2009-01-28 | Wyzwolenie Jarocina
64 lata temu, w środę 24 stycznia 1945 roku Jarocin
został wyzwolony przez oddziały 33. Armii dowodzonej
przez gen. Wiaczesława Dimitriewicza Cwietajewa oraz
żołnierzy 7. Korpusu Kawalerii Gwardii. Rocznicę tego
wydarzenia uczciły w piątek 23 stycznia 2009r. władze
samorządowe Jarocina. Z tej okazji w uroczystościach
rocznicy odzyskania przez nasze miasto wolności
uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich z
terenu Jarocina. W imieniu Burmistrza Jarocina kwiaty
złożył sekretarz gminy w asyście przedstawicieli Rady
Miejskiej w Jarocinie.

2009-01-21 | Procent od serca
Jak można w kilka sekund wesprzeć finansowo pasjonatów sportu lub
organizację zajmującą się krzewieniem wiedzy na terenie Gminy Jarocin? To
proste. Składając zeznanie podatkowe za rok 2008 wystarczy zaznaczyć w
nim Organizację Pożytku Publicznego, którą chcemy wspomóc. Dzięki temu
stowarzyszenia pracujące na rzecz mieszkańców wzbogacą się nawet o
kilkanaście tysięcy złotych.
Do niedawna, aby przekazać część należnego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku
publicznego podatnik musiał osobiście dokonać wpłaty darowizny na rachunek bankowy konkretnej
organizacji, a dopiero później wpłaconą kwotę wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Przepisy
uległy jednak zmianie i składając zeznanie podatkowe za 2008 rok, wystarczy jedynie zaznaczyć w
nim Organizację Pożytku Publicznego (należy podać jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego), którą chcemy wspomóc, a resztą zajmie się już Urząd Skarbowy. Organizację
można wybrać z wykazu ogłoszonego na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości http://opp.ms.gov.pl
Na terenie Gminy Jarocin na pomoc podatników czekają następujące organizacje:
Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" (KRS 0000027259) - wpłata na główne konto
organizacji z dopiskiem - koło w Jarocinie
Fundacja 750-lecia Jarocina (KRS 0000228135)
Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne (KRS 0000002928)
Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie (KRS 0000069262)
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarcach (KRS 0000006777)
Polski Czerwony Krzyż (KRS 0000225587) - wpłata na główne konto organizacji z
dopiskiem - koło w Jarocinie
Stowarzyszenie Jarocin XXI (KRS 0000008971)
Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" (KRS 0000172307)
Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Opus" (KRS 0000178726)
Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" (KRS 0000028529) - wpłata na główne
konto organizacji z dopiskiem - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"
Jarocin
Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie (KRS 0000020509)
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (KRS 0000154454) - wpłata na główne konto
organizacji z dopiskiem - koło w Jarocinie
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska (KRS 0000266321) wpłata na główne konto organizacji z dopiskiem - Hufiec ZHP w Jarocinie

2009-01-19 | Jarocin w hołdzie Stanisławowi Taczakowi
Pierwszy w Polsce pomnik generała Stanisława Taczaka odsłonili w piątek, 16 stycznia, burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki oraz wnuk pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego - Jerzy
Gogołkiewicz. 2,5-metrowy posąg generała stanął na rynku w Mieszkowie, w sąsiedztwie
nieistniejącego już rodzinnego domu Stanisława Taczaka.

- Ostatni raz stałem tak koło mojego dziadka 50 lat temu. Dzięki Państwu dziś znów mam taką
możliwość - podkreślał w piątek wzruszony wnuk generała Jerzy Gogołkiewicz. Oficjalne
uroczystości na mieszkowskim rynku zainaugurowało nadanie imienia gen. Stanisława Taczaka
Szkole Podstawowej w Mieszkowie, poświęcenie sztandaru, a także msza św. w intencji generała w
Kościele pw. św. Wawrzyńca. W uroczystościach w samym sercu Mieszkowa uczestniczyli licznie
zaproszeni goście m.in. dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego Andrzej Plesiński,
wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak, przedstawiciele miast:
Poznań, Leszno, Powiatu Jarocińskiego, oraz gmin: Kleczew, Kobyla Góra, Kórnik, Książ
Wielkopolski, Janowiec Wielkopolski i Pogorzela, a także parlamentarzyści: Małgorzata Adamczak,
Adam Rogacki, Wiesław Szczepański, Rafał Grupiński, Witold Sitarz, Maciej Orzechowski i Józef
Racki.

Odsłonięcie odlanego z brązu pomnika Stanisława Taczaka odbyło się dokładnie w 90. rocznicę
przekazania przez niego dowództwa nad Powstaniem Wielkopolskim Generałowi Józefowi DowborMuśnickiemu. Zainaugurował je przemarsz ułanów prowadzonych przez księcia Marka
Kasperskiego. - Mam nadzieję, że w ten sposób pamięć o jego czynach i zasługach nie zaginie
wśród przyszłych pokoleń. Nie wolno bowiem zapominać o tych, którzy kładli własne życie na szalę,
byśmy my mogli żyć w wolnej Polsce - apelował gospodarz uroczystości, Jarosław Łukasiewicz. Dziękuję Panu, Generale, za Pana męstwo i odwagę, za gotowość podjęcia wielkiego wyzwania i...
za lekcję patriotyzmu, która jest zawsze aktualna. W akompaniamencie Marsylianki Wielkopolskiej
w wykonaniu Orkiestry Dolnośląskiego Okręgu Wojskowego oraz salwy honorowej poświęcenia
pomnika dokonał ksiądz prałat Jan Stanisławski.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie w ratuszu unikatowych statuetek Stanisława Taczaka.
Za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej otrzymali je:
















Jerzy Gogołkiewicz - wnuk gen. Stanisława Taczaka,
Prof. Bogusław Polak - biograf generała, konsultant historyczny budowy pomnika,
Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, patron honorowy budowy pomnika,
Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, patron honorowy budowy
pomnika, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Województwo
Wielkopolskie,
Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania, projektodawca znaczącego wsparcia
finansowego budowy pomnika przez Miasto Poznań,
Stanisław Martuzalski - Starostwa Jarociński, projektodawca wsparcia finansowego
budowy pomnika przez Powiat Jarociński,
Tomasz Małolepszy - Prezydent Miasta Leszna, projektodawca wsparcia finansowego
budowy pomnika przez Miasto Leszno,
Teofil Marciniak - Burmistrz Książa Wielkopolskiego, projektodawca wsparcia finansowego
budowy pomnika przez Gminę Książ Wielkopolski,
Marek Wesołowski - Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, projektodawca wsparcia
finansowego budowy pomnika przez Gminę Kleczew,
Jerzy Przygoda - Wójt Gminy Kobyla Góra, projektodawca wsparcia finansowego budowy
pomnika przez Gminę Kobyla Góra,
Maciej Sobczak - Burmistrz Janowca Wielkopolskiego, projektodawca wsparcia
finansowego budowy pomnika przez Gminę Janowiec Wielkopolski,
Jerzy Lechnerowski - Burmistrz Gminy Kórnik, projektodawca wsparcia finansowego
budowy pomnika przez Gminę Kórnik,
Piotr Curyk - Burmistrz Pogorzeli, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika
przez Gminę Pogorzela,
Stefan Mikołajczak - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Wielkopolskiego, projektodawca wsparcia finansowego budowy pomnika przez Ochotnicze
Straże Pożarne.

2009-01-15 | Droga Bachorzew - Wilkowyja za ministerialną dotację
Budowa drugiego etapu gminnej drogi Bachorzew - Wilkowyja zostanie dofinansowana w ramach
rządowego programu uruchomionego w listopadzie przez ministra spraw wewnętrznych i
administracji Grzegorza Schetynę. Dzięki przyznanej dotacji, na inwestycję wartą 1,4 mln zł, gmina
ze swojego budżetu wyłoży tylko połowę tej kwoty.
O przyznanie dotacji w ramach uruchomionego pod koniec ubiegłego roku rządowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (od nazwy jego autora potocznie zwanego "schetynówką"), Gmina
Jarocin ubiegała się wspólnie z Powiatem Jarocińskim. "Partnerskie" przedsięwzięcia punktowały
więcej, ale mimo to, przyznanie dotacji dla wilkowyjsko- bachorzewskiego projektu, nie obyło się
bez przygód. Na pierwszej liście inwestycji jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikowanych

do dofinansowania w 2009 roku, opublikowanej przez MSWiA 12 grudnia, wniosku gminy Jarocin
nie było. Dopiero zgłoszone przez Urząd Miejski odwołanie sprawiło, że wniosek Jarocina wszedł na
listę inwestycji, które uzyskają ministerialną dotację. Niestety drogi gminne automatycznie
przegrywały z inwestycjami powiatowymi ze względu na mniejszą punktację przyznawaną gminnym
przedsięwzięciom - tłumaczy Marcin Leśniak z Biura Zamówień Publicznych w jarocińskim
magistracie. - Na szczęście złożone odwołanie przyniosło zamierzony skutek.
Przyznana dotacja opiewa na kwotę 691,8 tys. zł, co oznacza, że pokryje ona aż połowę kosztów
związanych z realizacją inwestycji. Zresztą właśnie takie są założenia Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych - połowę wartości inwestycji pokrywa rząd, a drugą samorząd lokalny.
Dzięki takiemu mechanizmowi, minister Schetyna zakłada, że do końca trwania programu, czyli do
roku 2011, w Polsce uda się wybudować ok. 6 tys. km dróg gminnych i powiatowych.
Kiedy ministerialne pieniądze zasilą gminne konto? Tego jeszcze nie wiadomo - realizacja
rządowego programu potrzebuje wprowadzenia dodatkowych aktów wykonawczych. Miejmy
nadzieję, że te formalności długo nie potrwają. Budowa drugiego etapu drogi BachorzewWilkowyja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.

2009-01-15 | Jarocin gotowy na przyjęcie repatriantów
Znamy już nazwiska repatriantów, którzy w Jarocinie rozpoczną polski rozdział swojego życia.
Decyzja Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji w tej sprawie, dotarła do jarocińskiego magistratu na początku stycznia br.
Trzyosobowa rodzina z Uzbekistanu ma zamieszkać w Jarocinie jeszcze w tym miesiącu.
Przygotowania Gminy Jarocin do przyjęcia rodziny polskiej narodowości z terenu azjatyckich byłego
ZSRR trwały niemal rok. W sierpniu ubiegłego roku Rada Miejska w Jarocinie przyjęła w tej sprawie
uchwałę, w której zobowiązała się zapewnić rodzinie repatriantów lokal mieszkalny oraz wsparcie
socjalne. Zaproszenie wystawiono wówczas bezimienne, gdyż był to warunek otrzymania od
Wojewody Wielkopolskiego środków na wykup mieszkania dla repatriantów. Konkretną rodzinę do
osiedlenia się na terenie naszej gminy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało
na początku stycznia. Zgodnie z decyzją MSWiA, w Jarocinie zamieszka trzyosobowa rodzina
Czełyszew z Uzbekistanu.
Pani Irina Czełyszewa, uzbekistanka polskiego pochodzenia, wnioski o repatriację złożyła w
ambasadzie polskiej w Taszkencie już w 2001 roku. Do Polski przyjedzie wraz ze swoim mężem
Andrejem i czteroletnim synkiem Kiriłłem. Rodzina z polskimi korzeniami jest bardzo żywo
zainteresowana pełnym zaadoptowaniem w ojczyźnie przodków, uczy się języka polskiego, poznaje
polską literaturę. Na starcie w Polsce pomoże jej gmina Jarocin, która przygotowała dla państwa
Czełyszew mieszkanie w nowo wybudowanym bloku JTBS na Osiedlu Rzeczpospolitej. Na wykup
mieszkania gmina otrzymała od Wojewody dotację w wysokości 120 150 zł, natomiast jego
urządzenie w podstawowe sprzęty było możliwe m.in. dzięki uprzejmości jarocińskiego oddziału
PCK oraz... hojności jarocińskich podatników, którzy w ubiegłym roku przekazali 1% swoich
podatków na konto Polskiego Czerwonego Krzyża.
Choć Gmina Jarocin zobowiązała się do wsparcia socjalnego rodziny Czełyszewów, pani Irina i jej
mąż liczą na to, że znajdą tu pracę i będą w stanie utrzymać się samodzielnie. Pani Irina jest z
wykształcenia fryzjerką, skończyła także technikum przemysłowe i zajmuje się urządzeniami
pomiarowymi. Jej mąż Andrej jest elektrykiem. Rodzina Czełyszew pokonała już długą drogę, aby
móc wrócić do Polski. Gmina Jarocin bardzo w tej drodze pomogła i mamy nadzieję, że tutaj, w
Jarocinie, państwo Czełyszew odnajdą swoje miejsce na Ziemi.

2009-01-15 | Statuetka sprzedana!
Za 1.625 zł wylicytowano unikatową statuetkę Stanisława Taczaka w
internetowym serwisie aukcyjnym Allegro.pl podczas tegorocznego 17. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zasilą konto fundacji, która
w tym roku zbierała pieniądze na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.
Przedmiotem licytacji była statuetka w skali 1:14 o numerze 5 która jest kopią
pomnika Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Została ona przekazana Fundacji
750-lecia Jarocina przez Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego. Aukcja na
Allegro.pl zakończyła się w czwartek, 15 stycznia w godzinach
popołudniowych. Nowym właścicielem statuetki została jarocinianka, internautka podpisująca się
Nic-kiem "CzarnyOnyks". Zwyciężczyni licytacji gratulujemy!

2009-01-12 | 365 dni z Kalendarzem Jarociniaka
Jeśli nie masz jeszcze kalendarza na 2009 rok, a szukasz
oryginalnego wydawnictwa, które ułatwi Ci pracę i planowanie dni w
ciągu najbliższych 12 miesięcy Kalendarz Jarociniaka jest
najlepszym wyborem. Po 1 stycznia jest również opłacalnym
zakupem - jego cena została bowiem promocyjnie obniżona z 25 na
20 zł!
W unikatowym kalendarzu można znaleźć blisko 500 notatek
historycznych o mieście, ponad 300 świąt i dni aktywności
społecznej (np. dzień czekolady czy dzień sprzątania biurka), a
przede wszystkim ponad 200 informacji, rysunków i przepisów
kulinarnych nadesłanych przez mieszkańców miasta.
Kalendarz Jarociniaka jest kalendarzem książkowym, który - jako
jedyny w Polsce - powstał przy współudziale mieszkańców Gminy
Jarocin. Dzięki temu, jak żadne inne wydawnictwo, stanowi cenne
źródło pożytecznych dla jarociniaków informacji. Podczas jego prapremiery, w połowie grudnia
burmistrz Jarocina spotkał się z grupą mieszkańców, których propozycje (notatki informacyjne i
historyczne, przepisy, szkice i ciekawostki) wzbogaciły wydawnictwo. - Ten kalendarz to Jarocin w
pigułce. Wydawnictwo powstawało przez cztery miesiące, państwa wspólny trud przyniósł jednak
znakomity rezultat. Kalendarz Jarociniaka jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju, współtworzyli
go bowiem mieszkańcy naszego miasta - podkreślał Adam Pawlicki.
Kalendarz Jarociniaka zawiera terminarz najważniejszych imprez i wydarzeń organizowanych na
terenie gminy, wszystkie przydatne mieszkańcom adresy i numery telefonów, przypomina także o
ważnych w życiu miasta uroczystościach. Oznaczono w nim wszystkie święta - począwszy od tych
najbardziej popularnych, po mniej znane (np. dzień sekretarki i sprzątania biurka, ale także dzień
czekolady czy bezpiecznego Internetu). Amatorzy kulinariów znajdą w nim wiele regionalnych
przepisów kulinarnych. Nie brakuje w nim również wierszy, autorskich rysunków jarociniaków, a
także informacji o przedsięwzięciach podejmowanych przez lokalne stowarzyszenia i szkoły. Za
oprawę historyczną wydawnictwa odpowiada honorowy obywatel Jarocina - pan Eugeniusz Czarny,
a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła Gazeta Jarocińska.
Kalendarz wydany jest w formacie A5, ma 384 strony (kalendarium jest jednodniowe) i twardą
okładkę. Na każdej stronie (czyli w odniesieniu do każdego dnia) przewidziano w nim miejsce na
prywatne notatki wraz z podziałem godzinowym, a w jego końcowej części miejsce na dane
teleadresowe. W ten sposób kalendarz idealnie nadaje się do indywidualnego planowania dnia.
Koszt jednego egzemplarza wynosi 20 zł. Jego sprzedaż prowadzi Jarociński Ośrodek Kultury.

Kalendarze można kupić także w Czytelni pod Ratuszem, Muzeum Regionalnym w Jarocinie (w
ratuszu) lub za pośrednictwem Internetu pod adresem: biuro@jokjarocin.pl

