2009-02-27 | Tęczowe zimowisko
Nauka jazdy na nartach, kulig, wyprawy na basen,
ognisko, zajęcia taneczne i plastyczne - to zaledwie część
atrakcji, jakie przygotowano dla ponad 150 uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy Jarocin, którzy
uczestniczyli w "Tęczowym zimowisku". Na potrzeby
tygodniowych kolonii i zapewnienia dzieciom jak
najlepszej opieki jarocińskie placówki oświatowe,
kulturalne, sportowe i stowarzyszenia zawiązały jedyną w
swoim rodzaju "koalicję", której efekty podsumowano 26
lutego.
W pierwszym, organizowanym na tak dużą skalę,
zimowisku na terenie gminy Jarocin wzięli udział uczniowie klas 2-6 pochodzący z rodzin o niskim
statusie materialnym. Aby zapewnić im jak najlepszą opiekę i atrakcje siły połączyły:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA im. Macieja Kostki w Radlinie, Zespół Szkół nr 5,
Szkoła Podstawowa w Roszkowie, Zespół Szkół w Wilkowyi, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna, Jarociński Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Jarocin XXI oraz Urząd Miejski w
Jarocinie. Czy efekt ich współpracy przyniósł oczekiwane rezultaty? - Dzieci były wprost
zachwycone. A w większości przypadków był to ich pierwszy wyjazd na zimowisko. Myślę, że
skutecznie udało nam się połączyć naukę z przyjemnością. Każde z dzieci miało zresztą wybór:
zajęcia plastyczne lub sportowe, sanki, albo narty. Z jednej rzeczy zrezygnowaliśmy tylko
całkowicie – przez cały pobyt na zimowisku uczniowie nie oglądali telewizji. W natłoku atrakcji
żaden z nich nawet o niej nie pomyślał – relacjonuje Danuta Głogowska, zastępca dyrektora ZS nr
5. – W naszej grupie dzieci szczególnie upodobały sobie czytanie bajek na dobranoc. Tak im się to
spodobało, że gdy kończyłyśmy czytać książkę, wybiegały z łóżek na boso i prosiły jeszcze o
puszczenie im "czytanej" bajki z płyty – dorzuca Genowefa Krzyżaniak, kierownik grupy zimowiska
w Wilkowyi.

Organizacja "Tęczowego zimowiska" pochłonęła ponad 100 tys. zł. Ponad 97 tys. zł z tej kwoty
pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. - Uzyskaliśmy je w ramach programu
"Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego w okresie ferii zimowych połączonego z
oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci". Dzięki temu udało się zorganizować największe
zimowisko w historii naszego stowarzyszenia – cieszy się Zdzisław Kostka, prezes radlińskiej

"Tęczy", która była liderem organizatorów ferii. Zajęcia dla dzieci organizowane z udziałem 26
pedagogów, instruktorów i socjoterapeutów dofinansowała również gmina Jarocin, która przekazała
na ten cel 16 tys. zł. Zimowy wypoczynek zakończył się 22 lutego.

2009-02-24 | Snutki mają 25 lat
W sobotę 21 lutego zespół folklorystyczny Snutki z Potarzycy obchodził swoje 25-lecie. Dostojny
jubilat swoje urodziny hucznie świętował w Jarocińskim Ośrodku Kultury, a na scenie pojawiło się
wiele pokoleń snutkowych wychowanków.
Gdy w 1984 roku z inicjatywy nauczycielki Aleksandry Mendelskiej przy szkole w Potarzycy
powstawał zespół folklorystyczny Snutki niewielu chyba przypuszczało, że 25 lat później będzie on
znany i doceniany w Polsce oraz zagranicą. Tymczasem potarzyckie Snutki stały się jednymi z
najlepszych ambasadorów Jarocin i okolic. -Przez te 25 lat Snutki wychowały kilka pokoleń
mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, a ją samą rozsławiły w najdalszych zakątkach Polski i świata.
Staliście się wizytówką Jarocina i Potarzycy wszędzie tam, dokąd się udajecie - mówił podczas
uroczystości zastępca burmistrza Jarocin Robert Kaźmierczak, zaś pokolenia wychowanków po raz
kolejny wystąpiły na scenie.
Urodziny nie mogły obyć się bez prezentów. Gmina Jarocin przekazała 10 tys. zł na wyjazd zespołu
na Cypr, gdzie Snutki promować będą Ziemię Jarocińską swoimi występami. Oprócz tego Gmina
przekazała zespołowi 4 tys. zł na wydanie jubileuszowego albumu fotograficznego
dokumentującego działalność zespołu oraz wraz ze starostwem powiatowym w Jarocinie zakupiła
kapelusze, w których artyści będą występować na scenie.
Na koniec zastępca burmistrza Jarocina Robert Kaźmierczak zwrócił się do kierownictwa Snutków,
Aleksandry i Jarosława Mendelskich. - Czego mogę Państwu życzyć z okazji jubileuszu? Przede
wszystkim dalszych sukcesów na scenach polskich i międzynarodowych. Życzę Państwu również,
żeby nie zabrakło Wam zapału i abyście nadal zarażali młodych ludzi miłością do rodzimego folkloru
oraz do tej małej ojczyzny, jaką jest Ziemia Jarocińska. Dziękuję za waszą pracę - zakończył.

2009-02-24 | Burmistrz poparł antypiratów
150 podkładek pod tablice rejestracyjne Gmina Jarocin przeznaczyła dla kierowców, którzy dołączą
do akcji "Antypirat". W ten sposób burmistrz Jarocina wyraził poparcie dla akcji społecznej, która
ma na celu walkę ze zjawiskiem nagminnego łamania przepisów drogowych na terenie miasta.
Akcja została wprowadzona w odpowiedzi na tragiczny wypadek, w którym kierowca, przekraczając
dozwoloną prędkość, wpadł w poślizg i śmiertelnie potrącił pieszego idącego chodnikiem. W ramach
projektu Gazeta Jarocińska, inicjator przedsięwzięcia, rozdaje naklejki z napisem "Antypirat".
Poprzez oznaczenie auta taką naklejką, kierowca wyraża swój protest dla brawurowych zachowań
drogowych "piratów", a tym samym przyjmuje na siebie obowiązek stosowania się do przepisów
prawa drogowego i dżentelmeńskiego zachowania na drodze. Akcji towarzyszą wzmożone patrole
policji i straży miejskiej, które pojawiają się w tych rejonach, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie.
Mapa z takimi punktami powstaje na skutek interwencji mieszkańców – jarociniacy sami mogą
zgłaszać, w którym miejscu ich zdaniem dochodzi do naruszeń prawa drogowego.
Burmistrz Jarocina poparł przedsięwzięcie, bo, jak przyznaje, problem piratów drogowych w
Jarocinie istnieje. Służby mundurowe, choć próbują z tym problemem walczyć, nie zawsze są w
stanie pojawić się tam, gdzie akurat coś się dzieje. Akcja, w której mieszkańcy sami - na zasadzie
straży społecznej - wskazują służbom mundurowym miejsca, w których zmechanizowani
najczęściej łamią przepisy i w których należy wzmożyć patrole, powinna przynieść efekty. Nagrodą

burmistrza dla kierowców -dżentelmenów jest 150 podkładek pod tablice rejestracyjne z logo i
hasłem promocyjnym miasta: "Jarocin. Tu wszystko gra". Podkładki dostępne są w punktach
dystrybucyjnych wraz z naklejkami Antypirat, w tym w siedzibie Straży Miejskiej. Więcej
szczegółów o akcji na www.jarocinska.pl.

2009-02-20 | Jarocin w obiektywie
Jak poprawnie kadrować, w jakim świetle najlepiej
fotografować detale i na ile sposobów można
sfotografować sylwetkę przechodnia - tego i wielu innych
ciekawych rzeczy uczyli się uczestnicy warsztatów
fotograficzno - filmowych w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Zajęcia były bezpłatne, a całość sfinansował Urząd
Miejski.
Żeby robić dobre zdjęcia nie wystarczy kupno aparatu. A
żeby fotki były ciekawe, aparat nie musi być wcale drogi
– przekonali się uczestnicy nietypowych zajęć w JOK-u.
Pod okiem specjalisty przez trzy dni młodzież ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Jarocin poznawała tajniki profesjonalnej
fotografii i filmowania pod okiem specjalisty.
Warsztaty odbyły się w pierwszym tygodniu ferii. Czy były owocne? – Nawet bardzo. Wspólnie
ćwiczyliśmy w grupach kadrowanie i operowanie światłem. W tym samym czasie inna grupa
stawiała pierwsze kroki w filmowaniu – zdradza Piotr Majdrowicz, wieloletni operator kamery w
Telewizji Polskiej, dokumentalista, i autor filmów niezależnych, prowadzący zajęcia. Każdy dzień
nauki kończyły wspólne konsultacje i omówienie wykonanych przez młodych zdjęć i filmów.
Trzydniowe zajęcia były wstępem do znacznie dłuższych, wiosennych warsztatów filmowych w JOKu, które rozpoczną się w marcu.

2009-02-18 | Archeologiczne odkrycie pod Jarocinem
Kurhan grobowy z I połowy wieku i niespotykane wcześniej na stanowiskach o podobnej chronologii
przejawy rytuałów pogrzebowych odkryli zielonogórscy archeolodzy w pobliżu Jarocina. Badacze
prowadzą badania wykopaliskowe na terenie gminy Jarocin od 2007 roku. W ich trakcie udało się
odkryć blisko 2,5 tys. m kw. cmentarzyska, w którym znaleziono unikatowe dary grobowe takie jak
wykonane z brązu zapinki czy srebrne naczynia.
Więcej o odkryciu archeologicznym w serwisie "Nauka w Polsce".

2009-02-18 | Alternatywa... bez alkoholu
Warsztaty yoyo, bezpłatne zajęcia plastyczne, wieczory z
książką, dobrą muzyką, a nawet... korepetycje - to tylko
nieliczne z propozycji nowego bezalkoholowego klubu
"Alternatywnie". Obiekt mieszczący się w Jarocińskim
Ośrodku Kultury otwarto uroczyście w walentynki.
Klub "Alternatywnie" - jak sama nazwa wskazuje - jest
alternatywą dla miejskich pubów i lokali, w których

serwowany jest alkohol. Zgodnie z zapewnieniem jego pomysłodawców jest również pierwszym
miejscem w Jarocinie, w którym młodzi ludzie mogą zwyczajnie posiedzieć i posłuchać dobrej
muzyki (również na żywo), odrobić lekcje, wypić herbatę czy obejrzeć mecz piłki nożnej na dużym
ekranie.
- Mimo że na otwarciu nie liczyliśmy na dużą frekwencję, przyszło dużo młodzieży, która czuje się
bezpośrednio związana i odpowiedzialna za ten klub. Teraz najważniejsze jest to, by robić tam jak
najwięcej imprez, które uwiarygodnią to miejsce i sprawią, że młodzi ludzie będą się czuli za to
miejsce odpowiedzialni - mówi Beata Frąckowiak-Piotrowicz, koordynator projektu "Budzik", w
ramach którego powstał klub.
Program pierwszych dwóch tygodni funkcjonowania "Alternatywnie" wypełniają liczne spotkania w
rytmie hip-hop i reggae, bezpłatne korepetycje i warsztaty. Dla miłośników piłki nożnej
przygotowano z kolei gratkę w postaci transmisji meczu Lech Poznań - Udinese Caccio na dużym
ekranie.
Klub "Alternatywnie" mieszczący się w budynku Jarocińskiego Ośrodka Kultury został
wyremontowany i w pełni wyposażony ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całość pochłonęła blisko 37 tys. zł. Klub zaprasza
wszystkich chętnych od poniedziałku do czwartku w godzinach od godz. 14.00 do 20.00, w piątek
od godz. 14.00 do 23.00 i w sobotę od godz. 16.00 do 23.00.

2009-02-13 | Wsparcie dla Jaroty
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego w
roku 2009. Dotacja w wysokości 150 tys. zł. trafi Jarocińskiego Klubu Sportowego "Jarota".
Wnioski o dofinansowanie złożyły trzy kluby sportowe: Jarociński Klub Sportowy "Jarota", Rugby
Klub Sparta Jarocin oraz Jarociński Klub Ekologiczno-Wędkarski "Eko-Fish". Tylko "Jarota" spełniła
wszystkie wymogi formalne określone zarówno w ustawie o sporcie kwalifikowanym jak i uchwale
Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
przez Gminę Jarocin, co zaowocowało dotacją w wysokości 150. tys. zł. Pozostałe organizacje
sportowe nie spełniły wszystkich warunków niezbędnych do przyznania dotacji. Zasady konkursu
grantowego w zakresie sportu kwalifikowanego jasno określają, że wsparcie finansowe gminy jest
wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć, których zarówno klub
rugby jak i klub "Eko-Fish" nie mają ze względu na krótki czas funkcjonowania. Dodatkowo Klub
Ekologiczno-Wędkarski nie dołączył do wniosku o dotację licencji przyznanej przez Polski Związek
Sportowy, która jest warunkiem koniecznym do jego rozpatrzenia.

2009-02-13 | Nowa kultura w Jarocinie
Brak kontaktu z kulturą powoduje nudę - zgodnie oświadczyli
dyrektor Jarocińskiego Ośrodka Kultury oraz kilkanaście
stowarzyszeń i osób fizycznych, i zaprezentowali nowy sposób na
kontakt z kulturą. Swoje talenty i zainteresowania jarociniacy mogą
rozwijać aż w kilkunastu sekcjach, wśród których nie brakuje zajęć
z piosenki, tańca, filmu, fotografii, rzeźby czy multimediów. Wyjście
do mieszkańców z tak bogatą ofertą było możliwe dzięki
prowadzonym od kilku miesięcy zmianom w organizacji kultury w
Jarocinie.
Przedstawiona 12 lutego przez Jarociński Ośrodek Kultury oferta

jest imponująca: kilkanaście sekcji, w których młodzi jarociniacy będą mogli rozwijać
zainteresowania lub po prostu zabić nudę. Przez ostanie półtora miesiąca gromadziliśmy w JOK
nowy kapitał w postaci instruktorów i udało nam się złożyć kilkanaście grup sekcyjnych, które
tworzą niebanalną ofertę kulturalną – zapowiada Michał Wiraszko, dyrektor jarocińskiego ośrodka.
Na ofertę składają się sekcje wprowadzone od września ubiegłego roku, odświeżone o kilka
nowych, które ruszą albo we ferie, albo tuż po nich. Kontynuujemy prowadzone we współpracy z
Jarocińskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym warsztaty multimedialne i plastyczne – wylicza Michał
Wiraszko - Zachowaliśmy również zajęcia akordeonowe i prowadzone dla najmłodszych dzieci
zajęcia zespołu folklorystycznego SNUTKI. Swoją działalność kontynuuje sekcja szachowa i
pogotowie taneczne, które oferuje indywidualną naukę tańca.
Całkiem nowa propozycja to zajęcia taneczne prowadzone przez Arletę Piotrowską, instruktor grupy
tanecznej JAST z Kalisza. Lidia Horała, studentka ASP będzie z kolei uczyć rzeźby. Kolejna grupa
edukacyjna to zajęcia plastyczne. Zajęcia dla najmłodszych grup odbywać się będą pod okiem Anny
Śmigielskiej, również studentki ASP, natomiast grupy młodzieżowe poprowadzi Kinga Markowiak,
znana m.in. z zaprojektowania Kalendarza Jarociniaka. Działalność rozpoczyna także sekcja
wokalna i studio piosenki prowadzone przez Kalinę Perz, pochodzącą z Jarocina wokalistkę wysokiej
klasy, koncertującą w kraju i zagranicą z chórami gospel i solo. Ta sekcja ma doprowadzić do
sformowania jeszcze w tym roku chóru młodzieżowego – zapowiada dyrektor JOK. - Ma to być chór
nie odwołujący się zupełnie do tego, co przychodzi nam pierwsze na myśl mówiąc "chór". To nie ma
być śpiewanie smutnych wielogłosów, ale jak najbardziej przebojowy materiał do wykorzystania
przy wielu okazjach. Następna rzecz, która wejdzie w życie od marca to pracownia modelarska przy
świeżo powołanym Aeroklubie Jarocin.
Michał Wiraszko nie ukrywa jednak, że najbardziej dumny jest z uruchamianych w Jarocinie
warsztatów fotograficzno-filmowych, które poprowadzi Piotr Majdrowicz - fotograf i operator
kamery z bogatym stażem pracy, który nabył w warszawskim oddziale Telewizji Polskiej oraz jako
dyrektor festiwalu OFF Cinema w Poznaniu. Warsztaty w Jarocinie Piotr Majdrowicz będzie
prowadził dzięki pieniądzom pozyskanym z Filmoteki Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej – cieszy się Wiraszko – Przypieczętowaniem kilkumiesięcznych prac uczestników
warsztatów ma być festiwal 321 START. Międzynarodowy festiwal, który do tej pory organizowany
był w Poznaniu i Szamotułach, w Jarocinie miałby się odbyć w grudniu.
Zadowolenia z oferty przedstawionej przez JOK, nie ukrywa również zastępca burmistrza, Robert
Kaźmierczak, odpowiedzialny m.in. za kulturę w gminie: Trudno nie być zadowolonym, kiedy
następuje odświeżanie oferty kulturalnej i nadążanie za możliwościami i oczekiwaniami młodych
ludzi. Pozostają tradycyjne sekcje plastyczne, ale jednocześnie powstają sekcje związane z filmem,
multimediami czy grafiką komputerową. Ważne jest też to, że JOK stara się na tę edukacyjną
działalność pozyskiwać środki zewnętrzne.
Imponująca oferta kulturalna dla jarociniaków jest efektem dość radykalnych zmian organizacji
kultury, z jaką w Jarocinie mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Wraz z początkiem roku rola
JOK została ograniczona do pełnienia roli bazy dla ludzi kultury. Tym samym zajęcia prowadzone są
nie przez etatowych pracowników ośrodka, ale przez stowarzyszenia dotowane w ramach
ogłaszanych przez gminę konkursów lub przez indywidualne osoby, które swoje pomysły realizują
w ramach umów zlecenia. Każdy kto chce animować lokalną kulturę
w Jarocinie może zatem zgłaszać się do pracy w Jarocińskim
Ośrodku Kultury. Szczegółowa oferta JOK na www.jokjarocin.pl

2009-02-12 | Szkoła przełamała bariery
"Łamiemy bariery architektoniczne" - pod takim hasłem uczniowie,
nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie zorganizowali

otwarte spotkanie, podczas którego zaprezentowali wyniki kilkumiesięcznych prac
modernizacyjnych nad przystosowaniem budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zespół Szkół nr 5, obok położonego w sąsiedztwie przedszkola "Marcinek", jest jedyną integracyjną
placówką edukacyjną na terenie powiatu jarocińskiego. Pierwszy oddział integracyjny został
założony w 1995r., jednak do tej pory dyrekcja trzypiętrowej szkoły była zmuszona tak układać
plan zajęć, aby klasy, w których są dzieci z problemami ruchowymi, pobierały naukę tylko na
parterze budynku. 12 lutego społeczność jarocińskiej "piątki" zaprezentowała jak będzie wyglądać
organizacja zajęć tuż po feriach zimowych – już w szkole, w której barier architektonicznych nie
ma.
Zebrani goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz
gminnych i powiatowych, kuratorium oświaty i dyrektorów
zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, mogli przekonać się, że
dzięki zamontowanej windzie nawet dzieci poruszające się na
wózkach inwalidzkich nie będą miały problemu, aby dotrzeć na
najwyższą kondygnację szkoły. Do potrzeb osób niepełnosprawnych
dostosowano także wszystkie toalety, świetlicę i stołówkę.
Odnowienia doczekała się także sala gimnastyczna i niektóre sale
lekcyjne. Likwidacja barier architektonicznych w jarocińskiej szkole
integracyjnej kosztowała ponad 700 tys. zł. 150 tys. udało
pozyskać się z PFRON, resztę kwoty wyłożyła gmina.
- Bardzo się cieszę, że przychodząc tu do tej szkoły, mogę nadal
spotykać nauczycieli, którzy mnie uczyli. Ale też się bardzo cieszę,
że mogę odwiedzać szkołę, która od kilku lat bardzo się zmienia,
najpierw na zewnątrz, teraz również wewnątrz. Zespół Szkół nr 5 z
oddziałami integracyjnymi może już w pełni posługiwać się tą nazwą - podkreślał podczas
uroczystości zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak, absolwent tejże szkoły.
Wszystkim zaangażowanym w łamanie barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 5, dyrekcja
dziękowała w formie dyplomów, a uczniowie - własnoręcznie wykonanymi techniką origami
aniołami.

2009-02-10 | Do Mieszkowa na dwóch kółkach
7-kilometrowa ścieżka rowerowa łącząca Jarocin i Mieszków zostanie wybudowana wspólnie przez
Gminę Jarocin oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach porozumienia
GDDKiA sfinansuje zakup niezbędnych materiałów, a gmina opracuje i sfinansuje projekt ścieżki,
wykupy gruntów pod jej budowę oraz prace budowlane. Cykliści będą mogli skorzystać ze ścieżki w
2010 roku.
Z propozycją wspólnej realizacji przedsięwzięcia Gmina Jarocin zwróciła się do GDDKiA pod koniec
ub. roku. W styczniu napłynęła pozytywna odpowiedź. Pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowują
już dokument porozumienia w tej sprawie. Zgodnie z nim gmina w drodze przetargu wyłoni
projektanta, który opracuje dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami.
Prace nad dokumentacją oraz wykupy gruntów pod budowę ścieżki zakończą się jeszcze w tym
roku. GDDKiA pokryje koszt zakupu materiałów budowlanych. Budowa ścieżki rowerowej ruszy w
przyszłym roku.
Wiadomość ta już teraz wywołuje uśmiech nie tylko na twarzach cyklistów. - Bardzo się cieszę z
powstania tej ścieżki. Zwłaszcza, że skorzystają z niej nie tylko mieszkańcy Jarocina i Mieszkowa,
ale również Wolicy Pustej - przede wszystkim młodzież i osoby starsze, które w drodze do kościoła
będą czuć się bezpieczniej – podkreśla Józef Bauman, radny Rady Miejskiej i sołtys Mieszkowa. 7-

kilometrowa ścieżka łącząca Jarocin i Mieszków będzie pełniła funkcję ciągu pieszo – rowerowego.
Wyłożona kostką brukową trasa będzie w pełni oświetlona. Wykonana w ub. roku na zlecenie
Gminy Jarocin koncepcja budowy ścieżki rowerowej zakłada przecięcie drogi krajowej nr 11 na
wysokości Gościńca "Walcerek". – Do tego miejsca od strony Jarocina ścieżka biegłaby prawą
stroną drogi. Na wysokości Walcerka – w miejscu zabezpieczonym przez spowalniające wysepki
oraz pulsujące światła – przecinałaby jezdnię by dalej prowadzić już drugą stroną ulicy – wyjaśnia
Hubert Kujawa z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jarocinie. – To jest
koncepcja, która uzyskała akceptację GDDKiA. Nie wykluczone jednak, że projektant ją zmieni –
podkreśla inspektor. Dlaczego ścieżka rowerowa musi przecinać drogę krajową, a nie może na całej
swojej długości prowadzić poboczem jedni? – Gdy po prawej stronie jezdni miniemy Gościniec
"Walcerek", w dalszym odcinku przebiega rurociąg. Ścieżka nie może również na całej długości biec
po drugiej stronie ulicy, od strony Jarocina wykluczają ją bowiem zabudowania - w tym komis
samochodowy – wyjaśnia Hubert Kujawa. Obecnie rowerzyści i piesi z rejonu Mieszkowa zmuszeni
są poruszać się poboczem jezdni.

2009-02-10 | Integracja przez duże "I"
Słowo integracja nabrało dla nas zupełnie nowego wymiaru - cieszy
się Marek Durczak dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie, w której
po wielu miesiącach zakończono upragniony remont. W ramach
prac zamontowano nowoczesną, wykonaną na zamówienie windę,
odnowiono salę gimnastyczną, a toalety i stołówkę dostosowano do
potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Remont pochłonął blisko 720
tys. zł! 150 tys. zł z tej kwoty sfinansował PFRON, resztę wyłożyła
Gmina Jarocin.
Po wielomiesięcznym remoncie oczkiem w głowie uczniów i
nauczycieli całej szkoły stała się nowoczesna winda, która
umożliwiła swobodne poruszanie się po terenie całej szkoły
kilkudziesięciu niepełnosprawnym uczniom. - Winda jest nietypowa
otwiera się bowiem aż z trzech stron, w zależności od tego na
którym z pięciu poziomów się znajduje. Dzięki niej nie musimy już
wnosić na rękach uczniów razem z wózkami inwalidzkimi na zajęcia
w sali biologicznej, do świetlicy czy do jadalni – cieszy się
Marek Durczak. Uczniowie "piątki" mogą korzystać z
windy jedynie pod opieką nauczycieli bądź opiekunów. Sprawni uczniowie też chcieli jeździć windą. Gdy
dowiedzieli się że ta forma transportu "przysługuje"
jedynie ich niepełnosprawnym kolegom, większość była z
tego powodu bardzo rozżalona - żartuje dyrektor.
Równocześnie z budową windy przeprowadzono remont i
dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych dzieci
łazienki na wszystkich piętrach budynku. Prace nie
ominęły również pozostałych łazienek, sali gimnastycznej,
świetlicy oraz stołówki, gdzie zlikwidowano bariery
kupując specjalne krzesła i stoły. Odnowione sale lekcyjne szkoła zamierza wynajmować na letnie
obozy i zimowiska. – Jednorazowo jesteśmy w stanie przyjąć 50 osób, którym zapewnimy wygodny
nocleg oraz wyżywienie. Pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczymy na remont pozostałych
pomieszczeń lekcyjnych - wyjaśnia dyrektor szkoły. Pierwsza grupa sportowców przyjedzie do
"piątki" już w połowie lutego i spędzi w niej ferie.

2009-02-09 | Pieniądze dla "Tęczy"
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA im. Macieja Kostki w Radlinie otrzymało prawie
100 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na organizację zimowiska dla
dzieci z terenu Gminy Jarocin. W tygodniowym wypoczynku weźmie udział ponad 150 uczniów
szkół podstawowych.
Nauka jazdy na nartach pod okiem instruktora, wycieczki na basen, kino, zajęcia taneczne,
sportowe, muzyczne i ognisko - to tylko nieliczne z atrakcji, jakie pomysłodawcy i organizatorzy
zimowiska przygotowali dla swoich podopiecznych. Kto będzie mógł skorzystać z ich oferty? Uczniowie klas 2-6 szkół podstawowych z terenu całej Gminy Jarocin, którzy pochodzą z rodzin o
niskim statusie materialnym. W ramach "Tęczowego zimowiska" wszystkim dzieciom zapewnimy
nocleg (w ZS nr 5, Radlinie, Wilkowyi i Roszkowie), wyżywienie oraz wolny czas. Za pobyt na
zimowym wypoczynku ich rodzice nie zapłacą ani złotówki - cieszy się Zdzisław Kostka, prezes
stowarzyszenia.
Pieniądze uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Organizacja zimowego
wypoczynku wakacyjnego w okresie ferii zimowych połączonego z oddziaływaniem
socjoterapeutycznym dla dzieci" są pierwszą tak dużą kwotą dofinansowania, jaką udało się
uzyskać radlińskiej "Tęczy". W organizację zimowiska zaangażowała się także Gmina Jarocin, pod
egidą której jarocińskie placówki kulturalne, oświatowe i sportowe połączyły siły w organizacji ferii.
Gmina dofinansowała również organizowane z udziałem 26 pedagogów, instruktorów i
socjoterapeutów zimowisko kwotą 16 tys. zł. Zimowy wypoczynek rozpocznie się już 16 lutego.

2009-02-05 | "Teraz najlepszy" Jarocin Festiwal
Jarocin Festiwal znalazł się w gronie 10 najważniejszych wydarzeń muzycznych 2008r. w
plebiscycie "Teraz Najlepsi" miesięcznika "Teraz Rock". Jest jednym z trzech polskich festiwali obok Heineken Open'er w Gdyni i Przystanku Woodstock - na który czytelnicy najczęściej
głosowali.
Prestiżowe wyróżnienie jest już kolejnym w historii jarocińskiego festiwalu. W ubiegłorocznej edycji
rankingu - również w kategorii "Wydarzenie" - sąsiadując z polskimi koncertami Red Hot Chili
Peppers, Pearl Jam, The Rolling Stones i legendarnego Genesis festiwal zajął ósme miejsce.
Ranking "Teraz najlepsi" powstaje w oparciu o ankiety nadsyłane przez czytelników miesięcznika
"Teraz Rock". Wyróżnienia (w skali od pierwszego do dziesiątego miejsca) przyznawane są łącznie
w 24 kategoriach m.in. najlepszy wokalista, teledysk, przebój, zespół, nadzieja, płyta, wydarzenie
w kraju i za granicą.

2009-02-05 | Znamy już pierwszych wykonawców Jarocin Festiwal
Niewątpliwie jedną z głównych atrakcji Festiwalu będzie występ
niezwykle popularnej grupy I AM X! Zespół Chrisa Cornera
znanego także ze Sneaker Pimps będzie promował zapowiadany
na wiosnę 2009 album zawierający przebój "Think Of England".
Projekt Cornera doceniany jest za niezwykle żywiołowe występy,
co powinno potwierdzić się w lipcu w Jarocinie! I AM X jak dotąd
ma na swoim koncie dwa studyjne krążki: zainspirowany
elektronicznymi dźwiękami lat 80-ych "Kiss And Swallow" (2004)
oraz nieco bardziej gitarowy "Alternative" (2006) - oba spotkały
się z niezwykle ciepłym przyjęciem krytyki. W 2008 roku ukazał
się album "Live In Warsaw" będący zapisem występu I AM X w

radiowej Trójce.
Swój udział w Jarocinie potwierdziła także heavymetalowa legenda Acid Drinkers oraz jeden z
najpopularniejszych zespołów rockowych młodego pokolenia - grupa Happysad. Już wkrótce
informacje dotyczące biletów i karnetów na lipcowy Festiwal.
Jarocin Festiwal odbędzie się w dniach 17-19 lipca 2009.

2009-02-05 | Hit do potęgi trzeciej!
Aż trzy jarocińskie firmy zdobyły w tym roku prestiżowe
tytuły HIT 2008. W czwartek, 5 lutego zastępca
burmistrza Jarocina Robert Kaźmierczak oraz
przewodniczący Rady Miejskiej Jarocina Jarosław
Łukasiewicz osobiście pogratulowali wyróżnionym
przedsiębiorstwom.
- Jestem dumny z tego, że na terenie gminy Jarocin
istnieją tak doskonale prosperujące firmy, które
otrzymują biznesowe wyróżnienia. Jestem przekonany, że
dzięki nim Państwa przedsiębiorstwa umocnią swoją
wysoką pozycję na rynku oraz zdobędą jeszcze większe
zaufanie wśród swoich klientów - podkreślał w trakcie spotkania z przedsiębiorcami Robert
Kaźmierczak. Organizowany od 13 lat przez Agencję Promocyjną "Punkt S" konkurs promuje,
wyróżnia i honoruje najbardziej wartościowe dokonania rynkowe, ekologiczne, samorządowe i
organizacyjne w regionie.
Nagrody - certyfikaty jakości oraz tytuły HIT - przyznawane są tradycyjnie w sześciu kategoriach:
Produkcja, Rolnictwo i Przetwórstwo Żywności, Ekologia, Organizacja i Zarządzanie, Samorządność
oraz Handel i Usługi. W tegorocznej edycji konkursu P.P.H.U. ANIA - Anna Malecha zdobyło laur za
wyrób znakomitego ciasta domowego, zakład dziewiarski MARIKA s.c. został wyróżniony (już po raz
drugi) za wysoką jakość produkcji czapek dziecięcych, a Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
"Kanbud" Sp. z o.o. zachwyciło kapitułę konkursu iluminacją obiektów architektonicznych na
terenie gminy Jarocin.
Na zdjęciu laureaci prestiżowego tytułu Hit: Anna Malecha (w środku) oraz Państwo Maria i Janusz
Borscy właściciele zakładu dziewiarskiego "Marika".

2009-02-05 | Barbara Kostuj zwyciężczynią internetowej licytacji
1.625 zł za unikatową, odlaną z brązu statuetkę Stanisława Taczaka zapłaciła w połowie stycznia
jarocinianka Barbara Kostuj. Pieniądze z internetowej aukcji w serwisie www.allegro.pl zasiliły
konto fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czwartek, 5 lutego zwyciężczyni licytacji
odebrała statuetkę z rąk prezesa Fundacji 750-lecia Jarocina Macieja Mazurka.

Posługująca się nickiem internetowym "CzarnyOnyks" jarocinianka za pośrednictwem serwisu
aukcyjnego stała się właścicielką statuetki w skali 1:14 o numerze 5 która jest wierną kopią
pomnika Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Statuetkę Fundacji 750-lecia Jarocina przekazał
burmistrz Adam Pawlicki. - W ramach tegorocznej zbiórki fundacja zbierała pieniądze na pomoc
dzieciom ze schorzeniami nowotworowymi. 27 lat temu na nowotwór zmarła moja sześcioletnia
córka. Dlatego czułam się w obowiązku by pomóc - wyjaśniała tuż po odebraniu wymarzonej
statuetki wzruszona jarocinianka. - Cieszę się niezmiernie, że rzeźba przedstawia właśnie generała
Taczaka, bo on był nie tylko wielkim Wielkopolaninem, ale i wielkim Polakiem. Zgodnie z obietnicą
jego podobizna stanie na biurku mojego syna - zapewniła solennie.

2009-02-04 | Repatrianci z Uzbekistanu w Jarocinie
Nowy rok, nowe życie, wymarzony kraj... Dwoje
repatriantów z Uzbekistanu, którzy na stałe zamieszkają
w Jarocinie, dotarło we wtorkowe popołudnie, 3 lutego,
do celu swojej podróży. Pani Irina Czełyszew,
uzbekistanka polskiego pochodzenia wraz z czteroletnim
synkiem Kiriłłem (Cyrylem) po ponad 30-godzinnej
podróży ze łzami w oczach zwiedziła swoje mieszkanie w
nowo wybudowanym bloku JTBS na Osiedlu
Rzeczpospolitej. Mąż pani Iriny - Andrej dołączy do
bliskich za kilka tygodni.
Nowy, polski rozdział swojego życia 29-latka z synem
rozpoczęła od spotkania z mamą, której nie widziała od bardzo dawna. - Mama od półtora roku
mieszka na Lubelszczyźnie. Od dnia jej wyjazdu z Taszkentu (stolicy Uzbekistanu) nie widziałyśmy
się ani razu. Dlatego na dworcu obie płakałyśmy, zwłaszcza ona, bo ostatni raz widziała Cyryla jak
miał 2,5 roku - zdradza świeżo upieczona jarocinianka.
O przyjazd do Polski pani Irina zabiegała od 7 lat. Przygotowania Gminy Jarocin do przyjęcia
polskiej rodziny z terenu byłego ZSRR trwały niemal rok. W sierpniu 2008 roku Rada Miejska w
Jarocinie przyjęła uchwałę, w której zobowiązała się zapewnić jej mieszkanie oraz wsparcie
socjalne. Zaproszenie wystawiono wówczas bezimienne,
gdyż był to warunek otrzymania od Wojewody
Wielkopolskiego środków na wykup mieszkania dla
repatriantów. Rodzinę państwa Czełyszew wskazało na
początku stycznia dopiero Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Jakie były jej pierwsze wrażenia po przyjeździe? - Nie
zdążyliśmy jeszcze zwiedzić całego Jarocina, ale to piękne

miasto. Taszkent to stolica Uzbekistanu. To duże miasto, trzy razy większe od Warszawy. Ale za to
tu jest tak ładnie. Dziś widziałam też po raz pierwszy nasze mieszkanie. Jest piękne, naprawdę
wspaniałe! - zachwyca się pani Irina.
Na Osiedlu Rzeczpospolitej w Jarocinie na rodzinę Czełyszew czekało nowe, dwupokojowe
mieszkanie o łącznej powierzchni ponad 50 m2. Na jego wykup gmina otrzymała od Wojewody
dotację w wysokości ponad 120 tys. zł, natomiast jego urządzenie w podstawowe sprzęty stało się
możliwe m.in. dzięki uprzejmości jarocińskiego oddziału PCK oraz... hojności jarocińskich
podatników, którzy w ubiegłym roku przekazali proc. swoich podatków na konto Polskiego
Czerwonego Krzyża. Rodzinie z Uzbekistanu, której bardzo zależy na usamodzielnieniu się, do pełni
szczęścia brakuje jedynie... pracy. - Moje plany na najbliższe tygodnie to przede wszystkim nauka
języka polskiego, bo bez tego nie będę mogła znaleźć pracy. Z wykształcenia jestem metrologiem.
Tutaj bardzo chciałabym jednak skończyć kurs manicure i podjąć pracę w salonie kosmetycznym
lub zakładzie fryzjerskim. Teraz, gdy jestem już w Jarocinie, najważniejsza jest dla mnie praca, a
potem - jak Bóg da - reszta się sama ułoży - wyjaśnia z uśmiechem. Mąż pani Iriny, z zawodu
elektryk, dołączy do swoich bliskich za kilka tygodni. W jego przypadku nie ma jednak obaw o
zatrudnienie, jedna z lokalnych firm za pośrednictwem burmistrza Jarocina już zaoferowała mu
pracę.

2009-02-02 | 3xHIT
1 lutego, podczas uroczystej gali w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostały
wręczone tytuły HIT 2008 dla przedsiębiorców i samorządów. Wśród laureatów znalazły się trzy
przedsiębiorstwa z terenu gminy Jarocin: P.P.H.U. ANIA - Anna Malecha za wyrób ciasta
domowego, Zakład dziewiarski MARIKA s.c. za wysoką jakość produkcji czapek dziecięcych
oraz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Kanbud" Sp. z o.o. za iluminację obiektów
architektonicznych na terenie gminy Jarocin.
Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów
lokalnych oraz przedsięwzięć ekologicznych i organizacyjnych. Konkurs ma również służyć promocji
walorów gospodarczych i ekologicznych regionu. Konkurs "Gospodarczo-Samorządowy HIT"
organizowany jest w Wielkopolsce od 1995r., a jego organizatorem jest Agencja Promocyjna
PUNKT S. Patronat nad edycją wielkopolską objął Wojewoda Wielkopolski.

2009-02-02 | "Orlik" w Witaszycach
Przy Szkole Podstawowej w Witaszycach do końca 2009 roku powstanie kompleks boisk
sportowych. Na ten cel gmina Jarocin pozyskała w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
ministerstwa sportu i turystyki blisko 700 tys. zł.
W Witaszycach ma powstać boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m o nawierzchni ze
sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o nawierzchni poliuretanowej
oraz budynek socjalno-szatniowy. Ogrodzony i oświetlony kompleks będzie ogólnodostępny, a
korzystanie z niego będzie bezpłatne.
Inwestycja finansowana będzie z trzech źródeł. Od Urzędu Wojewódzkiego gmina Jarocin otrzyma
na ten cel 333 tys. zł. Taka sama kwota pochodzić będzie z budżetu państwa i przekazana zostanie
w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". W budżecie gminy Jarocin na budowę boiska w
Witaszycach zarezerwowano 550 tys. zł. W tej chwili sejmik wojewódzki przyjął już inwestycję do
realizacji, nie ma jeszcze jedynie podpisanej umowy.
Być może w ramach programu "Orlik" taki sam kompleks boisk powstanie przy Zespole Szkół nr 5

w Jarocinie. Niedawno urząd wojewódzki w Poznaniu poinformował, że w budżecie ma jeszcze
środki na realizację 27 wniosków w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Gmina Jarocin
przedstawiła wniosek budowy boisk przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie. Wniosek czeka na
rozpatrzenie.

2009-02-02 | Szturm na pałac
Wydawało się, że propozycja odwiedzin w jarocińskim
pałacu przegra rywalizację z meczem polskich piłkarzy
ręcznych o brąz mistrzostw świata lub z niesprzyjającą
aurą. Jarociniacy jednak nie zawiedli i w niedzielne
popołudnie przypuścili szturm na pałac.
W niedzielę 1 lutego pałac odwiedziło ponad 700 osób.
Duża w tym zasługa jarocińskich księży, którzy na
niedzielnych Mszach św. informowali o akcji. Takie
zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania
organizatorów, co potwierdzać może fakt, że plan
zwiedzania był na bieżąco modyfikowany w związku z tak
dużą liczbą odwiedzających. Program był prosty - na początek prezentacja multimedialna o historii
pałacu oraz o tym, jak wyglądał w latach swojej
świetności, a następnie spacer po budynku, aby można
było ocenić, ile z tego zachowało się do dziś. A był to
spacer wyjątkowy, bo zwiedzający mogli zobaczyć nie
tylko ogólnodostępne pomieszczenia, ale również
pałacowe piwnice czy strych. Przewodnikami w tej
niezwykłej podróży w przeszłość byli Sebastian Pluta oraz
Renata Królak.
Taka propozycja spotkała się z zainteresowaniem wśród
wielu mieszkańców Jarocina począwszy od tych
najmłodszych, których przyprowadzili rodzice i
dziadkowie, na najstarszych pamiętających jeszcze
rodzinę Radolińskich skończywszy. Dla tych pierwszych
była to rzadka okazja zagłębienia się w historię własnego
miasta, dla tych drugich - sentymentalna podróż w
przeszłość. - Pamiętam jak w czasie wojny mieszkali tu
Radolińscy - wspominała jedna ze starszych mieszkanek
naszego miasta. - Wtedy nie wolno było wchodzić do
pałacu. A później przyszły wojska radzieckie i zabrały
wszystko, co zostało cenne po Radolinach. Kiedy oni
odeszli, mogliśmy wejść do pałacu. Wtedy byłam tu
pierwszy raz, dziś jestem drugi - mówiła nie kryjąc
wzruszenia. Takich wzruszających opowieści było tego
dnia w pałacu wiele. -Mam ponad 40 lat, a jestem tu po
raz pierwszy. Dotąd było to niemożliwe. Cieszę się, że taka akcja jest organizowana - takie głosy
usłyszeć można było najczęściej.
Tajemnice jarocińskiego pałacu przyciągnęły nie tylko mieszkańców naszego miasta. - Jesteśmy
grupą PTTK z Pleszewa. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie, żeby obejrzeć pałac. Świetny pomysł i
bardzo fajne miejsce - chwaliła grupa młodych ludzi z aparatami fotograficznymi. Co do jednego
wszyscy byli zgodni: - Akcja powinna zostać powtórzona latem wraz z udostępnieniem dla
zwiedzających zamkniętej części parku - zachęcali mieszkańcy. - Tym razem była to wyjątkowa
akcja umożliwienia zwiedzenia pałacu i pokazania, w jakim stanie przejęła go gmina Jarocin.

Kolejne tego typu wydarzenia będą miały miejsce w najbliższych miesiącach. W maju w ogrodzie
pałacowym odbędzie się koncert big bandu ze Schlüchtern. Z czasem, mam nadzieję, że pałac
stanie się miejscem, do którego jarociniacy będą przychodzić bardzo często, aby uczestniczyć w
koncertach, spotkaniach, spektaklach, wystawach, a jednocześnie obserwować proces
odrestaurowywania obiektu. Taka jest też wola sióstr von Radolin, aby pałac służył mieszkańcom powiedział zastępca burmistrza Jarocina Robert Kaźmierczak.

