2009-06-29 | Ćwiczenia pożarowe w urzędzie
Pożar w górnej kondygnacji Urzędu
Miejskiego w Jarocinie opanował 29
czerwca cały budynek i uwięził na
dachu magistratu grupkę
pracowników, których trzeba było
ewakuować przy pomocy podnośnika
hydraulicznego - taki scenariusz
zakładały wspólne poniedziałkowe
próbne ćwiczenia ewakuacyjne UM i
Starostwa Powiatowego.
W ramach symulowanego pożaru z zadymionego
budynku ewakuowano ponad stu pracowników
administracyjnych. Ogień i silne zadymienie
uniemożliwiły jednak ucieczkę pracownikom
najwyższej kondygnacji UM, których uwolnili strażacy
w podnośniku hydraulicznym oraz młodemu
mężczyźnie, któremu udzielili pomocy wezwani na
miejsce ratownicy medyczni.
Zgodnie ze scenariuszem akcji ratowniczej w
ćwiczeniach wzięły udział dwie jednostki straży
pożarnej, dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej,
policja oraz służby medyczne. Ewakuacja przebiegła
bez najmniejszych zakłóceń. Oczywiście nikomu z
pracowników ani klientów urzędu nic się nie stało.

2009-06-25 | Akademickie Mistrzostwa Polski w
Kick-Boxingu
W dniach 26-27 czerwca w
Jarocinie odbędą się III
Akademickie Mistrzostwa Polski
w Kick-Boxingu. Uczestnicy
turnieju będą walczyli o Puchar
Polski Kadetów. Zawody będą
rozgrywane w formułach semi i
light contact w kategoriach
wagowych: 55kg, 60kg, 65kg,
+65kg – kobiety oraz 63kg,
69kg, 74kg, 79kg, 84kg, 89kg,
+89kg – mężczyźni. Walki
eliminacyjne będą składały się z dwóch rund po
półtorej minuty. Potyczki finałowe potrwają dwa razy
po dwie minuty lub dwa razy po półtorej minuty – w
zależności od liczby uczestników.
Turniej odbędzie się w hali sportowej liceum
ogólnokształcącego przy ulicy Kościuszki. Na imprezę
zapraszają Burmistrz Jarocina i Starosta Powiatu
Jarocińskiego. Wstęp wolny.
Program:
26.06.09 (piątek)
16.00 - 19.00 - waga, weryfikacja (waga na hali
sportowej)

20.00 – 21.00 - konferencja techniczna
27.06.09 (sobota)
9.00 - walki kwalifikacyjne
13.00 – oficjalne otwarcie Akademickich Mistrzostw
Polski w Kick-Boxingu
14.00 - walki półfinałowe
18.00 - wręczenie medali i pucharów.

2009-06-25 | Marszałek dla Witaszyc
Kwotą ponad 19 tys. zł wparł Stowarzyszenie na
Rzecz Witaszyc Marszałek Województwa
Wielkopolskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na
dofinansowanie obozu dla dzieci.
Pieniądze zostały pozyskane przez Stowarzyszenie na
Rzecz Witaszyc w ramach otwartego konkursu ofert
na "Organizację wypoczynku wakacyjnego,
połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym
dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień". Wniosek
stowarzyszenia został pozytywnie rozpatrzony przez
Urząd Marszałkowski w Poznaniu i projekt zostanie
wsparty kwotą 19.050 zł. Dzięki tej dotacji aż 44
dzieci będzie w dniach 22 i 30 czerwca przebywało na
obozie w MCT Żerków. Gmina Jarocin już wcześniej
wsparła to przedsięwzięcie przekazując
stowarzyszeniu dotację w wysokości 3.800 zł.

2009-06-25 | Pieniądze na lato w Jarocinie
Aż cztery jarocińskie stowarzyszenia otrzymały
dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na organi-zację
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Jarocin. Łącznie jarocińskie stowarzy-szenia
zostaną wsparte kwotą blisko 10 tys. zł.
Wśród stowarzyszeń, których wnioski zostały
pozytywnie rozpatrzone znalazły się: Stowarzyszenie
Pomocy Szkole w Cielczy, Stowarzyszenie Przyjaciół
Dwójki, Stowarzyszenie BUDZIK oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" im. Macieja
Kostki. Dzięki dotacjom z Urzędu Wojewódzkiego
zorganizowane zostaną dwa obozy oraz półkolonie.
Największe wsparcie finansowe otrzyma
Stowarzyszenie "Tęcza" z Radlina, któremu przyznano
grant w wysokości 4.200 zł. Dzięki temu
zorganizowane zostaną półkolonie z programem
socjoterapeutycznym dla 120 dzieci.
Projekt Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Cielczy na
organizację obozu "Wesołe wakacje" z programem
profilaktycznym dzieci i młodzieży także spotkał się z
uznaniem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i został
wsparty kwotą 2.835 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół
Dwójki natomiast otrzyma od wojewody
wielkopolskiego 1.750 zł na organizację wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wakacje z
BUDZIKIEM także spotkały się z uznaniem ze strony

władz województwa wielkopolskiego i otrzymały
dotację w wysokości 884 zł.
Wszystkie przedsięwzięcia odbędą się w drugiej
połowie czerwca oraz pierwszej połowie lipca. Łącznie
ze zorganizowanego odpoczynku skorzysta 246 dzieci
z terenu gminy Jarocin.

2009-06-25 | Jarocin zwycięzcą w konkursie
"Samorządowy Lider Zarządzania"
- Jest mi niezmiernie miło, że
zwycięzcą w dziedzinie
oświaty, wbrew opinii Związku
Nauczycielstwa Polskiego,
został Jarocin za projekt: Od
oświaty biurokratów do oświaty
obywateli - takimi słowami
Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast
Polskich. ogłosił we wtorek, 23 czerwca werdykt
komisji ogólnopolskiego konkursu "Samorządowy
Lider Zarządzania". Uroczystość ogłoszenia wyników i
wręczenia nagród odbyła się w siedzibie senatu RP.
Jarocin do konkursu zgłosił nowatorski projekt pt. "Od
oświaty biurokratów, do oświaty obywateli". Co
zaprezentowano w jego ramach? - Przedstawiliśmy
efekty wdrożenia tego zadania na przestrzeni
ostatnich 5 lat czyli strukturę pomiędzy placówkami

publicznymi i niepublicznymi, procent objęcia dzieci
wychowaniem przedszkolnym czyli 76 proc. dzieci w
wieku od 3 do 5 lat i 82 proc. na wsi co jest chyba
rekordem Polski. Mówiliśmy również o wydatkach
inwestycyjnych na oświatę, które są wielokrotnie
większe niż przed wdrożeniem tego projektu.
Pokazaliśmy także, że 7,86 proc. całego budżetu
gminy czyli ok. 8,5 mln zł wydatkowane jest na sektor
pozarządowy gminy Jarocin, co jest wynikiem
niespotykanym w skali całego kraju - wylicza Robert
Kaźmierczak.
Oceną projektów zajmowały się grupy eksperckie, w
skład których wchodzili przedstawiciele świata nauki i
związków samorządowych. Ocena merytoryczna
projektów odbywała się według pięciu kryteriów:
innowacyjność, skuteczność, efektywność, integracja i
replikowalność. Należy zaznaczyć, że oceniane były
nie tylko same opisy projektów. Ocenę uzupełniała
wizytacja komisji w terenie. Trzyosobowa delegacja
złożona z przedstawicieli Związku Miast Polskich oraz
eksperta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
wizytowała Jarocin 24 kwietnia. Zgodnie z życzeniem
komisji, Jarocin pokazał dwie szkoły niepubliczne –
jedną małą, wiejską w Roszkowie i jedną miejską –
było to Gimnazjum Społeczne w Jarocinie, w których
komisja szczegółowo zapoznała się z ich
funkcjonowaniem, warunkami nauczania i szkolną
dokumentacją.

- Można powiedzieć, że wyróżnione gminy wyprzedziły
czas, wyprzedziły nasz parlament. Zmiany dokonane
przez te gminy sprawiły, że racjonalna jest
organizacja, struktura organizacyjna, wydatki
oświatowe z zachowaniem bliskiej dostępności do
szkoły i dobrymi wynikami nauczania – podsumowuje
projekty ekspert z dziedziny oświaty, Kazimierz
Hudzik.
Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie
jest statuetka oraz wyjazd studyjny dla dwóch osób
do Norwegii. - Wygraną tą przyznano Urzędowi
Miejskiemu w Jarocinie, tak naprawdę jest to jednak
wyróżnienie dla kilkuset osób, które funkcjonują w
jarocińskim szkolnictwie niepublicznym. A także dla
radnych minionej kadencji oraz kadencji bieżącej, za
to, że nie bali się podejmować odważnych decyzji
mimo że musieli działać na wyczucie, a nie bazując na
doświadczeniach innych, ponieważ takich doświadczeń
wcześniej w Polsce nie było – podkreśla zastępca
burmistrza.
Konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania" jest
organizowany cyklicznie od 2007 roku przez Związek
Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów
Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz
Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i
Regionalnych. Projekt jest współfinansowany ze
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marek

Ziółkowski, wicemarszałek Senatu RP i Knut Hauge,
ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.
Celem konkursu jest wyłonienie innowacji w
zarządzaniu usługami społecznymi i technicznymi. Do
jego tegorocznej edycji można było składać projekty
w zakresie usług społecznych w trzech dziedzinach:
pomoc społeczna, kultura i oświata. W sumie ocenie
poddano 112 wniosków, które złożyło 77
samorządów. Projekty oceniane były w trzech
kategoriach: duże miasta powyżej 50 tys.
mieszkańców, powiaty ziemskie, małe i średnie
miasta oraz gminy wiejskie.

009-06-25 | Bezcenne pamiątki po Radolinach
Aby w pełni wykorzystać walory
Pałacu Radolińskich w przyszłości,
musimy poznać jego przeszłość taka idea przyświeca rozpoczętym
właśnie pracom nad studium
historyczno - architektonicznym
siedziby Radolińskich, które na
zlecenie Gminy Jarocin przygotowuje
historyk sztuki Róża Kąsinowska.
Studium, które zostanie ukończone w 2011 roku
będzie zawierało bogatą historię pałacu od momentu
jego budowy do chwili, w której przestał pełnić swoją

funkcję czyli do 1945 roku. Czemu będzie służyć ta
monografia? - Takie wydawnictwa mają utrwalać
historię, przybliżać ją społeczeństwu, tak aby można
było z należytym szacunkiem podchodzić do danego
obiektu. Chodzi także o to, żeby zdawać sobie sprawę
z tego, jaką rolę odgrywał i jakie znaczenie ma dla
historii. A przecież w Jarocinie cenne ze względów
zabytkowych są kościół Św. Marcina, ratusz,
skarbczyk z parkiem, układ urbanistyczny miasta i
właśnie pałac Radolińskich. Czasem nie zdajemy sobie
sprawy z tego, co mamy, ale ta świadomość
społeczna na szczęście jest coraz lepsza – wyjaśnia
Róża Kąsinowska.
W trakcie pracy nad studium jeden z najlepszych
ekspertów w Polsce szczegółowo przeanalizuje obiekt i
poszuka źródeł dotyczących historii, procesu
budowania i późniejszych przemian w pałacu. - W
przypadku Jarocina sytuacja jest na tyle szczęśliwa,
że zachowało się archiwum majątku, które było
złożone w skarbczyku. Ważne jest to, że cała ta
dokumentacja został złożona poza pałacem, bo w
efekcie ci, którzy szabrowali posiadłość, nie docierali
do ważnych dokumentów i nie mieli szansy ich
zniszczyć. W efekcie mamy prawie kompletny zbiór
dokumentów, których stan jest bardzo dobry – cieszy
się Róża Kąsinowska.
Czy mieszkańcy Jarocina mogą pomóc pracy nad
studium? - Oczywiście, zwłaszcza że mają wiele

cennych pamiątek po Radolinach. Słyszałam, że
niektórzy dysponują zdjęciami, ktoś ma podobno
spory zbiór listów Hugona. Dlatego byłoby bardzo
dobrze, gdyby te pamiątki udostępnili do celów
naukowych choć na krótki czas. Obiecuję, że nikt tego
nie zniszczy ani nie zabierze na stałe, tak jak nikt nie
będzie się pytał, jak dana osoba weszła w ich
posiadanie – deklaruje historyk. Dodając, że każda
osoba, która zechce udostępnić swoje zbiory proszona
jest o zgłoszenie się do Muzeum Regionalnego w
Jarocinie, z którym jest w stałym kontakcie.

2009-06-22 | Kanalizacja prawie gratis!
1,2 mln zł - tyle kosztowała jarocińskie PWiK budowa
kanalizacji aż w czterech miejscowościach gminy
Jarocin. To zaledwie 13% wartości całej inwestycji.
Jak to możliwe? Wszystko dzięki umorzonej pożyczce i
pozyskanej dotacji!
Budowa kanalizacji w czterech miejscowościach gminy
Jarocin: Annopol, Bachorzew, Tarce i Potarzyca
kosztowała blisko 9,6 mln zł. Na inwestycję
jarocińskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji udało się pozyskać preferencyjną pożyczkę
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Jeszcze w ubiegłym roku, dzięki
zabiegom PWiK, pożyczka została umorzona – kwota
umorzenia wyniosła wówczas 44% wysokości

pożyczki, czyli 4,2 mln zł.
Drugi raz szczęście uśmiechnęło się do inwestora już
w bieżącym roku – PWiK złożył wniosek o
dofinansowanie przedsięwzięcia z unijnego
Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju
Regionalnego 2004-2006. Wniosek został rozpatrzony
pomyślnie, dzięki czemu inwestycja zostanie wsparta
dotacją w wysokości ponad 4,1 mln zł. Jeśli wartość
inwestycji wyniosła 9,6 mln zł, z czego 4,2 mln zł
zwróciło się dzięki umorzonej pożyczce, a kolejne 4,1
mln zł pokryje uzyskana dotacja, to oznacza, że na tę
inwestycję mamy prawie 90% darmowych środków.
Budowa kanalizacji w tych czterech miejscowościach
kosztuje zatem PWiK zaledwie 1,2 mln zł, które
Przedsiębiorstwo pokryło ze środków własnych –
chwali się prezes PWiK w Jarocinie, Jerzy Wolski.
Podpisanie umowy dotacyjnej z Wojewodą
Wielkopolskim odbędzie się w poniedziałek, 22
czerwca.

2009-06-22 | Noc w bibliotece
Niezapomnianą noc pełną atrakcji,
zabawy i legend zafundowała swoim
czytelnikom na początek wakacji
jarocińska biblioteka. Śmiałkowie, w
wieku od 7 do 15 lat tłumnie zjawili

się przed drzwiami biblioteki w parku w piątek 19
czerwca o godz. 20.00. Każdy miał ze sobą śpiwór i
latarkę. Bibliotekarki postarały się o wspaniały wystrój
sal.
Motywem przewodnim nocy był kwiat paproci. Dzieci
zostały podzielone na drużyny. Każdy musiał przejść
przez labirynt książkowy, pokonać przeszkody,
zmierzyć się z pająkami, znaleźć monety, koperty z
zadaniami i klucze. Drużyny musiały na czas ułożyć
puzzle i przejść przez tunel. Niezwykłą atrakcją był
zamek, w którym były ukryte odpowiedzi do pytań z
treści legendy. W zamku był też ukryty duch.
Znalazca odpowiedniego klucza mógł go uwolnić i
otrzymał za to nagrodę – kuferek słodyczy. O północy
wszyscy wyszli do ogrodu przed pałacem szukać
kwiatu paproci – znalazła go drużyna czerwonych. A
potem przyszedł czas na sen – choć oczywiście
nikomu się spać nie chciało: na rozłożonych
śpiworkach, z latarkami w dłoni dzieci czytały sobie
książki, rozmawiały i po prostu fantastycznie się
bawiły.
Emocje i nowe, nietypowe miejsce działało tak długo,
że w grupie najmłodszych dzieci najwytrwalsi dali się
pokonać zmęczeniu o godzinie 3 nad ranem. Starsi
dali za wygraną około 5 rano. O godzinie 7 wszyscy
byli już na nogach i rześko powędrowali do parku na
poranną gimnastykę.

Noc w bibliotece spędziło 64 dzieci. O to by nikt nie
był głodny zadbali: Pizzeria PRIMAVERA, Cukiernia
Anny Malechy, Aniela Kuberka oraz Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin. Materiałami do
dekoracji wsparli nas: firma JAR-PAK i pan Marek
Sikorki.

2009-06-17 | Tajemnice "Tajemnic Watykanu"
Kino w Jarocinie istnieje od niemalże
80 lat. Czy oglądając tu filmy można
złapać filmowego "bakcyla"? Czy
wśród jarociniaków są tacy, których
inni oglądają na ekranie kinowym? A
może tacy, którzy pracują przy
produkcji filmów? Okazuje się, że
grupa ta nie jest mała, dlatego w
ramach imprez jubileuszowych
Stowarzyszenie Jarocin XXI postanowiło zorganizować
cykl spotkań z jarociniakami, którzy pracują w
przemyśle filmowym.
Rozpoczynamy od spotkania z Arkadiuszem
Namysłowskim, dźwiękowcem pracującym między
innymi przy produkcji serialu dokumentalnego
"Tajemnice Watykanu". Sam serial pokazujący
Watykan z bliska wtajemnicza widza w szczegóły
historii i codziennego życia Stolicy Apostolskiej. A
nasz gość opowie o jeszcze wielu innych sekretach i o

tym jak pracowało się w tak niezwykłym miejscu.
Zdradzi też, czy spotkał papieża i czy był w
prywatnych apartamentach głowy Kościoła.
Na pokaz najciekawszych fragmentów Tajemnic
Watykanu i fascynująca opowieść o pracy przy
produkcji filmu zapraszamy w niedzielę: 28 czerwca o
godzinie 16:00 do kina ECHO. Wstęp wolny.

2009-06-17 | Stokrotkowy urodzaj w Jarocinie
Od 16 czerwca Publiczne Przedszkole nr 1 w Jarocinie
nosi nazwę Stokrotka. Uroczystość nadania imienia
zbiegła się z 60-leciem istnienia placówki. Obchody
rozpoczęła dyrektor Beata Kotula, przypominając
pokrótce historię przedszkola. Pierwsze wzmianki o
instytucji pochodzą z czerwca 1945 roku. Przez wiele
lat siedziba przedszkola mieściła się przy ulicy
Wrocławskiej. W 1992 roku przeniesiono placówkę do
nowego budynku przy ulicy Hallera, gdzie funkcjonuje
do dziś. W samo południe odbyło się tu odsłonięcie
tablicy pamiątkowej.

Imię Stokrotka wybrali, w drodze głosowania, rodzice

dzieci uczęszczających do przedszkola. Ma ono
podkreślać jak ważne miejsce w edukacji dzieci
stanowi ekologia i nauka o otaczającej nas przyrodzie.
Burmistrz Jarocina w liście do maluchów przywołał z
kolei "stokrotkę" z bajki H. CH. Andersena: - Życzę
Wam, abyście zawsze były jak ta bajkowa stokrotka:
żebyście wiedziały, że najważniejsze w życiu to mieć
wielkie serce.
Uroczystość uświetniło słowno-taneczne
przedstawienie "Stokrotka". Na scenie aż roiło się od
biedronek, motylków, pszczółek, żabek, maczków i
niezapominajek - przyjaciół tytułowej Stokrotki. Przy
tej okazji dzieci pożegnały kończący się rok szkolny.

2009-06-17 | Jarocin folklorem stoi
Barwne uliczne korowody,
swojskie jadło, sztuka ludowa
oraz śpiew, muzyka i taniec tak zapowiadają się atrakcje
12. edycji Międzynarodowych
Spotkań Folklorystycz-nych.
Największe święto
folklorystyczne Ziemi Jarocińskiej potrwa od 3 do 5
lipca.
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne weszły już
na stałe do kalendarza imprez kulturalnych Ziemi

Jarocińskiej. Każdorazowo w ramach festiwalu
odbywają się trzy koncerty: inauguracyjny w
Potarzycy, finałowy w Jarocinie oraz jeden koncert
poza gminą Jarocin, w tym roku w Żegocinie. W
tegorocznej edycji ma się zaprezentować aż
czternaście zespołów reprezentujących Ziemię
Jarocińską i Wielkopolską oraz goście zagraniczni - z
Bułgarii, Bośni i Hercegowiny Chorwacji, Cypru i
Węgier.
Folklorystyczne święto rozpocznie się w piątkowy
wieczór, 3 lipca, w Potarzycy - naszej lokalnej stolicy
folkloru, z której wywodzi się zespół "Snutki".
Natomiast koncert finałowy XII Międzynarodowych
Spotkań Folklorystycznych tradycyjnie odbędzie się w
jarocińskim amfiteatrze. Występy na scenie zawsze
poprzedza barwny korowód, w którym przez Jarocin
przechodzą uczestniczące zespoły, natomiast kapele
zostają przewiezione konnymi bryczkami. Po raz
kolejny na koncercie finałowym przygotowano
dodatkową atrakcję - degustację "swojskiego jadła".
Równolegle z koncertem finałowym odbywać się
będzie VIII Wystawa Sztuki Ludowej Powiatu
Jarocińskiego, zorganizowaną przez Starostwo
Powiatowe.
Funkcję gospodarza festiwalu pełni Zespół
Folklorystyczny "Snutki". Na naszym terenie działają
także zespoły mające charakter śpiewaczy lub
obrzędowy. Należą do nich "Potarzyczanki",

"Ciświczanie", "Goliniacy" i "Dąbrowianki". Od kilku lat
także lokalne zespoły śpiewacze są zapraszane do
udziału w koncercie finałowym Międzynarodowych
Spotkań Folklorystycznych.
Największą atrakcję Spotkań stanowią zawsze zespoły
zagraniczne. Korowód, który w festiwalową niedzielę
przechodzi po ulicach Jarocina, przyciąga tłumnie
widzów, którzy mogą podziwiać przepiękne stroje
ludowe z różnych zakątków Europy i Azji. - W
dotychczasowych edycjach naszych spotkań z
folklorem wzięło udział 57 zespołów z kraju i z 21
innych państw – wymienia Jarosław Mendelski ze
Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej "Snutki" z
Potarzycy. - Gościliśmy już zespoły folklorystyczne z
Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji,
Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Grecji, Turcji, Włoch,
Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Mołdowy,
Gruzji, Rosji, Słowenii i Serbii. W tym roku do tego
grona państw dołączy Cypr.
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne odbywają
się m.in. dzięki wsparciu Gminy Jarocin. W tym roku
gmina przekazała na festiwal 12 tys. zł. Patronat nad
imprezą sprawują: Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
Urząd Miejski w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w
Pleszewie i Urząd Gminy w Czerminie.

2009-06-15 | Rusza kolejna edycja Wielkiego
Teatru w Małym Mieście
Wielki, multimedialny spektakl
plenerowy, jakiego jeszcze w
Jarocinie nie było. Tak najkrócej
można opisać "Czas matek" przedstawienie poznańskiego Teatru
Ósmego Dnia. Tym widowiskiem
stowarzy-szenie Jarocin XXI
zainauguruje kolejną edycję projektu
Wielki Teatr w Małym Mieście.
Spektakl zostanie pokazany na jarocińskim
targowisku przy ulicy Kasztanowej w sobotę, 27
czerwca o godz. 21.30. W wigilię 53. rocznicy
Poznańskiego Czerwca '56, który był pierwszym
krzykiem upominającym się o wolność w zniewolonej
Polsce. - Program tegorocznej edycji Wielkiego Teatru
w Małym Mieście to przypomnienie, że w minionych
siedemdziesięciu latach Polacy wielokrotnie domagali
się swoich praw, narody Europy tułały się z miejsca
na miejsce, a teraz tak często nie wiemy, co zrobić z
uzyskaną wolnością i gubimy się w niej. "Czas matek"
to spojrzenie na tragiczną historię XX wieku oczami
kobiet-matek, które rodzą i wychowują swoich synów
po to, aby później oglądać ich bezsensowną śmierć wyjaśnia Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak ze
stowarzyszenia JAROCIN XXI. Widowisko pierwszy raz
zostało wystawione trzy lata temu, podczas 50.

rocznicy Poznańskiego Czerwca '56. To wykonana z jak dotychczas - największym rozmachem plenerowa
produkcja Ósemek. Trzy sceny, kilkunastu aktorów,
zespół techników dźwięku i obrazu. Grze aktorów i
znakomitej muzyce towarzyszą projekcje
multimedialne wyświetlane na płótnach i... na dymie.
Obszerny fragment zapowiadający to niezwykłe
widowisko można obejrzeć w
serwisie www.youtube.com
W ostatnim dniu Jarocin Festiwal 2009, w niedzielę 19
lipca o godz. 15.00 na jarocińskim rynku zagości
Teatr Polonia Krystyny Jandy, która swój spektakl "Lament na Placu Konstytucji" nazywa zdarzeniem
teatralno-ulicznym. Forma tego przedstawienia to
przeciwieństwo działań poznańskich Ósemek. To teatr
plenerowy, ale zamiast widowiskowości, efektów
świetlnych i dźwiękowych proponujący przechodniom
zwykłe słowo, opowieść o codziennym życiu trzech
kobiet gubiących się we współczesnym świecie. - Te
trzy historie kobiet nadają się na opowieść
chodnikową jak mało co. Każdy może się w nich
odnaleźć. Córka, matka, babcia. Przecież my je
wszystkie znamy, żyją obok, rozumiemy ich
marzenia, problemy - zauważa Krystyna Janda. 19
lipca na jarocińskim rynku będziemy mogli obejrzeć w
jednej z ról córkę aktorki i reżyserki - Marię Seweryn.
Ten spektakl to także część programu związanego z
nadaniem jarocińskiemu kinu imienia zmarłego przed
rokiem reżysera Piotra Łazarkiewicza. Maria Seweryn

była jedną z ulubionych aktorek "Łazara". Grała w
kilku jego przedstawieniach i filmach. Także w tym
ostatnim, wyświetlanym już po śmierci reżysera "0_1_0", powstałym według scenariusza Krzysztofa
Bizio - autora sztuki "Lament", na podstawie której
Krystyna Janda zrobiła swoje teatralno-uliczne
zdarzenie.
Tuż przed zakończeniem wakacji, 29 sierpnia, po
dwuletniej przerwie w Jarocinie pojawi się ponownie
Teatr im. H. Modrzejewskiej z Legnicy, tym razem z
przedstawieniem "Łemko". - To spektakl oparty na
relacjach Łemków, ofiar historycznej zawieruchy i
myślenia w kategoriach zbiorowej odpowiedzialności,
świadków rozpadu własnej tożsamości etnicznej. To
nie dokument, lecz kreacja artystyczna,
przedstawienie pełne muzyki i tańca, próba ujęcia
powikłanych dziejów karpackich górali w XX wieku w
przypowieść złożoną ze słów, barw i dźwięków wyjaśnia reżyser Jacek Głomb. Zarówno "Lament na
Placu Konstytucji", jak i "Łemko" to spektakle
wielokrotnie wyróżnianie w ubiegłym roku, m. in.
nagrodami ministra kultury w konkursie na
wystawienie polskie sztuki współczesnej.
Projekt Wielki Teatr w Małym Mieście jest realizowany
przez stowarzyszenie JAROCIN XXI przy wsparciu
finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, Gminy Jarocin i Powiatu

Jarocińskiego. Łączny budżet przedsięwzięcia to
ponad 50 tys. zł, z czego największą część - 25 tys. zł
stowarzyszenie pokryje z dotacji ministerialnej w
ramach programu "Wydarzenie artystyczne".
Foto: Radwański.

2009-06-15 | Jarocin stowarzyszeniami stoi
Do takiego wniosku mógł dojść każdy, kto w minioną
niedzielę 14 czerwca zawitał do pałacu i ogrodów
rodziny Radolińskich. Na jeden dzień stał się on
miejscem spotkania wszystkich jarocińskich
organizacji pozarządowych, które połączyły swoje siły,
by udowodnić wszystkim, że w Jarocinie mamy
talent.

Miasteczko
taekwondo
Białe Tygrysy Jarocin

stowarzyszenia Każdy przez chwilę mógł poczuć się kolarzem wśród zawodników UKS
Trójka Jarocin

Po raz pierwszy w historii Jarocina odbyła się impreza,
podczas której swoje dokonania mogły zaprezentować
niemal wszystkie stowarzyszenia Ziemi Jarocińskiej,
czyli w sumie ponad 20 organizacji pozarządowych.
Od samego południa teren wokół pałacu Radolińskich
wzięli we władanie sportowcy, grupy teatralne,
plastyczne, wokalne, taneczne i wiele innych

działających w naszej gminie. Można było sprawdzić
się w mini szkole przetrwania stworzonej przez
jarocińskich harcerzy, zmierzyć się z mistrzami
szachowymi bądź usiąść i po prostu podziwiać popisy
małych artystów. Mieszkańców nie trzeba było długo
namawiać do wspólnej zabawy – próbowali swoich sił
w strzelaniu, jeździe rowerowej na czas, uczyli się
podstaw taekwondo i gromkimi brawami nagradzali
występy grup baletowych i wokalnych. Wielu
przyznawało, że z niektórymi stowarzyszeniami
spotykają się po raz pierwszy i są pod ogromnym
wrażeniem efektów ich pracy.

Grupa teatralna Stowarzyszenia Jarocin XXI wystąpiła przed pałacem
Młode baletnice i ich mistrzyni
Radolińskich

Zabawa pod chmurką była próbą pokazania efektów
zmian w zarządzaniu kulturą w gminie Jarocin, która
zakłada finansowanie konkretnych projektów
realizowanych przez poszczególne osoby i
stowarzyszenia, a nie etatów. To również doskonała
okazja do zaprezentowania formy i skuteczności
funkcjonowania sektora kulturalnego oraz sportowego
organizacji pozarządowych z terenu Ziemi
Jarocińskiej, a także Jarocińskiego Ośrodka Kultury. –
Ważniejsze od etatów są ruchy oddolne. Dzieci i
młodzież maja korzystać z tego, co finansuje gmina.

Dzisiejszy dzień pokazuje, że idziemy w dobrym
kierunku – mówił do zebranych burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki dodając, że on także usuwa się na ten
dzień w cień oddając pole młodym i uzdolnionym.

2009-06-15 | Turniej piłki nożnej im. Macieja
Udzika.
Drużyna ze Szkoły
Podstawowej z Goliny po
zaciętej grze wygrała III turniej
piłki nożnej im. Macieja Udzika,
pokonując w finale Szkołę
Podstawową nr 2 z Jarocina.
Tegoroczny turniej odbył się 8
czerwca na obiektach spółki "Jarocin Sport". Wzięło w
nim udział 16 zespołów ze szkół podstawowych.
Turniej odbywa się cyklicznie od 3 lat. W pierwszym
udział wzięło 12 drużyn, wygrała go drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Witaszycach. W drugim
turnieju zagrało 16 drużyn noszących nazwy krajów
startujących w Euro 2008, a zwycięzcą została
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Klęce.
"Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony inicjatywą
nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 5 w Jarocinie, aby
zorganizować turniej piłki nożnej imienia Macieja
Udzika. Dla mojego syna sport był wielką pasją.
Starał się za wszelką cenę zachęcić dzieci do
uprawiania sportu. Poświęcał temu każdą wolną

chwilę. Nagła śmierć przerwała jego prace z
dziećmi" - mówił Zygmunt Udzik, ojciec Macieja
Udzika.
Maciej Udzik urodzony w Jarocinie, od 1994 roku
pracował w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie jako
nauczyciel historii, a później wychowania fizycznego.
Jednym z jego największych sukcesów było zdobycie
4. miejsca w Finale Mistrzostw Polski w "Czwórboju
Lekkoatletycznym" chłopców.
Królem strzelców tegorocznej edycji turnieju został
Patryk Kempa z Mieszkowa zdobywając 8 bramek.
Jakub Adamkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Jarocinie został wybrany najlepszym zawodnikiem
turnieju. Tytuł najlepszego bramkarza przypadł
Sebastianowi Brugger ze Szkoły Podstawowej w
Golinie.

2009-06-14 | "Kolekcjonerzy" puszek
nagrodzeni
12 czerwca do sali sesyjnej
jarocińskiego Ratusza przybyło
kilkadziesiąt dzieci, aby poznać
wyniki konkursu „Zbieram
puszki – chronię środowisko”.
Konkurs organizowany jest co
roku przez Urząd Miejski w
Jarocinie oraz Zakład Gospodarki Odpadami w
Jarocinie.

Konkurs ma na celu propagowanie poszanowania
zasobów przyrody oraz rozwijanie świadomości
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Z roku na rok
cieszy się on coraz większą popularnością. Świadczy o
tym liczba uczniów, zgłoszonych do konkursu oraz ich
zaangażowanie. Aby zdobyć jak najlepsze miejsce,
uczestnicy przez wiele miesięcy zbierają puszki po
napojach, często włączając w akcję swoje rodziny i
znajomych.
W tegorocznej edycji zebrano łącznie 588,5 kg
aluminiowych puszek. W kategorii na najlepszą szkołę
zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Wilkowyi, której
uczniowie zgromadzili 312,12 kg. Średnia na jednego
ucznia wyniosła tu 1,77 kg. Drugie miejsce zdobyła
Szkoła Podstawowa z Witaszyc (200,28 kg), a trzecie
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie z wynikiem
51,15 kg.
Ze względu na duże zainteresowanie konkursem,
nagrody dla najlepszego ucznia przyznano tym, którzy
zebrali co najmniej 4 kg puszek. Takich
niestrudzonych zbieraczy było dwudziestu pięciu.
Najlepsza okazała się Martyna Skrzypczak ze Szkoły
Podstawowej w Wilkowyi, która zebrała aż 70 kg! W
tej kategorii niepodzielnie panowali uczniowie z
Wilkowyi, zajmując także drugie i trzecie miejsce –
odpowiednio: Aleksandra Gałązka (60,95 kg) i Piotr
Filipiak (53,04 kg).

2009-06-12 | Jarocin w czołówce najtańszych
urzędów w Polsce!
Jarocin znalazł się w pierwszej dziesiątce najtańszych
urzędów w Polsce! Tygodnik "Wspólnota" w rankingu
opublikowanym 6 czerwca wziął pod lupę wszystkie
polskie samorządy, oceniając je pod kątem wydatków
na bieżące utrzymanie administracji. Gmina Jarocin
znalazła się na wysokim 10. miejscu w Polsce, a na
drugim w województwie! Mieć tani urząd, a
jednocześnie osiągnąć wysoką ocenę zadowolenia
mieszkańców z działalności tego urzędu - to duży
sukces - podkreśla z zadowoleniem burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki.
Ranking Wspólnoty po raz pierwszy ogłoszony został
w 2003 roku. Pod kątem wydatków bieżących na
administrację organizatorzy oceniają wszystkie
polskie miasta, uwzględniając ich status i wielkość.
Jako, że wyniki dotyczą zawsze roku poprzedzającego
daną edycję rankingu, monitorować możemy wydatki
na bieżące utrzymanie administracji od 2002 roku.
Lokaty, jakie Jarocin do tej pory zajmował w
klasyfikacji, wyraźnie pokazują, że z roku na rok
utrzymanie jarocińskiej administracji kosztuje
relatywnie mniej w porównaniu do innych
samorządów. W pierwszej edycji rankingu
zajmowaliśmy miejsce 26. Rok później wskoczyliśmy
na miejsce 16., a potem na 20. Trzeci rok z rzędu

Jarocin utrzymuje się na stabilnej pozycji - w 2006
znaleźliśmy się na 10. miejscu, w 2007 - na 9. , a
obecnie znów mamy miejsce 10, przeznaczając na
administrację 152,17 zł w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.
Warto wskazać, że po raz kolejny Jarocin został
błędnie zakwalifikowany do grupy miast powiatowych
powyżej 30 tys. mieszkańców. Gdyby organizatorzy
ocenili Jarocin w prawidłowej kategorii miast
powiatowych z liczbą mieszkańców w przedziale od 20
do 30 tys., zajęlibyśmy miejsce czwarte w Polsce, a
pierwsze w województwie.
Należy podkreślić, że w tegorocznej edycji
organizatorzy rankingu postawili pytanie, czy warto
robić ranking najtańszych samorządów. "Równie
ważnym pytaniem (jak pytanie o koszty) jest kwestia,
co otrzymujemy za przeznaczone na administrację
środki. Czy efektem jest administracja sprawna,
grzeczna, radzącą sobie z funduszami unijnymi." czytamy na łamach "Wspólnoty". Gmina Jarocin od lat
stawia na maksymalną jakość obsługi mieszkańców
przez urząd. Klienci są obsługiwani wg najwyższych
standardów wytyczonych przez normy ISO. "Jeśli
wynik w rankingu połączymy z wynikami badań opinii
publicznej na temat funkcjonowania urzędu
miejskiego, gdzie tylko 15% mieszkańców jest z pracy
urzędu niezadowolonych, to oznacza, że środki na
funkcjonowanie administracji są wydatkowane w

sposób trafny i racjonalny". - komentuje burmistrz
Jarocina.
Ponadto, jak podkreślał Adam Pawlicki podczas
konferencji prasowej w dniu 12 czerwca, gmina musi
oszczędzać na bieżących wydatkach na administrację.
Od 7 lat w Jarocinie nie podnosi się bowiem podatków
- nawet o stopień inflacji. Relatywnie mieszkańcy
gminy Jarocin płacą więc coraz niższe podatki.
Jarocińskie stawki podatkowe wśród 31 wielkopolskich
miast powiatowych są najniższe. Aby przy
zmniejszających się wpływach z tytułu podatków do
gminnej kasy, utrzymywać dotychczasowe, bardzo
duże tempo inwestycji, wydatki na administrację są
pod szczególnym nadzorem. "Cieszę się, że nie
odbywa się to kosztem jakości obsługi" podsumowuje burmistrz.

2009-06-09 | W Jarocinie powstaje
najnowocześniejsza stacja uzdatniania wody
We wtorek 9 czerwca 2009r. odbyła
się uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę
stacji uzdatniania wody w Jarocinie.
Najnowocześniejsza w regionie
inwestycja warta 8,8 mln zł ma
skutecznie podnosić jakość wody
dostarczanej do mieszkańców już od

maja przyszłego roku.
To nowy rozdział w rozwoju gminy Jarocin podkreślał burmistrz Adam Pawlicki podczas
wtorkowej uroczystości wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę stacji uzdatniania wody przy
ulicy Poznańskiej w Jarocinie. - Jarocińskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do tej pory
skupiało się na budowie sieci kanalizacyjnej. Od 2003
roku w gminie Jarocin powstało dwukrotnie więcej
kilometrów nowej kanalizacji niż na przestrzeni
poprzedzających go 100 lat. Dziś, kiedy dostęp do
sieci kanalizacyjnej ma ponad 90% mieszkańców
gminy, zarówno miasta, jak i terenów wiejskich,
otwierany jest nowy etap w inwestowaniu modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych.
Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy
Poznańskiej w Jarocinie ten etap otwiera - mówił dalej
burmistrz.
Stacja przy Poznańskiej będzie jednym z
najnowocześniejszych urządzeń tego typu w regionie.
Zastosowane w niej technologie pozwolą na
sterowanie i monitorowanie pracy pozostałych stacji
na terenie gminy, podnosząc bezpieczeństwo i
zapewniając ciągłość w dostawie wody. Najważniejsze
jednak, że dzięki pracy tej stacji podniesie się jakość
dostarczanej mieszkańcom wody. Inwestycję na
zlecenie gminnej spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji wykonuje firma Metrolog z Czarnkowa i

spółka Kanbud z Cielczy.
Projekt wykonała Pracownia Projektowania
Wodociągów WOGA z Poznania. Powstająca stacja ma
kosztować 8,8 mln zł. PWiK stara się jednak o
dofinansowanie inwestycji z unijnego Funduszu
Spójności. Złożony wniosek przeszedł już wstępną
pozytywną opinię w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miejmy nadzieję, że
również dalszy etap oceny wniosku będzie dla gminy
pomyślny i zakończy się przyznaniem dotacji, która
pozwoli pokryć blisko połowę kosztów tej inwestycji.
Nowa stacja ma zacząć pracę w maju przyszłego
roku.

2009-06-08 | Jubileusz z "Funiem"
W piątek 5 czerwca Społeczne
Ognisko Muzyczne w Jarocinie
obchodziło 45. rocznicę
działalności. Na jubileuszowe
obchody złożył się
okolicznościowy koncert oraz
uroczystość nadania imienia.
Patronem instytucji został Alfons Kowalski - jedna z
najwybitniejszych postaci życia muzycznego w
Jarocinie.
Społeczne Ognisko Muzyczne w Jarocinie zostało

założone w 1964 roku. Od tego czasu działa bez
przerwy, kształcąc młodych jarociniaków w zakresie
śpiewu i gry na instrumentach. W ciągu 45 lat
działalności naukę pobierało tu aż 3,5 tysiąca dzieci i
młodzieży. Ognisko jest nie tylko instytucją, która obok Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia zajmuje się edukacją muzyczną. Bardzo rozległa stała
się działalność artystyczna dla lokalnego środowiska.
Uczniowie biorą udział we wszelkiego rodzaju
uroczystościach: kulturalnych, państwowych,
rocznicowych i religijnych - w ciągu ostatnich 10 lat
odbyło się ponad 200 koncertów z ich udziałem. Przy
Ognisku działają zespoły: smyczkowy, gitarowy,
keyboardowy i wokalny. Od 2002 roku Ognisko
prowadzi Towarzystwo Muzyczne, które również jest
organizatorem szeregu wydarzeń kulturalnych, w tym
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Działalność
Towarzystwa, w tym prowadzenie Ogniska, wspierana
jest od kilku lat przez gminę Jarocin.
45 lat powstania Ogniska świętowano w piątkowe
popołudnie, 5 czerwca. Z tej okazji w Jarocińskim
Ośrodku Kultury odbył się koncert, podczas którego
swoje muzyczne umiejętności zaprezentowali i
uczniowie, i nauczyciele. Zebrani na sali widowiskowej
goście mieli okazję posłuchać m.in. zespołów
działających w Ognisku: wokalnego, smyczkowego,
gitarowego (ewenement na skalę krajową!) oraz
mieszanego. Standardy muzyki jazzowej wykonało
trio nauczycieli. Z ogromnym aplauzem spotkały się

także dwa solowe występy: repertuar
francuskojęzyczny Kornelii Włodarczyk oraz "Skrzypek
na Dachu" w wykonaniu Adriana Kozicy.
Koncert nie był jedynym punktem jubileuszowych
obchodów. Tego dnia Ognisko przyjęło również imię
Alfonsa Kowalskiego - postaci, która w życiu
muzycznym Jarocina odegrała niebagatelną rolę.
Alfons Kowalski był założycielem, pierwszym
dyrektorem i długoletnim nauczycielem w Ognisku. W
Jarocinie prowadził kilka chórów, m.in. K.T.
Barwickiego oraz młodzieżowych działających przy
Technikum Drzewnym i Liceum Ogólnokształcącym
im. T. Kościuszki. Był także nauczycielem muzyki i...
chemii w LO. Zmarł w 1995 roku, pozostawiając po
sobie wspomnienie wybitnego nauczyciela, dyrygenta
i społecznika. W pamięci uczniów "Funio" z pewnością
zapisał się jako człowiek wymagający od innych i od
siebie, ale i serdeczny, któremu nieodłącznie
towarzyszyły skrzypce - smyczka używał nawet jako
batuty.
Na uroczystościach jubileuszowych nie zabrakło wielu
znamienitych gości, wśród których honorowe miejsce
zajmowała rodzina Alfonsa Kowalskiego. "Dziękuję za
zachowanie pamięci o ojcu" – mówił wzruszony
Mirosław Kowalski, dziękując za decyzję o wyborze
patrona. Z "Funiem" związany był również
jubileuszowy prezent od burmistrza Jarocina - na ręce
dyrektora Ogniska, Leszka Świderskiego, przekazany

został symboliczny banknot o nominale tysiąca
"funiów". "Zgodnie z warunkami emisji, 1 funio równa
się 1 złoty" – komentował zastępca burmistrza Robert
Kaźmierczak, podkreślając, że tysiąc złotych, które
gmina przekazała na rzecz Ogniska, to nagroda za
dużą aktywność Towarzystwa Muzycznego w życiu
kulturalnym Jarocina.

2009-06-08 | Wizyta Ernesta Brylla w Jarocinie
W czwartek 4 czerwca w czytelni Biblioteki Głównej w
Parku odbyło się spotkanie autorskie z Ernestem
Bryllem. W jego trakcie znakomity poeta, pisarz,
autor tekstów piosenek, dziennikarz, a także
dyplomata, czytał wiersze i opowiadał o poezji. Ze
względu na to, że wizyta ta zbiegła się z 20. rocznicą
demokratycznych wyborów, nie obyło się bez
wspomnień z tamtych lat.

Następnego dnia Ernest Bryll spotkał się z młodymi
mieszkańcami Jarocina. Specjalnie dla nich
przeprowadził wyjątkową lekcję języka polskiego.
Liczba chętnych, którzy chcieli poznać poetę,
przerosła oczekiwania organizatorów, w wyniku czego

spotkanie zostało przeniesione do sali widowiskowej
kina "Echo".
Spotkania z Ernestem Bryllem odbyły się w ramach
projektu Nie Połykaj Języka, realizowanego przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin, a
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

2009-06-08 | Eurowybory w Jarocinie zwycięstwo PO
W wyborach do europarlamentu wziął udział co piąty
uprawniony mieszkaniec gminy Jarocin. Największe,
bo blisko 40-procentowe, poparcie jarociniaków
zyskała Platforma Obywatelska. O połowę mniejszym
poparciem cieszyły się PIS (20,8%) oraz koalicja SLDUP (19,4%). Najwięcej głosów jarociniacy oddali na
Marka Siwca (1289) – kandydata z listy SLD-UP.
Partią, która w wyścigach do Parlamentu
Europejskiego cieszyła się największym poparciem
jarociniaków, była Platforma Obywatelska.
Kandydatów z listy PO poparło aż 39,5%
uprawnionych jarociniaków. Drugie miejsce zdobył
PIS - na kandydatów z tej listy głosowało 20,8%
mieszkańców naszej gminy. Niewiele gorszy rezultat
osiągnęli kandydaci z koalicji SLD-UP - 19,4%. Na PSL
oddano 9,5% głosów. Wyniki głosowania dla

pozostałych komitetów w Jarocinie przedstawiają się
następująco: Prawica Rzeczypospolitej-3,5%, PdPCentroLewica-2,4%, Samoobrona RP-1,8%, UPR1,1%, PPP i Libertas po 1%.
Największe poparcie jarociniaków wśród kandydatów
na europosłów otrzymał Marek Siwiec z listy SLD-UP na niego oddano 1289 głosów. Niewiele mniej głosów
otrzymał Filip Kaczmarek (1183) i Sidonia
Jędrzejewska (1048) - oboje reprezentujący PO.
Kandydat z PIS, który może pochwalić się
największym poparciem jarociniaków, to Konrad
Szymański – głosowało na niego 687 mieszkańców
naszej gminy.
W eurowyborach udział wzięło 21,5% uprawnionych
do tego jarociniaków. To wynik niewiele niższy od
średniej krajowej, który wynosi 24,53% (wynik
nieoficjalny, podany przez Państwową Komisję
Wyborczą podczas konferencji prasowej 8 czerwca o
godz. 7.40). Miażdżąco wypadamy porównując się do
średniej frekwencji w całej Unii Europejskiej, która
wynosi ponad 40%. Pocieszającym niech będzie
jednak fakt, że zarówno frekwencja w Polsce, jak i w
Jarocinie jest wyższa niż w 2004 roku, podczas gdy
średnia udziału europejczyków w eurowyborach
spada. 5 lat temu do urn poszło 17,4% uprawnionych
mieszkańców gminy Jarocin.
Informacja sporządzona na podstawie protokołów

obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy
Jarocina.

2009-06-05 | Mleczna ekspedycja w Jarocinie
W piątek 5 czerwca do Jarocina
przybyła mleczna ekspedycja.
Kilkudziesięciosobowa ekipa w
białych kombinezonach
pojawiła się w mieście, aby
przekonywać dzieci i młodzież,
że warto pić mleko. Ta
niecodzienna wizyta związana jest z przystąpieniem
gminy Jarocin do ogólnopolskiej akcji "Stawiam na
mleko i produkty mleczne".
Kampania ma na celu przeprowadzenie
kompleksowych działań informacyjnych, edukacyjnych
oraz promocyjnych skierowanych do dzieci w wieku 713 lat, ich rodziców oraz
opiekunów. Założeniem akcji
jest organizowanie imprez i
wydarzeń dla dzieci oraz
młodzieży, które uczą poprzez
zabawę.
Pierwsze miejsce, które
odwiedziła mleczna ekspedycja, to szkoła podstawowa
nr 3 w Jarocinie. Na sali gimnastycznej od samego

rana dzieci dowiadywały się o zaletach picia mleka i
jedzenia mlecznych produktów. Lekcja nie była nudna
- zadbali o to eksperci, którzy przygotowali dla dzieci
gry i zabawy z mlekiem w roli głównej. Było więc
układanie puzzli, śpiewanie mlecznego hymnu, granie
w mleczny odpowiednik kółka i krzyżyka, rzucanie do
celu i konkursy plastyczne. Dla zwycięzców czekały
nagrody - oczywiście stosowne do okazji. Mleczna
kampania w Jarocinie, poza szkolnym festynem,
obejmuje także promocje w wybranych sklepach i
tygodniową kampanię informacyjną na terenie miasta.
Finał kampanii z podsumowaniem akcji w Jarocinie
organizowany jest na rynku w piątkowe popołudnie.
Kampania współfinansowana jest ze środków
Funduszu Promocji Mleczarstwa, przy wsparciu Unii
Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, a
realizowana na zlecenie Krajowego Związku
Spółdzielni Mleczarskich przy współpracy z Agencją
Rynku Rolnego.

2009-06-05 | Cienie PRL-u w podcieniach
Ratusza
4 czerwca w samo południe w
podcieniach Ratusza otwarta została
plenerowa wystawa "Jarocin w cieniu
PRL-u". Ekspozycja uświetnia
jarocińskie obchody 20-lecia upadku

komunizmu. Okolicznościowa wystawa w podcieniach
jarocińskiego ratusza to 17 wielkoformatowych
planszy, na których zebrano ponad 50 fotografii
prezentujących Jarocin 20, 30, 40 i 50 lat temu.
Można tam znaleźć obrazy z pochodów z okazji 1-go
Maja, obchody święta 22 lipca, festyny, ale także
codzienności Jarocina i jego mieszkańców w dobie
PRL-u. Eksponowane zdjęcia przyciągają uwagę
jarociniaków, budząc wspomnienia wśród starszego
pokolenia i zadziwiając wyglądem miasta sprzed
kilkudziesięciu lat młodych oglądających.
Organizator wystawy – Muzeum Regionalne w
Jarocinie – zaprasza do zwiedzania ekspozycji do
połowy lipca.

2009-06-05 | Dzieci bliżej kina
W czwartek 4 czerwca odbył
się ostatni w tym roku
szkolnym seans zorganizowany
w ramach Szkolnej Akademii
Filmowej. Projekt cieszy się
jednak tak dużą popularnością,
że od września znowu ruszy
pełną parą.
Jeszcze nie zakończył się ostatni seans, a już byli
chętni na kolejny. - Mamy już pierwsze zgłoszenia na

wrzesień - przyznaje Małgorzata NiestrawskaKaźmierczak ze stowarzyszenia Jarocin XXI,
prowadzącego jarocińskie Kino Echo. W projekcie
biorą udział zarówno dzieci ze szkół podstawowych
jak i gimnazjów. -Ideą programu jest, aby pokazać
młodym ludziom wartościowe filmy oraz otoczenie,
jakim jest kino - wyjaśnia Małgorzata NiestrawskaKaźmierczak. - Dzieci uczą się w ten sposób, że nie
tylko prosta, łatwa rozrywka może być przyjemna. W
pierwszym semestrze młodzi widzowie zapoznają się z
różnymi gatunkami filmowymi - są filmy nieme,
dokumentalne, fantastyczne czy musicale. Drugi
semestr podzielony jest na bloki tematyczne o tym,
co w życiu najważniejsze - przyjaźni, rodzinie, miłości.
-Dzieciaki same by do tych filmów na pewno nie
zasiadły, tymczasem po wyjściu z takiego seansu w
kinie są zachwycone i proszą o więcej - ocenia jedna z
nauczycielek przychodzących ze swoimi uczniami do
kina. - Najważniejsza jest jednak cena, która jest
bardzo przystępna i dzięki temu możemy brać udział
w tym projekcie. - Niska cena biletów to efekt
dotacji - przyznaje kierownik jarocińskiego kina.
Na realizację projektu Stowarzyszenie Jarocin XXI
otrzymało z Gminy Jarocin dotację w wysokości 10
tys. zł. Taką samą kwotą projekt wsparł Polski
Instytut Sztuki Filmowej.
Informacje na temat zgłoszeń do kolejnej edycji

Szkolnej Akademii Filmowej można znaleźć na stronie
www.kino.jarocin.pl w zakładce dla szkół.
2009-06-05 | Piknik z aeroklubem
W ostatnią niedzielę maja w
Woli Książęcej odbył się piknik
z okazji Dnia Dziecka. Impreza
warta jest wspomnienia nie
tylko z powodu burzy
gradowej, która tego dnia
nawiedziła miejsce zabawy. Był
to pierwszy w historii Jarocina festyn zorganizowany
w klimatach... lotniczych. Przygotował go działający
od roku Aeroklub Jarocin.
Atrakcją podniebnego festynu była prezentacja modeli
latających, które potrafią mknąć nawet 100 km na
godzinę. Wydarzeniem, które oczarowało nie tylko
najmłodszych uczestników, ale również dorosłych, był
air show - pokaz latania, w którym udział wzięły
samoloty z grupy "Żelazny" z Zielonej Góry. Nie mniej
atrakcyjny był pokaz piechoty amerykańskiej w
wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej oraz pokaz sztuki
cyrkowej. Gościnnie zaprezentował się nowy wóz
bojowy OSP Witaszyce. Piknik pod chmurką był
również okazją do przedstawienia oferty sekcji
modelarskiej oraz kursów dla amatorów podniebnych
sportów.

Inaugurację plenerowej imprezy - wbrew kapryśnej
pogodzie - Aeroklub zaliczył do udanych. W
organizacji pikniku pomagało również Stowarzyszenie
Cichy Las z Witaszyc, które zapewniało tego dnia
atrakcje na strzelnicy.

2009-06-04 | Jubileuszowy zjazd absolwentów
12 września odbędzie się zjazd
absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Jarocinie. Okazją do spotkania jest
90. jubileusz istnienia szkoły. Do
udziału w zjeździe absolwenci mogą
zgłaszać się do 30 lipca.
Rozmowa z Dorotą
Andrzejewską, dyrektorką Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w
Jarocinie:
W tym roku mija 90 lat od utworzenia szkoły.
Czy w związku z tą okrągłą rocznicą obchody
jubileuszowe i towarzyszący im zjazd będą
jakoś szczególnie hucznie świętowane?
Świętować będziemy 12 września. Uroczystości
chcemy powiązać ze zjazdem absolwentów naszej

szkoły oraz oddaniem do użytku kompleksu boisk
wielofunkcyjnych. Obchody planujemy rozłożyć na
dwa dni, jednak sam zjazd będzie jednodniowy.
Towarzyszyć mu będzie wieczorek koleżeński, dla
którego nie mamy jeszcze określonego miejsca. Jest
to spowodowane tym, że nie znamy dokładnej liczby
osób, które zechcą wziąć w nim udział. Pięć lat temu
na balu bawiło się przeszło 600 osób. Przy takiej
liczbie absolwentów zakładana kwota jest realna i
wtedy impreza ta odbędzie się w szkole na sali
gimnastycznej. W przypadku gdyby zainteresowanych
było więcej, istnieje możliwość zmiany miejsca. Na
zgłoszenia czekamy do 30 czerwca. Wszyscy, którzy
wyślą do nas druk zgłoszeniowy, otrzymają
szczegółowe informacje w formie imiennych
zaproszeń.
Jak wiele zjazdów zostało zorganizowanych na
przestrzeni tych dziewięćdziesięciu lat?
Organizujemy je co pięć lat, choć niektórzy sądzą że
to zbyt często. Pragnę podkreślić, że organizacyjnie
wiąże się to z bardzo dużym nakładem pracy. Są
również roczniki, które same organizują sobie 30-lecie
lub 40-lecie matury. Ostatnie zjazdy odbyły się w
1999 i 2004 roku.
Czy zjazd absolwentów zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem?

Absolwenci bardzo chętnie wracają do naszej szkoły.
Najlepszym na to dowodem jest fakt, że pięć lat temu
przyjechało ok. tysiąc osób. W tym roku po raz
pierwszy stowarzyszenie absolwentów zrezygnowało z
wysyłania informacji do domu, ponieważ ok. 40
procent powiadomień wracało ze względu na
nieaktualne adresy. Poszliśmy więc drogą
powiadamiania jeden drugiego, tzw. "pocztą
pantoflową", informacja o zjeździe znajduje się także
na stronie internetowej szkoły, pojawi się również w
lokalnej prasie.
Jakie atrakcje szykujecie Państwo dla swoich
absolwentów?
Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele p. w.
Chrystusa Króla. W ramach kosztów przygotowane
będą materiały zjazdowe, takie jak wydawnictwo
multimedialne czy znaczek okolicznościowy. Nasi
poloniści wraz z młodzieżą przygotowują akademię,
aby uczcić 90 lat istnienia szkoły. Następnie odbędą
się spotkania w klasach, w bardziej kameralnym
gronie, powiązane z małym poczęstunkiem.
Dodatkową atrakcją będzie koncert chóru
absolwentów. Wieczorem odbędzie się wspomniane
wcześniej spotkanie towarzyskie przy muzyce.
Dlaczego warto wziąć udział w tegorocznym
zjeździe?

Sądzę, że każdy absolwent, który czuł atmosferę tej
szkoły i był zadowolony z pobytu w niej, chętnie tutaj
powraca. Myślę jednak że takie wspomnienia wielu z
nas ma, ja sama jestem również absolwentem tej
szkoły. Zachęcam do spotkania, często jest to bowiem
początkiem odnowienia młodzieńczych znajomości.
Ludzie się rozjeżdżają, wielu absolwentów mieszka
poza terenem Jarocina i to jest jedyna możliwość
spotkania po latach.
Rozmawiała Karolina Makowska.
Więcej informacji na stronie www.liceum-jarocin.pl
2009-06-01 | Wizyta strażaków za Schlüchtern
W dniach 21-24 maja Witaszyce odwiedziła grupa
strażaków ze Schlüchtern, którzy przyjechali na
zaproszenie miejscowej jednostki OSP. Wizyta
rozpoczęła się powitalną kolacją, zorganizowaną przez
gospodarzy z OSP w Potarzycy. A w piątek niemieccy
strażacy poznali warunki pracy polskich kolegów,
odwiedzając jednostki Państwowej Straży Pożarnej w
Poznaniu.
Odwiedziny strażaków ze Schlüchtern zbiegły się z
poświęceniem nowego samochodu strażackiego OSP
Witaszyce. Auto MAN trafiło do jednostki w lutym
bieżącego roku. Wóz kosztował blisko 560 tys. zł, z
czego połowa środków pochodziła z budżetu gminy

Jarocin.
Współpraca ze strażakami ze Schlüchtern trwa już
sześć lat. W jej ramach jednostkom jarocińskiej straży
pożarnej zostały przekazane 4 wozy strażackie.

