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Po objêciu w³adzy w gminie przez Adama Pawlickiego, jak grzyby po deszczu mno¿¹
siê nowe spó³ki, a co za tym idzie intratne posady w zarz¹dach i radach nadzorczych.
Powoli Jarocin staje siê miastem prezesów, choæ - na co wskazuj¹ doœwiadczenia
ostatnich miesiêcy - sto³ek ³atwo dostaæ i ³atwo go straciæ.

Oprócz zarz¹du w spó³kach funkcjonuj¹ rady nadzorcze, które wyznacza zgroma-
dzenie wspólników, czyli burmistrz. Nierzadko zasiadaj¹ tam koledzy i znajomi. Zda-
niem burmistrza... zaufani fachowcy.                                                                          Czytaj na str. 8 i 9

Oœwiadczenia
maj¹tkowe
Do tej pory nie udostêp-

niono nam oœwiadczeñ ma-
j¹tkowych radnych jarociñ-
skiej rady miejskiej. Rozpo-
czynamy wiêc publikacjê de-
klaracji o stanie maj¹tkowym
radnych powiatowych oraz
z gmin Jaraczewo, Kotlin,
Nowe Miasto i ¯erków.

Oœwiadczenia zamiesz-
czamy w kolejnoœci alfabe-
tycznej.
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O G £ O S Z E N I E

Wy¿sze diety
radnych

Do szeœciuset z³otych, a wiêc o 50 %, wzrastaj¹ diety
radnych w Jarocinie. Zdecydowali o tym sami zaintere-
sowani na ostatniej sesji. Rada zmieni³a te¿ sposób na-
liczania diet. Dotychczas p³acono rycza³t w wysokoœci
133 z³ za ka¿d¹ sesjê oraz nie wiêcej ni¿ za dwa posie-
dzenia komisji, a wiêc maksymalnie 399 z³ dla radnego,
który nie pe³ni³ ¿adnej funkcji. Obecnie dieta wynosi 75 %
najni¿szego wynagrodzenia. Odpowiednio uleg³y zmia-
nie wynagrodzenia osób pe³ni¹cych kierownicze funk-
cje w radzie.

Szerzej za tydzieñ

Oœrodki znów dzia³aj¹
W minionym tygodniu Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Jarocinie uruchomi³o oœrodki wsparcia, któ-
rych dzia³alnoœæ z pocz¹tkiem wrzeœnia zawiesi³o sto-
warzyszenie Praca - Integracja - Samorz¹dnoœæ. Oœro-
dek w ̄ erkowie PCPR uruchomi³ w poniedzia³ek 22 wrze-
œnia. Dzieñ póŸniej zaczê³a dzia³aæ placówka w Jaroci-
nie, a od 25 wrzeœnia w Kotlinie. W Noskowie zajêcia
dla niepe³nosprawnych maj¹ siê rozpocz¹æ w œrodê
1 paŸdziernika.

W ¯erkowie niepe³nosprawni rehabilitowani s¹
w schronisku m³odzie¿owym przy szkole, a w Jarocinie
w pomieszczeniach zespo³u szkó³ specjalnych. W Kotli-
nie zajêcia odbywaj¹ siê w tym samym obiekcie, co do
tej pory. Jaraczewo wypowiedzia³o umowê u¿yczenia
PIS-owi budynku w Noskowie. Umowa zostanie podpi-
sana z PCPR-em.

Szerzej w nastêpnym numerze

J A ROC I N

POW IAT

Czy spó³dzielnia
zbankrutuje?

Zbulwersowani cz³onkowie
Rolniczej Spó³dzielni Produkcyj-
nej w Kotlinie skar¿¹ siê, ¿e do
tej pory nie otrzymali wynagro-
dzenia za maj i czerwiec. - Pie-
ni¹dze na wyp³aty zosta³y zawie-
szone. S¹ w depozycie s¹dowym.
Zaj¹³ je komornik - mówi Tadeusz
Sytek, prezes RSP Kotlin. Sytu-
acja RSP jest bardzo trudna.
Wkrótce komornik zamierza zli-
cytowaæ dwa gospodarstwa na-

le¿¹ce spó³dzielni. 8 paŸdzier-
n ika wystawione zostan¹ na
sprzeda¿ Twardów i Orpiszewek.
Prezes ma nadziejê, ¿e do licy-
tacji nie dojdzie, ¿e znajd¹ siê
pieni¹dze na sp³acenie wierzy-
ciela.

Za tydzieñ opublikujemy tekst
dotycz¹cy sytuacji w RSP Kotlin
i szans spó³dzielców na uratowa-
nie jej przed bankructwem.

(akf)

KO T L I N

¯erowali
na naiwnoœci

Kusili tanimi i szybkimi kredytami. W efekcie oszukiwali i wy³udzali od
naiwnych klientów pieni¹dze. Przez kilka miesiêcy w ten sposób oszukali
ponad 80 osób, wy³udzaj¹c blisko 50 tysiêcy z³otych. To fina³ nieuczciwej
dzia³alnoœci firmy udzielaj¹cej kredytów na terenie Jarocina. W ubieg³ym
tygodniu prokuratura zakoñczy³a rozpracowywanie oszustów. Wœród kilku
podejrzanych jest mieszkanka miasta. Sprawa trafi wkrótce do s¹du.

Czytaj na str. 3


