 

(1000G10) 

DOCIEPLENIA, ELEWACJE. Tel. 505/
847-216. 

(1504P10) 

WSZELKIE PRACE REMONTOWE oraz 
wykończeniowe, układanie kostki brukowej, 
ogrodzenia klinkierowe. Tel. 667/787-244. 

(2165B10) 

DEKARSTWO - MURARSTWO i inne usługi 
budowlane, papa termo już od 7 zł/m. Tel. 
697/529-111.

(2186B10) 

DEKARSTWO, DACHÓWKA JUŻ od 24 
zł/m2, BLACHODACHÓWKA od 18 zł/m2. 
WYWIĄZKA, obitka, docieplenie. TANIO. Tel. 
723/879-221. 

(1539P10) 

 
LOMBARD - natychmiastowe POŻYCZKI 

POD ZASTAW (złoto, telefony, komputery, 
RTV, samochody). Jarocin, ul. Kilińskiego 2, 
tel. (62)505-26-16. 

(343B10) 

Lukas Bank KREDYT GOTÓWKOWY, 
Jarocin, ul. Św. Ducha 37 od 9.00-17.00, 
sob. 9.00-13.00. Tel. (62)747-60-53, 506/
050-854. 

(345B10) 

KREDYTY - gotówkowe, na dowód lub 
na zaświadczenie, duże kwoty do 80 tys, hi-
poteczne, samochodowe, pieczątki, reklamy, 
tłumaczenia w 60 językach. Tel. 509/395-985, 
(65)571-57-36. 

(346B10) 

25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU! Kre-
dyty gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne 
i inne! Również z BIK-iem i komornikiem! Ja-
rocin, ul. Poznańska 2, tel. (62)747-82-66, 
504/785-284. 

(347B10) 

KREDYTY gotówkowe - na dowód do 
20.000zł, na zaświadczenie do 80.000zł; 
konsolidacyjne; hipoteczne, oferta różnych 
banków. Wyrób pieczątek i  reklam, tłuma-
czenia w 60 językach. Tel. (62) 740-30-78, 
0-695/917-356. 

(95J10) 

POŻYCZKI GOTÓWKOWE POD ZASTAW 
( lombard). Jarocin, ul. Paderewskiego 12, tel. 
507/182-821 

(103J10) 

Kredyty konsolidacyjne do 120 tys. zł
- 1 niższa rata, Kredyty gotówkowe do 20 tys. zł 
na dowód. CENTRUM KREDYTOWE (65) 
517-07-37, (65) 512-61-10, 609/749-363 

(597G10) 

KREDYTY - TANIE I ŁATWE rolnicze, hi-
poteczne, gotówkowe, firmowe. Załatwiamy for-
malności. Tel. 691/464-346, (62)751-06-60. 

(875P10) 

KREDYTY DLA FIRM na start i nie tylko.... 
Tel. (62)747-61-05 

(400J10) 

KREDYTY BANKOWE, GOTÓWKOWE, 
hipoteczne, na zakup, budowę. Jarocin, ul. 
Śródmiejska 14. Tel./fax (62)505-22-86, 
662/508-323, 509/134-285. 

(1494B10) 

us³ugi finansowe

tel. 604/812-736

SPRZEDAŻ:

roboty ziemne, 
niwelacja terenu, 

prace wyburzeniowe

ŻWIRU 
PIASKU
ZIEMI



lekarskie

nauka

zwierzêta

matrymonialne

towarzyskie

praca
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FIRMA 
OGÓLNOBUDOWLANA 

zatrudni 
pracownika na stanowisko

INŻYNIERA 
BUDOWY
tel. 500-290-870
e-mail: marek.fedurek@artbud.eu

Zatrudnimy

KIEROWCĘ
PANA lub PANIĄ 
wiek 25 - 30 lat

SARAY KEBAB
JAROCIN, ul. Śródmiejska 26/4

GABINET
STOMATOLOGICZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY

Czynne:
od poniedziałku do czwartku

14.00 - 19.00
piątek 

9.00 - 13.00
Jarocin, ul. Kościuszki 12A

tel. (0-62) 505-28-08
Rejestracja w godzinach przyjęć.

• stomatologia zachowawcza
• protetyka • chirurgia
• choroby przyzębia
• wybielanie zębów

GABINET
DERMATOLOGICZNY

ARKADIUSZ
WALCZYŃSKI

Przyjęcia: 
wtorki i czwartki 

po uzgodnieniu telefonicznym
Tel. 604/537-845

Jarocin, ul. Hallera 9
(wejście od strony parku)

GABINET STOMATOLOGICZNY
WITOLD SIWEK
ul. Jarocińska 35b, 63-210 Żerków 
tel. (62) 740-33-58, 609-196-790

- kompleksowe leczenie - kompleksowe leczenie 
 stomatologiczne stomatologiczne

- chirurgia jamy ustnej- chirurgia jamy ustnej
- implanty - RTG- implanty - RTG

- bezbolesne znieczulenia ANAEJECT- bezbolesne znieczulenia ANAEJECT

KREDYTY- tanie bankowe 20 banków go-
tówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne, OFERTA 
SPECJALNA: kredyty rolnicze, samochodowe 
i leasing. TŁUMACZENIA zwykłe i przysięgłe. 
Tel. (62) 740-30-78, 695/917-356. 

(458J10) 

CHWILÓWKI do 500 zł. Tel. 785/232-625 
(1617B10) 

SZYBKIE POŻYCZKI pod zastaw. Tel. 
665/615-017. 

(1645B10) 

Kredyty gotówkowe, samochodowe, 
konsolidacyjne, hipoteczne, również z BIK 
i komornikiem. DOBRE KREDYTY, Jarocin, ul. 
Wrocławska 78. Tel. (62)597-76-67. 

(1697B10) 

Kredyt na PIT 11. ING BANK. Jarocin ul. 
Wrocławska 22. (62) 747-75-29 

(1872B10) 

ALIOR-BANK. GOTÓWKA I KONSOLIDA-
CJA, SAMOCHODÓWKA. Tel. 603/669-747, 
791/975-167. 

(1914B10) 

JAK NIE U NAS - TO NIGDZIE! W związku 
z wychodzącą ustawą ”T” ograniczającą przyzna-
walność kredytów zapraszamy osoby zadłużone 
do konsolidacji pod hipotekę. Okres spłaty nawet 
do 30 lat- do 90 dni opóźnienia. W ofercie rów-
nież kredyty konsolidacyjne bez zabezpieczenia, 
gotówkowe, hipoteczne, także dla osób z trudną 
historią kredytową, na start dla firm oraz obro-
towe. POŻYCZKI BEZ BIK NA 36 MIESIĘCY. 
Kredyt Partner, Jarocin ul. Wrocławska 50a. Tel. 
793/745-331, 798/975-384, (62)505-70-43. 

(2124B10) 

Kredyty gotówkowe, hipoteczne, pod 
zastaw nieruchomości i gruntów rolnych, bez 
BIK-u, również dla zadłużonych oraz pożyczki 
pozabankowe. Pomoc w załatwianiu potrzebnych 
dokumentów. Tel. 791/937-008 

(996G10) 

TANIE PŁOTY I OGRODZENIA, GARAŻE 
BLASZANE od 1550 zł, BLACHY TRAPEZOWE. 
Raty. Tel. (62) 733-88-30, 607/680-103. 

(193B09) 

ZESPÓŁ MUZYCZNY ”Sorendo” - wesela, 
zabawy. Tel. 509/386-690.

(1540B10) 

DOM MODY ”SUGGEST” ul. Dąbrowskiego 
16 zaprasza - NOWA WIOSENNA KOLEKCJA 
PŁASZCZY, SUKIENEK i GARSONEK 

(514J10) 

Zespół Muzyczny TRIO TRANS z solistką. We-
sela, zabawy, rocznice. TANIO. Tel. 512/956-195 

(545J10) 

Duet z wokalistką ”METRUM” - wesela, 
imprezy okolicznościowe, solidnie, rozsądna 
cena. Tel. 606/261-789 

(555J10) 

ZESPÓŁ MUZYCZNY na każdą okazję. 
Atrakcyjne ceny. Wynajmujemy nagłośnienie 
i oświetlenie. Tel. 721/100-279. 

(2120B10) 

Wypożyczamy FUTERKA DO ŚLUBU. 
DOM MODY ”SUGGEST” ul. Dąbrowskiego 16. 
ZAPRASZAMY.

(610J10) 

MASAŻ LECZNICZY, KLASYCZNY, ANTY-
CELLULITOWY, DRENAŻ LIMFATYCZNY. Do-
jazd do domu lub z dojazdem. Tel. 602/533-614 

(615J10) 

ZESPÓŁ MUZYCZNY - wesela, bale, jubile-
usze, biesiady w oprawie akordeonu i saksofonu. 
Tanio! Tel. 664/520-405. 

(2144B10) 

Człowiek ORKIESTRA! Oprawa muzyczno-
wokalna. Wesela, jubileusze, biesiady, wieczorki, 
18-stki. Tel. 888/940-230. 

(2145B10) 

UBEZPIECZENIE RODZINNE: narodziny 
dziecka, pobyt w szpitalu, zgon rodziców, NNW, 
inne. Jarocin, ul. Kościuszki 16, tel. 509/071-077, 
ul. Wrocławska 50a, tel. (62)505-70-27, 
603/684-247. 

(2146B10) 

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I DOMÓW, 
również w budowie. Atrakcyjne OC, AC. Agencje: 
Jarocin, ul. Kościuszki 16, tel. 509/071-077, 
ul. Wrocławska 50a, tel. (62) 505-70-27, 

603/684-247,, Żerków, Rynek 19, tel. 695/
944-639 

(2147B10) 

JEDNOOSOBOWY ZESPÓŁ INSTRUMEN-
TALNO - WOKALNY, 18-stki, wesela, rocznice 
itp. Tel. 721/485-810. 

(2201B10) 

 
ZWROT PODATKU Z PRACY, RODZINNE 

- Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, 
Belgia, Norwegia, Europa. Tel. 71 385-20-18. 

(373P10) 

Przyjmę UCZNIA na naukę zawodu 
SPRZEDAWCA. Tel. 0-503/074-054. 

(615B10) 

Przyjmę MURARZY oraz PRACOWNIKÓW 
budowlanych z dużym doświadczeniem. Tel. 
669/013-498, 669/378-823. 

(875B10) 

Przyjmę UCZNIA w zawodzie LAKIERNIK. 
Tel. (62)747-79-87. 

(1422B10) 

Drukarnia Projekt zatrudni UCZNIÓW 
W ZAWODZIE DRUKARZ. 63-200 Jarocin, 
ul. Kusocińskiego 12, tel. 62 747-14-09. 

(405J10) 

Perfumeria MIKRUS w Jarocinie przyjmie 
UCZNIA NA NAUKĘ ZAWODU SPRZEDAWCA. 
Tel. 784/736-642. 

(1476B10) 

Firma budowlana zatrudni MURARZY, 
PŁYTKARZY, BRUKARZY. Praca na miejscu, 
bardzo dobre warunki. CV prosimy składać na 
adres firmy: Firma Budowlana, 63-200 Jarocin, 
ul. Polna 28 c. Tel. 604/125-166. 

(475J10) 

Zatrudnię operatora do 40 tonowego dźwi-
gu Liebher. Tel. 504/121-286 

(853G10) 

MGR FARMACJI PODEJMIE PRACĘ w Ja-
rocinie od kwietnia 2010 r. Tel. 600/613-607. 

(1857B10) 

Przyjmę NA NAUKĘ ZAWODU 2010 
- 2012 r. - KUCHARZ małej gastronomii oraz 
na PRAKTYKI. Pizzeria De Facto tel. (62) 
747-99-15 

(535J10) 

KIEROWCA kat. C + E PODEJMIE PRA-
CĘ. Tel. 782/259-600. 

(1944B10) 

Zatrudnię TELEMARKETERKI oraz 
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH. Wy-
magania: prawo jazdy kat. B, dodatkowym 
atutem będzie doświadczenie zawodowe. Tel. 
669/347-699. 

(1952B10) 

Poszukuję dziewczyn DO PRACY W AGEN-
CJI TOWARZYSKIEJ. Tel. 726/802-325. 

(1953B10) 

Zatrudnię BLACHARZA-DEKARZA, PO-
MOCNIKA budowlanego, praca stała. Tel. 
698/691-603. 

(1963B10) 

ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ AVON - do-
datkowy zarobek, szkolenia kosmetyczne, 
atrakcyjne prezenty! Biuro AVON, ul. Wąska 2. 
Tel. (62)505-43-44, 503/006-537. Teraz 
wyższe zarobki!! 

(2050B10) 

Przyjmę do pracy DO DOCIEPLEŃ oraz 
SAMODZIELNE BRYGADY. Tel. 601/568-690. 

(2081B10) 

Potrzebny traktorzysta do pracy w Niem-
czech. Tel. 889-861-589 - po godz. 16.00 

(1462P10) 

Zatrudnię KUCHARZA I POMOC KUCHEN-
NĄ. Tel.509 044 402 

(2100B10) 

FIRMA MURAWSCY-ŻERKÓW zatrudni 
PRACOWNIKÓW W UBOJNI BYDŁA. Mile wi-
dziane doświadczenie zawodowe. Tel. (62)740-
39-16 lub 608/184-017 

(601J10) 

Firma windykacyjna poszukuje dyspozycyj-
nej osoby do pracy w rejonie Jarocina i okolic. 
Kontakt: marek@ofertygwarantowane.pl lub 
tel. 693/933-175 

(602J10) 

Poszukuję RZEŹBIARZA w drewnie. Tel. 
508/588-852 po 16-tej 

(604J10) 

Przyjmę PRACOWNIKA NA OCIEPLENIA 
i MURARZA. Tel. 601/723-735. 

(2116B10) 

Potrzebny LOGOPEDA do 4 letniego dziec-
ka. Tel. 697/131-712. 

(2126B10) 

Przyjmę pracowników o specjalności tech-
nik, mechanik, elektronik, informatyk, z okolic 
Koźmina. Tel. 502/609-399. 

(1488P10) 

Zatrudnię do pracy w SOLARIUM. Wyma-
gana rejestracja w Urzędzie Pracy. Spotkanie 
rekrutacyjne w dniu 8.04.2010 r., w godz. 
9.00 - 11.00, Jarocin, ul. Wrocławska 50 

(621J10) 

ZATRUDNIĘ osobę z doświadczeniem 
przy pracy z WIERTNICĄ PIONOWĄ. Tel. 
602/854-249. 

(2148B10) 

Przyjmę MURARZY. Tel. 660/741-918. 
(2153B10) 

Przyjmę ucznia, na naukę zawodu me-
chanik pojazdów samochodowych. Tel. 500/
125-798. 

(1505P10) 

Zatrudnię EKSPEDIENTKĘ do sklepu 
spożywczego w Chociczy. Tel. 507/428-871. 

(2176B10) 

Zatrudnię STRÓŻA, praca w Witaszycach. 
Tel. 512/185-400 

(638J10) 

Przyjmę KIEROWCĘ KAT C + E na trasy 
międzynarodowe. Kotlin, tel. 665/551-013. 

(2180B10) 

Emerytka, wyższe, lekkii stopień nie-
pełnosprawności POSZUKUJE PRACY. Tel. 
667/303-157. 

(2195B10) 

SZUKASZ DODATKOWEGO ZAJĘCIA? 
Mile widziane osoby po kursie kosmetycznym. 
Tel. 782/637-742. 

(513K10) 

Zatrudnię w branży finansowej. Praca 
biurowa, wiek 24-30 lat. Tel. 504/784-249. 

(1524P10) 

POSZUKUJEMY OSÓB do współpracy. 
Przeprowadzanie zabiegów kosmetycznych. 
Przeszkolimy. Tel. 660/164-681. 

(514K10) 

DODATKOWE LUB STAŁE DOCHODY 
500 - 2.000 zł. Tel. 665/019-320. 

(515K10) 

Zatrudnię BRUKARZA. Tel.601/441-384 
(643J10) 

Zatrudnię CUKIERNIKA Tel. 665/
065-806. 

(2210B10) 

Zatrudnię PRACOWNIKA do DOCIEPLEŃ. 
Tel. 665/874-317. 

(2223B10) 

 
SPECJALISTA CHIRURG Krzysztof Grusz-

czyński, SKLEROTERAPIA-leczenie żylaków. 
Przyjęcia czwartek godz. 16.00 - 18.00 Jaro-
cin, ul. Hallera 9 p.2 - rejestracja telefoniczna 
691/692-223. 

(160J07) 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA M-DENT 
Jarocin, ul. Hallera 9, tel. (62) 747-99-63 
I ptr. czynna 8.00-20.00. Usługi w  ramach 
NFZ. Stomatologia zachowawcza z protetyką, 
chirurgia stomatologiczna. Przyjęcia prywatne 
po uzgodnieniu z lekarzem. Protezy w 48 godzin. 

(148J08) 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA UBIE-
GAJĄCYCH SIĘ O BROŃ i posiadających broń. 
Tel. 512/353-123. 

(1417J08) 

GABINET OKULISTYCZNY, lek. med. Han-
na Marczuk-Zielińska. Przyjęcia: poniedziałki, 
czwartki 16.00 - 17.00, piątki 15.00 - 17.00; 
Jarocin, ul. Słoneczna 8, tel. (62) 747-14-05, 
660/764-253. 

(217B09) 

CHIRURG, lek. med. Anatol Zieliński. 
Przyjęcia: wtorki 16.00 - 17.00, czwartki 18.00 
- 19.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8, tel. (62) 
747-14-05, 660/733-126. 

(218B09) 

PRYWATNY GABINET NEUROLOGICZNY, 
PRACOWNIA EEG - lek. med. B. Łysiak-Małec-
ka, SPECJALISTA NEUROLOG, SPECJALISTA 
NEUROLOGII DZIECIĘCEJ. Przyjęcia ponie-
działki 18.00-20.00, środy - 17.00-20.00, 
piątki 12.00-14.00. Rejestracja telefoniczna 
(62) 747-12-04. Jarocin, ul. Hallera 9, pok. 31. 

(219B09) 

PRYWATNY SPECJALISTYCZNY GABI-
NET GINEKOLOGICZNY, PRACOWNIA USG, 
KTG, KOLPOSKOPIA, leczenie nadżerek LEEP 
- LOOP - lek. med. K. Małecki - specjalista 
ginekolog-położnik. Przyjęcia: wtorek, czwar-
tek, rejestracja telefoniczna (62) 747-12-04, 
po 20.00. 

(220B09) 

GABINET OKULISTYCZNY - lek. okuli-
sta Alina Budzyńska, komputerowe badanie 
wzroku; Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki 
i czwartki od 15.00. Pilne przypadki codziennie, 
tel. 747-15-13. 

(221B09) 

GABINET GINEKOLOGICZNY, lek. med. 
Włodzimierz Budzyński, specjalista ginekolog 
i położnik; LASER - leczenie nadżerek, KTG, 
USG. Badania okresowe i wstępne. Jarocin, 
ul. Hallera 7, tel. (62) 747-83-18. Przyjęcia: 
poniedziałki i środy od 16.00. 

(222B09) 

GABINET UROLOGICZNY - Kazimierz 
Wysocki, specjalista urolog. USG w  trakcie 
wizyty. Jarocin, ul. Wrocławska 38, przychodnia 
”MEDAN”. Rejestracja tel. (62) 747-22-61, od 
godz. 8.00 do 18.00. 

(223B09) 

Dr med. Dorota Fundowicz SPECJALI-
STA ONKOLOG przejęcia poniedziałki, Jarocin 
ul. Wrocławska 38 (przychodnia MEDAN) od 
15.00, rejestracja tel. (62) 747-22-61, od 
8.00 do 18.00. 

(224B09) 

PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY 
lek. med. Paweł Jerzycki. Jarocin, rejestracja 
tel. (62)747-32-42. 

(225B09) 

GABINET REHABILITACYJNY mgr Agnieszka 
Lison-Musielak, tel. 506/909-264; Dorota 
Cybok, tel. 510/337-060. Rehabilitacja ru-
chowa, masaż leczniczy, fizykoterapia, taśmy 
kinesio-taping, laser, ultradźwięki. Jarocin, ul. 
o. S. Niedbały 20. 

(226B09) 

SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLO-
GICZNY lek. med. Katarzyna Zioło - specjalista 
ginekolog-położnik. USG, KTG, KRIOTERAPIA 
nadżerek. Przyjęcia prywatne: poniedziałki, 
środy od 17.00, inne terminy po uzgodnieniu, 
Jarocin, ul. o. Serafina Niedbały 18. Rejestracja 
tel. (62)747-59-36. 

(227B09) 

GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr Edyta 
Błoch; diagnoza i porady psychologiczne, psycho-
terapia. Jarocin, rejestracja tel. 512/353-123. 
Jarocin, ul. Śródmiejska 32. 

(228B09) 

ONKOLOGIA - URBAŃSKI GRZEGORZ 
- specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. 
Jarocin, od 16.00: 2 i 4 poniedziałek, ul. 
Wrocław ska 92 B, tel. 505/144-999. 

(229B09) 

GABINET PSYCHOLOGICZNY psycholog 
IZABELA SIPURZYŃSKA. Porady psychologicz-
ne, psychoterapia, uzależnienia. Jarocin, ul. Est-
kowskiego 27, rejestracja tel. (62) 747-37-50, 
506/372-620. Możliwość wizyt domowych. 

(230B09) 

CHIRURG STOMATOLOGICZNY IM-
PLANTOLOG MACIEJ KULESZA, Pleszew, Pl. 
Powstańców Wlkp. 12, - bardzo wysoki poziom 
i pełen zakres usług stomatologicznych. Reje-
stracja i nagłe przypadki Tel. 602/454-625. 

(1041P09) 

Lek. med. ANDRZEJ CIAPAŁA LARYNGO-
LOG - ALERGOLOG gabinet prywatny. Przyjęcia co-
dziennie po rejestracji telefonicznej 607/093-067 
- dzwonić po godz. 10.00. 

(360B10) 

ALKOHOLIZM - terapia indywidualna, 
rodzinna. Dyplomowany terapeuta Stanisław 
Nowicki. Tel. 601/530-694, (65) 574-15-05 

(446G10) 

LECZENIE RWY KULSZOWEJ, dysków, 
skrzywień kręgosłupa, również przypadki zagro-
żone operacją. Gabinet: Kalisz, ul. Kosynierów 11. 
Tel. (0-62) 765-35-85, 604/320-274. 

(857P10) 

SPECJALISTA CHORÓB DZIECIĘCYCH 
- lek. med. Teresa Florkowska-Sosińska. Jarocin, 
os. Tysiąclecia 3/32, tel. (62)747-21-09, kom. 
604/530-963. Przyjęcia codziennie od 16.00. 

(1250B10) 

RZUĆ PALENIE, 1 zabieg do 90 % skutecz-
ność,TESTY ALERGICZNE, ODCZULANIE BI-
COM BRT. ”Medan” Jarocin, ul. Wrocławska 38, 
tel. 509/019-079 

(355J10) 

Lek. med. KRZYSZTOF OCHMAN - SPE-
CJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PRZYJ-
MUJE: wt. i pt. od godz. 17.00. NZOZ MEDAN, 
ul. Wrocławska 38. Rejestracja (62)747-22-
61 EKG i wizyty domowe. Pracownia Holte-
rowska - EKG, od pon. do pt. rejestracja, tel. 
602/113-299. 

(1827B10) 

GABINET GINEKOLOGICZNY - USG. lek. 
med. Mirosława Sosińska-Walczak, specja-
lista ginekolog-położnik.Przyjęcia prywatne: 
poniedziałek, czwartek od 16.00; Jarocin, ul. 
Kościuszki 2. Rejestracja (0-62) 747-38-42. 

(1915B10) 

SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI 
- lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK, specjalista 
chirurg. Jarocin, ul. Wrocławska 38, wt. od 
16.00; pt. od 16.30. GASTROSKOPIA - czwar-
tek od 16.00; czwartek i piątek obowiązuje 
rejestracja (62)747-36-00, 601/796-362. 

(2225B10) 

 
25-latka pozna Pana - nie odpisuję na 

smsy. Tel. 518/225-022. 
(1448B10) 

KAWALER pozna DZIEWCZYNĘ miłą 
i sympatyczną w wieku 22 - 34 lat. Stały 
związek. Tel.785/624-568. 

(491K10) 

ZADBANA zaprasza dyskretnie. Tel. 
666/926-926. 

(362K10) 

KLUB NOCNY ROXANA, Pleszew, ul. 
Sienkiewicza 9 (wejście od ul. Garncarskiej). 
Tel. 796/650-546. 

(1497P10) 

Sprzedam szczenięta JACK RUSSELL 
TERRIER. Tel. 500/119-746, 509/479-484 

(553J10) 

Sprzedam dwie 4 - letnie klacze kuce i jed-
ną 9 - miesięczną + uprząż. Tel. 667/457-465 

(943G10) 

Sprzedam SZCZENIĘTA Bernardynów 
8-tygodniowe, odrobaczone. Tel. (62)740-73-88. 

(2078B10) 

 Jałówka wysoko cielna termin wycielenia 
16 kwietnia, schładzalnik do mleka 800 litrowy 
660822824 

(487K10) 

Sprzedam szczenięta owczarka niemiec-
kiego, po dobrych rodzicach i ze sprawdzonego 
miejsca. Tel. 694/207-265. 

(1454P10) 

Sprzedam SZCZENIĘTA BERNARDYNA 
- 8 tygodni, zaszczepione, odrobaczone. Tel. 
698/523-518 

(609J10) 

Sprzedam owczarki niemieckie, nowy 
kojec dla psa. Tel. 601/056-225 

(980G10) 

Sprzedam owczarki niemieckie. Tel. 
600/488-652 

(995G10) 

Sprzedam PIESKA rasy SHIH-TZU, od-
robaczony, zaszczepiony. Tel. 724/695-919. 

(2208B10) 

Sprzedam pieska YORKA. Tel. 609/577-646. 
(2213B10) 

Sprzedam szczenięta OWCZARKA NIE-
MIECKIEGO i LABRADORY czarne i biszkopto-
we po rodowodowych rodzicach, nowofundlandy, 
502-668-298 

(2228B10) 

PRYWATNE LEKCJE MUZYKI - forte-
pian, keyboard, akordeon, gitara, saksofon, 
klarnet:mgr sztuki Bogdan Biadaszkiewicz, 
Jarocin, ul. Targowa 18, tel. (62)747-29-45, 
502/526-121. 

(1302B10) 

ró¿ne
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