2009-09-29 | Kolejna płyta z cyklu "Muzyka z
Jarocina"
28 października, po dwudziestu trzech latach od
momentu realizacji nagrania jednej z
najoryginalniejszych polskich formacji, w ramach
cyklu "Muzyka z Jarocina", ukaże się płyta "Mikrofony
Kaniony". To trzeci, po Siekierze i Made In Poland,
krążek wydany przez wytwórnię W Moich Oczach i
Archiwum TRASA W-Z.
Edycja ukaże się w dwóch formatach: na CD i
limitowanym do 500 sztuk longplayu winylowym
(który w sprzedaży pojawi się dopiero w drugiej
połowie października).
Mikrofony Kaniony to kolektyw muzyczny dowodzony
przez Zbyszka Ugielskiego, istniejący w Lubinie w
latach 1983-1986. Podobnie jak inne najlepsze
zespoły z lat 80-tych, nie miały możliwości nagrania i
wydania płyty. W 1986 roku Mikrofony zostały
laureatami Festiwalu Muzyków Rockowych w
Jarocinie. Intrygująca, antygitarowa muzyka grupy,
oparta na brzmieniu instrumentów dętych:
saksofonów, trompetty oraz basu i helikonformu
podbiła serca festiwalowej publiczności i wprawiła w
zdumienie krytyków muzycznych i dziennikarzy.
Wszystkie nagrania umieszczone na naszej płycie
pochodzą z 1986 roku, a są to: sesja z piwnicy(!) w

Lubinie, koncert z Jarocina i bonus ze studia
radiowego w Częstochowie. Tradycyjnie bogata - 60
stronnicowa - książeczka autorstwa Roberta Jarosza
zawiera historię zespołu, komplet tekstów utworów w
języku polskim i angielskim, rozmowy z muzykami,
przyjaciółmi i uczestnikami polskiego życia
muzycznego połowy lat 80-tych oraz fotografie
(autorstwa m.in. Tadeusza Rolke i Mirka
Makowskiego). Istotnym elementem wydawnictwa są
grafiki Zbyszka Ugielskiego, gwiazdy polskiej prasy
roku 1966!, wokalisty i basisty oraz absolwenta
Wydziału Grafiki warszawskiej ASP.

2009-09-25 | Przetarg na budowę sali w
Witaszycach
Zaledwie 10 miesięcy dzieli nas od oddania do użytku
sali sportowej w Witaszycach. Swoje oferty w
przetargu złożyło 5 firm z: Kalisza, Leszna,
Krotoszyna, Kostrzyna Wlkp i miejscowości Borki.
Oficjalne otwarcie ofert nastąpiło w czwartek, 24
września w siedzibie spółki Jarocin Sport.
Ogłoszony 3 września przetarg nieograniczony jest już
drugim, jaki w związku z inwestycją w Witaszycach
ogłosiła jarocińska spółka. Pierwszy został
unieważniony w czerwcu br. z powodu wady
uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wówczas zgłosiły się dwie

firmy. Teraz jest ich pięć. Co ważne, większość ofert,
jakie wpłynęły do Jarocin Sport, jest tańsza od tych z
maja nawet o milion zł!
Swoje oferty zgłosiły: Przedsiębiorstwo Budowlano
Usługowo Remontowe MURBET Sp. z o.o. Kalisz, które
zaoferowało kwotę 3.927.914,15 zł brutto; SKANSKA
S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Leszno 3.657.560,00 zł brutto; PPHU KONSTAL Krotoszyn 4.671.694,19 zł brutto; PHU DOM-MUS Sp. z o.o. z
Kostrzyna Wielkopolskiego - 4.046.350,60 zł brutto;
TOM- POL Tomasz Tomaszewski Kramsk z
miejscowości Borki - 3.796.212,50 zł brutto. Po
otwarciu kopert, pod kątem uchybień formalnych
sprawdza je komisja przetargowa, która na koniec
przedstawi wyniki swojej pracy.
W ramach inwestycji do istniejącego budynku szkół w
Witaszycach zostanie dobudowana sala sportowa z
salami dydaktycznymi, zapleczem socjalnym,
kotłownią gazową i łącznikiem komunikacyjnym wraz
z infrastrukturą techniczną. Zgodnie z planami
zakładanymi przez spółkę, pierwszy etap budowy
polegający na wybudowaniu sali w stanie surowym,
zakończy się 31 grudnia 2009 roku. Całość inwestycji
zostanie natomiast zrealizowana do 1 lipca przyszłego
roku.

2009-09-24 | Jarociniacy w Schlüchtern
Choć trudno w to uwierzyć, od podpisania umowy
partnerskiej Jarocina i Schlüchtern minęło już prawie
6 lat. Z tej okazji, przez cztery dni w niemieckim
mieście partnerskim przebywała blisko 40-osobowa
delegacja jarociniaków, wśród których znaleźli się
m.in. reprezentanci szkół, klubów sportowych i koła
szachowego.

Trwający od 17 do 20 września pobyt był jednym z
elementów tegorocznych obchodów jubileuszu 5-lecia
współpracy obu miast. Na zaproszenie niemieckiej
strony do Schlüchtern udali się także burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki, jego zastępca Robert
Kaźmierczak oraz przedstawiciele stowarzyszenia
Jarocin – Schlüchtern. W trakcie wizyty włodarze obu
miast uroczyście odnowili układ partnerski z 2003
roku. Wspólnie posadzili również drzewo, które ma
symbolizować silne i trwałe więzi łączące bliźniacze
miasta.
Nie zabrakło również prezentów. Burmistrz Jarocina
otrzymał symboliczne drogowskazy zawierające
informacje o odległości dzielącej Jarocin od
Schlüchtern oraz trwającej blisko 6 lat współpracy.
Strona polska przywiozła z kolei ze sobą

wydrukowaną niedawno "Kronikę Przyjaźni"
przybliżającą historię oraz mieszkańców obu miast. Jubileusze lubimy chyba wszyscy. Dają nam bowiem
poczucie dobrze wykorzystanego czasu i
uświadamiają, że nasza niekiedy ciężka praca
przynosi owoce. Próbą zbilansowania tego jest
przywieziona przez nas dwujęzyczna kronika przyjaźni
Jarocina i Schlüchtern. (...) Drodzy Przyjaciele,
przyjmijcie jej 200 egzemplarzy jako prezent na nasz
wspólny jubileusz. Przekażcie go wszystkim tym,
którzy przez te pięć lat aktywnie uczestniczyli w
naszych kontaktach. Proszę, aby kronika była
dostępna w bibliotekach, aby mogli z niej korzystać
także ci, dla których dotychczas nasze partnerstwo
kojarzyło się jedynie z tablicą przed wejściem do
ratusza - apelował podczas spotkania Adam Pawlicki.

Podobnie jak na jarocińskim rynku w ub. roku, tak i w
sercu Schlüchtern zorganizowano w ub. tygodniu
tradycyjny Oktoberfest. I tu nie zabrakło jarocińskich
akcentów. A był nim m.in. gromko oklaskiwany
występ Adama Pawlickiego, który zagrał na... dudach
najpiękniejsze polskie pieśni ludowe.

2009-09-23 | Radzili, jak pić bezpiecznie
W ostatni dzień lata w Jarocińskim
Ośrodku Kultury odbyła się debata
"Czy picie alkoholu może być
bezpieczne?". Spotkanie
poprowadziła dr Teresa Kobrzyńska,
ekspert Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Warszawie.
Debata zorganizowana została w ramach kampanii
społecznej WYHAMUJ W PORĘ, której celem jest
ograniczenie szkód związanych z piciem oraz
zmniejszenie liczby osób pijących ryzykownie i
szkodliwie. Trwająca od kwietnia akcja promuje hasło
"Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne", które ma
zachęcać do przyglądania się swojemu modelowi
picia. - Celem kampanii jest to, aby sprowokować
picie rozsądne, bo takie też jest, proponować
spojrzenie z refleksja na picie alkoholu - podkreślała
w trakcie debaty dr Kobrzyńska. – Nie zmuszamy do
abstynencji, ale namawiamy na zmianę wzorców
picia.
Celem spotkania było dostarczenie wiedzy na temat
tego, jakie problemy oraz szkody pojawiają się w
wyniku spożywania m.in. alkoholu oraz zbudowanie
społecznego poparcia dla działań prowadzonych w
gminie Jarocin w zakresie problemów alkoholowych.

Podczas debaty zaprezentowane zostały także wyniki
badań społecznych przeprowadzonych w listopadzie
2008 roku na temat spożywania substancji
uzależniających przez mieszkańców Jarocina. Badaniu
poddano czterysta osób dorosłych, w której
największy odsetek spożywa napoje alkoholowe w
celach towarzyskich, a najczęściej piją piwo i wino.
Ponad 23% badanych co najmniej raz było świadkami
zakupu alkoholu przez nieletnich.
Drugą część badań przeprowadzono na grupie tysiąca
jarocińskich uczniów z klas piątych i szóstych szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Wynika z nich że aż 68% dzieci i
młodzieży spożywało w swoim życiu alkohol.
Niepokojący jest wiek inicjacji alkoholowej, gdyż aż
81% badanych uczniów po raz pierwszy piło alkohol
przed ukończeniem 15 roku życia oraz to że
najczęściej pierwszy raz piją w domu na
uroczystościach rodzinnych. Młodzi jarocinianie
przyznają także, że najłatwiej jest kupić alkohol w
sklepach osiedlowych.
Więcej informacji o problemach alkoholowych
znajduje się na stronach internetowych:
www.parpa.pl oraz www.wyhamujwpore.pl.

2009-09-22 | Dofinansowanie dla JLA
Ponad 2,4 mln zł dofinansowania otrzymają
Jarocińskie Linie Autobusowe na zakup pięciu
autobusów niskowejściowych. Dofinansowanie w
ramach, zawartej 18 września umowy, pokryje 80
proc. wartości pojazdów. Resztę kwoty wyłoży spółka.
Dofinansowanie w ramach projektu „Zakup nowego
taboru w ramach miejskiego systemu transportu
publicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 to pierwsze w
historii Jarocińskich Linii Autobusowych unijne środki,
które udało się pozyskać na unowocześnienie taboru.
W ramach porozumienia Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego sfinansuje 80 proc.
wartości nowych pojazdów przeznaczając na to ponad
2,4 mln zł. Resztę, czyli ponad 609 tys. zł wyłoży JLA.
Nowe autobusy zostaną zakupione w drodze
przetargu, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec
października br. - Pięć nowych autobusów zastąpi
cztery stare Autosany oraz Jelcza i w pełni
zabezpieczy potrzeby komunikacyjne miasta i gminy
Jarocin –zapewnia prezes JLA Grzegorz Mirkiewicz.
Jeśli przetarg przebiegnie bez zakłóceń, nowe
autobusy pojawią się na ulicach gminy jeszcze w tym
roku. Nowe samochody będą kursować na liniach: 0,
3, 5, 7 i 8.

2009-09-21 | Filia biblioteki w Golinie otwarta
21 września oddano do użytku
kolejną filię Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Jarocin. Wyposażenie
książnicy, której uroczystego
otwarcia dokonał burmistrz Adam
Pawlicki, kwotą ponad 60 tys. zł
dofinansowała gmina Jarocin.
Pomieszczenia biblioteki w Golinie
wyremontowano i dostosowano do
potrzeb i wygody czytelników. Pomieszczenia zostały
pomalowane, wymieniono w nich wykładziny i
wyposażono w nowe meble. - Tym w co gmina
powinna najwięcej inwestować jest szeroko pojęta
edukacja. Jestem przekonany o tym, że pieniądze
przekazane dla tej biblioteki zostały dobrze wydane –
mówił w trakcie uroczystości otwarcia biblioteki
burmistrz Adam Pawlicki. Wkrótce w filii pojawią się
również komputery ze stałym dostępem do Internetu,
które placówka otrzyma z Programu Rozwoju
Bibliotek. - Cieszę się, że doczekałam się tak pięknej
biblioteki. Myślę że mieszkańcy Goliny i dzieci
skorzystają z tego. Będą komputery, internet, jest
przestrzennie. Teraz żal mi wychodzić z pracy do
domu. - mówi zadowolona Violetta Zachwiej, która od
dziewiętnastu lat jest bibliotekarką w Golinie.
Filia mieszcząca się w budynku szkoły w Golinie do tej
pory była przeznaczona jedynie dla uczniów placówki.
Teraz z księgozbioru biblioteki mogą korzystać

wszyscy mieszkańcy wsi.
- Tutaj jest szkoła, więc bardzo ważnym aspektem
jest przygotowanie programów dla dzieci. Mam
nadzieję że bibliotekarki poradzą sobie z tym. Poza
tym w bibliotece w Jarocinie jest specjalne stanowisko
animatora kultury i myślę że ta współpraca będzie
przebiegać tu spójnie, kompleksowo i wszystko się
uda. – podkreśla, obecna na uroczystości otwarcia,
Maria Giemza-Żurawska z Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Poznaniu.
W filii pracują dwie bibliotekarki, które czekają na
miłośników książek od poniedziałku do czwartku w
godz. 8.00 - 18.00, w piątki 8.00 - 14.00 i w każdą
sobotę od 9.00 - 13.00.
- Ta filia jest jedną z najładniejszych. Cała sala
została zaadaptowana na nowo, są nowe regały,
wykładziny. Mam nadzieję że będzie się nam dobrze
współpracować ze szkołą i że chętnie będą korzystać z
biblioteki zarówno dzieci jak i dorośli mieszkańcy
Goliny. Mam nadzieję, że ta biblioteka będzie
postrzegana jako miejsce, gdzie watro przyjść zachęca Agnieszka Borkiewicz, dyrektor BPMiG.

2009-09-18 | Mistrzyni frywolitek z Jarocina
Umiejętności, cierpliwość i mnóstwo czasu są
potrzebne, aby stworzyć frywolitkę - koronkę
artystyczną wykonywaną z cienkiej nici za pomocą
specjalnych czółenek. Mówi się o nich, odnosząc się
do słownictwa motoryzacyjnego, że są wśród koronek

jak rolls-royce wśród innych samochodów. Takie
dzieła już od trzydziestu lat tworzy Eugenia Wieczorek
z Jarocina.

Sztuka robienia frywolitek wywodzi się ze
starożytnego Rzymu i Grecji. Do Polski trafiła za
przyczyną sióstr zakonnych pod koniec XVIII wieku,
które robiły nakrycia na ołtarze, dzięki czemu
frywolitkowe koronki ozdabiały centralne miejsca w
świątyniach. Jarocinianki uczyły się robienia takich
koronek przed II wojną światową od sióstr ze
Zgromadzenia Elżbietanek.
Eugenia Wieczorek pasją do koronkarstwa zaraziła się
od swojej babci w latach sześćdziesiątych.
Przyglądając się jej pracy, sama szybko pojęła sztukę
tworzenia frywolitek. Najczęściej wykonuje się je w
kolorze białym lub ecri. Nie powinno się ich łączyć z
haftem ludowym. – Sztuka ludowa to tradycja, a
tradycja to czysta koronka wielkopolska, bez żadnych
dodatków. Jeżeli łączymy frywolitkę na przykład z
koralikami to już są robótki, a nie sztuka. - podkreśla
Eugenia Wieczorek.
Jarocińska artystka tworzy serwety, serwetki,
naszyjniki, kołnierzyki, czapeczki, ozdoby choinkowe.

Koronką frywolitkową ozdabia także pisanki. Jedną z
nich pani Eugenia podarowała burmistrzowi Jarocina.
Naszyjnik to około dziesięć godzin pracy. Robienie
serwetki zajmuje około trzech tygodni, większej
serwety - blisko miesiąc - warunkiem jest jednak
ośmiogodzinny dzień pracy.
Jarocińska "Prząśniczka", jak o niej mówią, ma w
swym dorobku wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.
Jednym z najważniejszych sukcesów jest dla Eugenii
Wieczorek zajęcie trzeciego miejsca na tegorocznej
edycji Konkursu Europejskiej Sztuki Ludowej w
Częstochowie. Brało w nim udział ponad 120 twórców
z Polski, Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji. Trudno
chybaby było policzyć w ilu jarmarkach, cepeliadach i
wystawach w kraju i za granicą brała udział. Wszędzie
tam gdzie się pojawia, swymi pracami budzi
zainteresowanie i szybko znajduje się wokół niej kilka
osób, które chciałyby nauczyć się robienia frywolitek.
W trakcie swej przygody z koronką wychowała wiele
uczennic, wśród nich jest także córka artystki. Prace
pani Eugenii można zobaczyć między innymi w
muzeach i galeriach w Jarocinie, Kaliszu, Poznaniu,
Ciechanowcu i Warszawie. Od kilku lat współpracuje
ze Szkołą Podstawową nr 2 w Jarocinie, której
uczniom zdradza tajniki swojej pracy. Więcej o
twórczości Eugenii Wieczorek na stronie internetowej:
www.frywolitka-jarocin.cba.pl.

2009-09-18 | Nowe lokale socjalne
16 września odbyło się
poświęcenie budynku
socjalnego. Siedemnaście osób
już wkrótce osiedli się w
Wilczyńcu. Lokatorami
nowowybudowanego obiektu
będą osoby, które posiadają
wyroki eksmisyjne, głównie z budynków przy
Parowozowni w Jarocinie. – W momencie, kiedy
skierowania zostaną skutecznie dostarczone tym
osobom, powinny się one przenieść pod wskazany
adres – mówi Zdzisław Regulski, dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie.
W budynku znajduje się osiem lokali o powierzchni od
15 do 20 m2. Prace budowlane trwały dziewięć
miesięcy i zakończyły się pod koniec sierpnia. Lokale
socjalne spełniają najniższe wymagane standardy.
Każde z mieszkań ma dostęp do mediów oraz jest
wyposażone w żeliwny piecyk do spalania węgla lub
drewna, aneks kuchenny i łazienkę. Koszt inwestycji
to 330 tys. złotych, z czego 250 tys. przekazała
gmina Jarocin.

2009-09-17 | 70. rocznica napaści ZSSR na
Polskę
W czwartek, 17 września, Związek Sybiraków wraz z

przedstawicielami władz gminnych i powiatowych oraz
uczniów jarocińskich szkół oddali hołd ofiarom
stalinizmu pod Krzyżem Martyrologii na Osiedlu 700lecia. Krzyż upamiętnia wszystkie ofiary prześladowań
carskich, później stalinowskich oraz tych, którzy mieli
nieszczęście trafić do obozów na terenie całego ZSRR.

Zebrani wysłuchali hymnu sybiraka, oddali hołd
ofiarom represji, składając wiązanki kwiatów.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie oraz
Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie zaprezentowali program
artystyczny odczytując patriotyczne wiersze.
- Dziś możemy otwarcie mówić o zbrodniach
radzieckiego okupanta na Polakach. Katyń, Charków,
Miednoje, to tylko kilka miejsc - symboli martyrologii
naszego narodu. - mówił Witosław Gibasiewicz,
Zastępca Burmistrza Jarocina.
Jest to 70. rocznica agresji Związku Radzieckiego na
Polskę. Armia Czerwona wkraczając na Kresy
Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej wypełniała
postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego
z faszystowskimi Niemcami. Walcząca z agresją
niemiecką Polska została zaatakowana od wschodu.
Znaczna część terytorium państwa polskiego znalazła

się pod sowiecką okupacją. Szybko rozpoczęły się
masowe zesłania polskiej ludności kresowej na
Syberię oraz zbrodnie wojenne.

2009-09-17 | Nowy kompaktor w ZGO
15 września odbyło się spotkanie konwentu
Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie. Jednym z
punktów spotkania było poświęcenie nowego 25tonowego kompaktora zakupionego przez Zakład
Gospodarki Odpadami.

Nowa maszyna marki Stalowa Wola jest w stanie
zagęścić 3,5 metrową stertę odpadów do jednego
metra. W ten sposób jarocińska spółka dostosowuje
się do unijnych zaleceń, dotyczących minimalizowania
ilości składowanych odpadów. Nowy kompaktor jest
znacznie cięższy od dwudziestoletniej maszyny, której
używano do tej pory, dzięki czemu miejsce na
składowisku odpadów zostanie maksymalnie
wykorzystane.
Nowa maszyna kosztowała blisko 800 tys. zł. Na
zakup maszyny Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

przekazał 198 tys. zł. Pozostałe środki pochodzą z
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska - ponad 500 tys. zł - której 15% może
zostać umorzone oraz ze środków własnych ZGO.

2009-09-14 | 90-lecie Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusz Kościuszki
Łzy radości i wzruszenia, wspominanie wspólnie
spędzonych chwil w murach szkoły, nauczycieli,
wychowawców, przyjaciół - to wszystko tworzyło
atmosferę, jaka panowała wśród uczestników zjazdu
absolwentów jarocińskiego LO, który odbył się w
minioną sobotę. Pretekstem do zorganizowania tego
spotkania była dziewięćdziesiąta rocznica powstania
szkoły.
- W trakcie swojej działalności w placówce
wykształcenie zdobyło blisko 15 tysięcy
wychowanków. Wielu z nich niestety nie doczekało tak
zacnego jubileuszu - Szczególnie tragiczny los spotkał
roczniki, które opuściły szkołę przed II wojną
światową - podkreślał w czasie uroczystości Andrzej
Frąckowiak, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i
Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w
Jarocinie. Po zakończeniu nauki, koleje losu wielu
absolwentów potoczyły się w różny sposób. Wielu
pozostało na Ziemi Jarocińskiej i tu odniosło sukcesy.
Niemało rozsławiło też imię szkoły i naszego miasta w
innych zakątkach Polski i świata.
W sobotnie przedpołudnie sala gimnastyczna szkoły
zapełniła się po brzegi. Niejeden z uczestników zjazdu
musiał przemierzyć setki, a nawet tysiące kilometrów,

aby zobaczyć się z przyjaciółmi ze szkolnych lat.
Wśród przybyłych nie zabrakło także byłych
nauczycieli. Szczególnie ciepło przyjęci zostali
Stanisław Cugier i Bronisława Włodarczyk - wieloletni
dyrektorzy placówki - którym zgromadzeni zgotowali
owacje na stojąco i odśpiewali gromkie "Sto lat".
- Szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim
ludzie i łączące ich więzi -podkreślała dyrektor Dorota
Andrzejewska, mówiąc że dzisiejszy dzień to "święto
tych, którzy byli, jak i są związani z tą szkołą. Święto
ludzi, którzy przez 90 lat tę szkołę tworzyli". Zjazd był
doskonałą okazją do przypomnienia sobie wspaniałych
chwil uczniowskiego życia, młodzieńczych zachwytów,
tęsknot i marzeń.

- Pozwólmy minionym chwilom powracać we
wspomnieniach. Wspaniała, 90. rocznica istnienia
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Jarocinie jest ku temu doskonałą okazją, a
wypełniona wychowankami sala najlepszym dowodem
na to, że są miejsca, czasy i ludzie, których się nigdy
nie zapomina - mówił do zgromadzonych burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki.
Jak na prawdziwe urodziny przystało nie zabrakło
wspaniałych prezentów, jak komputer z 1919 roku czy
napisany specjalnie na tę okazję wiersz profesora

Sławója Kucharskiego maturzysty z 1949 roku.

Szczególne zaciekawienie i aplauz zgromadzonych
absolwentów wywołał, podarowany przez burmistrza
Jarocina, tort w kształcie budynku LO. -Pozwoliłem
sobie przywieźć ze sobą słodki upominek(...). Mam
nadzieję że czas spędzony tu dziś minie Wam równie
słodko, jak słodka jest jego zawartość - mówił Adam
Pawlicki. Oprawę artystyczną - program poetyckomuzyczny "Wspomnień czar" przygotowali uczniowie
szkoły. W jego trakcie publiczność mogła podziwiać
dobrą grę aktorską młodzieży oraz wspaniałe popisy
wokalne solistów i chóru szkolnego. Znane szlagiery,
jak "Matura", "Anna Maria" czy "Pamiętajcie o
ogrodach" wprawiły widownię w dobry nastrój, a
nawet skłoniły do wspólnego śpiewu.

Po części artystycznej nastąpiło poświęcenie

kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy szkol, których
budowę Gmina Jarocin dofinansowała kwotą 350 tys.
złotych. Dzięki temu lekcje wychowania fizycznego
będą mogli realizować tam nie tylko wychowankowie
liceum, ale także uczniowie Gimnazjum nr 1 w
Jarocinie.

2009-09-10 | Spotkanie konsultacyjne z
organizacjami pozarządowymi
Burmistrz Jarocina serdecznie zaprasza przedstawicieli
organizacji pozarządowych działających na terenie
Gminy Jarocin w dniu 16 września 2009 roku, na
godzinę 15.00, do sali sesyjnej Ratusza na spotkanie
konsultacyjne. Celem konsultacji jest zapoznanie się z
oceną funkcjonowania Programu współpracy Gminy
Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2009 oraz zebranie spostrzeżeń i
propozycji, które w ocenie gminnych organizacji warto
wprowadzić do kolejnej uchwały.
Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu
Programu współpracy na rok 2010 jest tegoroczny
Program, dlatego w ramach przygotowań do tegoż
spotkania prosimy o przejrzenie obowiązującego
Programu współpracy dostępnego na
stronie:http://bip.wokiss.pl/ i przygotowanie
propozycji zmian.
Uwag i sugestie prosimy zgłaszać podczas spotkania

do protokołu na piśmie w formietabeli.
Prosimy o przygotowanie propozycji zadań
konkursowych w zakresie kultury, turystyki, sportu i
profilaktyki, które będą umieszczone w otwartym
konkursie ofert na rok 2010.
Spotkanie będzie okazją wybrania nowych członków
Zespołów konsultacyjnych, w tym roku kończy się ich
kadencja.
Dodatkowych informacji udziela pani Bożeny
Kubackiej pod nr tel. (62) 749-96-65 oraz pan
Zenona Marcinkowskiego pod nr tel. (62) 749-96-63.

2009-09-09 | Dyskusja o Jarocin Festiwal
W jakim kierunku powinien rozwijać
się najstarszy w Polsce festiwal
rockowy? Co można w nim zmienić?
I jakimi gatunkami muzycznymi
powinien każdego lipca tętnić
Jarocin? Na te i wiele innych pytań
postaramy się wspólnie znaleźć
odpowiedzi podczas otwartej debaty,
która odbędzie się w najbliższy
wtorek, 15 września o godz. 17.00 w Kinie Echo
przy ul. Gołębiej w Jarocinie.
Panel dyskusyjny o przyszłości Jarocin Festiwal jest
zwieńczeniem dyskusji prasowej, która przez lipiec i
sierpień toczyła się w Głosie Wielkopolskim i na falach
Radia Merkury. Poprowadzą ją znani dziennikarze

muzyczni: Mariusz Kwaśniewski z Radia Merkury i
Marcin Kostaszuk z Głosu Wielkopolskiego.
Gospodarzami spotkania będą burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki oraz Michał Wiraszko, dyrektor
Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Goście specjalni
debaty - Tomasz Budzyński, lider zespołu Armia i
Piotr Stelmach, dziennikarz radiowej Trójki.
Serdecznie zapraszamy!

2009-09-08 | Młodzieżowy dyskusyjny klub
książki
Od października w Bibliotece Głównej w Parku
rozpocznie swoją działalność młodzieżowy dyskusyjny
klub książki. Do udziału w spotkaniach organizatorzy
zachęcają młodzież w wieku od 12 do 16 lat, lubiącą
czytać książki.
Uczestnicy będą mieli miesiąc na przeczytanie
określonej książki, którą zapewni Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Jarocin. Następnie na spotkaniu
członków klubu odbędzie się dyskusja na temat
danego tytułu. Wraz z rozwojem klubu i dłuższym
stażem działania członkowie będą mogli zapraszać
pisarzy na spotkania autorskie.
Zainteresowanych udziałem w spotkaniach DDK
organizatorzy zapraszają 1 października na
godzinę 16.00 do Oddziału Dziecięcego przy
Bibliotece Głównej w Parku. Opiekę nad klubem
sprawuje Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu.

2009-09-07 | 70. rocznica wybuchu II wojny
światowej
5 września w Jarocinie uczczono rocznicę wybuchu II
wojny światowej. Od dnia w którym nasz kraj
ogarnęła wojenna zawierucha minęło 70 lat.

- Czas II wojny światowej Jarocinie to nie tylko
niegroźnie wyglądające fotografie żołnierzy
hitlerowskich, wyjeżdżających na rowerach na rynek.
Trwająca 6 lat wojna była czasem rozstań, tułaczki i
niezliczonych dramatów, które stały się udziałem
dwóch - trzech pokoleń. (...) Jarociniacy umierali jako
więźniowie w obozach zagłady - tu niedaleko - w
Forcie VII w Poznaniu, ale i setki kilometrów stąd - w
Auschwitz, w Dachu, w Ravensbrück. Jarociniacy
zostali zamęczeni w gettach dla ludności żydowskiej.
Jarociniacy zostali straceni przez sowietów w Katyniu,
Charkowie i Miednoje. Jak ustalili historycy, w wyniku
II wojny światowej, poległo prawie tysiąc dwustu
mieszkańców Ziemi Jarocińskiej - mówił podczas
apelu poległych do zgromadzonych na rynku
kombatantów, żołnierzy i mieszkańców Jarocina
burmistrz Adam Pawlicki. Wcześniej w Parku
Zwycięstwa zgromadzone delegacje i poczty
sztandarowe złożyły kwiaty.

W ramach obchodów rocznicowych w Muzeum
Regionalnym w Jarocinie otwarto wystawę "Pod
niemieckim jarzmem. Życie mieszkańców Ziemi
Jarocińskiej w latach okupacji hitlerowskiej". Wystawę
tworzą licznie zgromadzone dokumenty i fotografie,
które są doskonałym świadectwem tego, że na terenie
Jarocina nie było dziedziny życia, w którą nie
wkroczyłby okupant. Na szczególną uwagę zasługują
pamiątki związane z martyrologią mieszkańców Ziemi
Jarocińskiej. W ten sposób upamiętniono osoby, które
więziono w obozach koncentracyjnych lub stracono w
zbiorowych miejscach kaźni. Ciekawym i dość
obszernym zagadnieniem jest okupacyjna
rzeczywistość przedstawiona oczami Niemców.
Dokumentują to fotografie pochodzące z rodzinnych
albumów niemieckich mieszkańców miasta oraz
żołnierzy Wehrmachtu, których wojenne drogi
doprowadziły w okolice Jarocina. Ukazują one życie
okupowanego miasteczka z zupełnie innej
perspektywy. Ciekawostkę stanowią zachowane
projekty gruntownej przebudowy rynku z ratuszem, a
nawet utworzenia nowego centrum miasta. Wystawę
będzie można oglądać w jarocińskim muzeum do
końca roku.

Wieczorem na polanie przed Pałacem Radolińskich za
pośrednictwem widowiska teatralno-multimedialnego
można było przenieść się choć na chwilkę w czasy
niemieckiej okupacji. Zapewniły to wspomnienia
świadków, zdjęcia, fragmenty filmów, doskonała gra
aktorska oraz specjalnie skomponowana muzyka,
które stworzyły przedstawienie.
Widowisko, którego organizację kwotą 15 tys. złotych
dofinansował burmistrz Jarocina, było próbą
odnalezienia w "wielkiej historii" śladów losów
mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. Dla autorów
przedstawienia ważni są ludzie, którzy doświadczyli
czym jest wojna, przeżyli ją i pamiętają. Ich
perspektywa tamtych wydarzeń, a nie opinie
historyków, były kluczowe dla tego widowiska,
dlatego też wizualizacje tworzą wspomnienia
świadków, zdjęcia oraz archiwalne taśmy filmowe.
W przedstawieniu wzięli udział zarówno doświadczeni
aktorzy związani z takimi teatrami jak Teatr Ósmego
Dnia, Teatr 2xU, Teatr UstaUsta, jak również grupa
Teatru 21 - młodzieży z Jarocina. Spektakl
wyreżyserowany został przez Janusza Stolarskiego –
aktora i reżysera, który już wielokrotnie prowadził
warsztaty teatralne z jarocińską młodzieżą. Muzykę
na potrzeby przedstawienia skomponował Patryk
Lichota, poznański kompozytor muzyki teatralnej i
producent radiowy.

2009-09-07 | Poziomkowe przedszkole
Blisko 50 maluchów rozpoczęło w poniedziałek, 7
września naukę w Niepublicznym Przedszkolu
"Poziomka" w Jarocinie. Nowo otwarta placówka, na
której remont i wyposażenie gmina Jarocin
przeznaczyła ponad 85 tys. zł, jest 10. niepublicznym
przedszkolem na terenie gminy Jarocin!

- Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w
życiu każdego malucha. To w przedszkolu dziecko
staje się coraz bardziej samodzielne, nabywa nowych
umiejętności i nawiązuje pierwsze przyjaźnie. Dlatego
tak ważne jest wspieranie każdej inicjatywy, w wyniku
której powstają nowe miejsca dla przedszkolaków.
Nasz samorząd robi to od lat, dzięki temu ponad 80
procent dzieci z gminy Jarocin w wieku od 3 do 5 lat
jest objętych wychowaniem przedszkolnym co jest
ewenementem w skali całego kraju - podkreślał
podczas uroczystego otwarcia burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki.
Otwarcie placówki, która mieści się w budynku
Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie, sprawiło że
mieszkańcy trzech dużych osiedli nie muszą już

dowozić dzieci do innych przedszkoli.- Uruchomienie
tego przedszkola to dla nas święto, do tej pory duża
liczba maluchów była zmuszona chodzić do
przedszkoli w Golinie, Siedleminie i Jarocinie, a
dojazdy utrudniały życie nam rodzicom - mówi Maria
Nowicka. - Ta placówka wyjątkowo mi się podoba i
cieszę się, że powstało w tym miejscu. Teraz mogę
odprowadzać dziecko rano na piechotę, a nie jak
wcześniej zawozić autem. To duże udogodnienie podkreśla inna mama Agnieszka Wawrzyniak. Plusem tej placówki jest również to, że tu dzieci
wychowują się wspólnie w tym samym środowisku, a
nie porozrzucane pod całym mieście. W tej samej
grupie pójdą później do szkoły - dodaje Liliana
Genstwa.
W trakcie uroczystego otwarcia nie zabrakło
podziękowań pod adresem Stowarzyszenia
Edukacyjnego "Trójka", które zabiegało o przedszkole
i Adama Pawlickiego, który był od początku
przychylny jego inicjatywie. - Wyż demograficzny
dzieci spowodował, że ta placówka była niezwykle
potrzebna. Dzięki zabiegom pani Pilarczyk, która
powołała do życia stowarzyszenie możliwe stało się
powołanie dwóch oddziałów przedszkolnych. Bez
pomocy burmistrza i gminy nie mielibyśmy z kolei
możliwości przeprowadzenia gruntownego remontu i
wyposażenia sal w meble i zabawki - podkreśla Maria
Sobczak, dyrektor ZS nr 3 i Niepublicznego
Przedszkola "Poziomka". - Mam ogromny szacunek
dla burmistrza, za to że tak chętnie wspiera wszystkie

obywatelskie inicjatywy i przedsięwzięcia, a
szczególnie te z dziedziny oświaty. Praktycznie
wszędzie, gdzie jest oddolna inicjatywa, by stworzyć
coś nowego i dobrego, mamy dzięki niemu taką
możliwość. Brak przedszkola w tym miejscu był naszą
piętą achillesową. Na szczęście w dniu dzisiejszym ten
problem przestał istnieć - dodaje radna Zdzisława
Pilarczyk.

2009-09-07 | Filia biblioteki otwarta
W budynku Zespołu Szkół nr 3
w Jarocinie oddano w
poniedziałek, 7 września do
użytku kolejną filię Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy
Jarocin. Wyposażenie
książnicy, której uroczystego
otwarcia dokonał burmistrz Adam Pawlicki, kwotą
ponad 11 tys. zł dofinansowała gmina Jarocin.
Pomieszczenia biblioteki w Ciświcy wyremontowano
od podstaw i dostosowano do potrzeb i wygody
czytelników. Pomieszczenia zostały pomalowane,
wymieniono w nich wykładziny i wyposażono w nowe
meble. W listopadzie w filii pojawią się również
komputery ze stałym dostępem do internetu, które
książnica otrzyma z Programu Rozwoju Bibliotek. Filia
mieszcząca się w budynku ZS nr 3 do tej pory była
przeznaczona jedynie dla uczniów placówki. Teraz,

gdy powiększono księgozbiór dokupując pozycje
przeznaczone dla dorosłych czytelników, mogą z niej
korzystać wszyscy mieszkańcy rejonu. - Cieszę się, że
udało nam się otworzyć kolejną filię tym bardziej, że
dostawaliśmy sygnały od mieszkańców, że biblioteka
bardzo by im się przydała. Placówka ta będzie służyć
nie tylko mieszkańcom ale również spełniać zadania i
obowiązki biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkół nr 3.
Mam nadzieję, że współpraca ze szkołą będzie nam
się układać bardzo dobrze i że środowisko lokalne
będzie zadowolone z możliwości korzystania z
biblioteki – podkreśla Agnieszka Borkiewicz, dyrektor
BPMiG.
Filia będzie czynna od poniedziałku do czwartku w
godz. 8.00 - 18.00, w piątki 8.00 - 14.00 i w każdą
sobotę od 9.00 - 13.00. Serdecznie zapraszamy!

2009-09-04 | Na ratunek "Kotlinowi"
Połączenie gminy Jarocin z
gminą Kotlin zaproponował
burmistrz Jarocina w celu
ratowania spółki "Kotlin" przed
upadłością. Ofertę, która jest
tylko jednym z kilku
proponowanych przez włodarza
rozwiązań, Adam Pawlicki złożył blisko 100
pracownikom firmy w środę, 2 września w siedzibie
fabryki. Załoga przyjęła ją z aprobatą.

Pomysł włodarza Jarocina jest niezwykle odważny. W
sytuacji planowanego zamknięcia zakładu przez jej
nowego właściciela spółkę Agros Nova, a co za tym
idzie kilkudziesięcioprocentowego wzrostu bezrobocia
w niewielkiej gminie, burmistrz zaproponował
odkupienie firmy od właściciela i kontynuowanie
produkcji na dotychczasowym poziomie. Jak zamierza
tego dokonać? - Najszybszym i najtańszym sposobem
na sfinansowanie inwestycji jest możliwość połączenia
dwóch gmin – Gminy Kotlin i Gminy Jarocin. W
konsekwencji zyskalibyśmy ekstra 5 procent wpływów
z podatków PIT, zarówno tych, które są w Kotlinie, jak
i tych z Jarocina przez 5 kolejnych lat. Do budżetu
naszej wspólnej gminy trafiłoby dzięki temu 15 mln zł,
które można by przeznaczyć na zakup udziałów w
Kotlinie przez Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych – tłumaczy Adam Pawlicki. W trakcie
godzinnego spotkania z załogą zakładu produkcyjnego
burmistrz wielokrotnie podkreślał, że jego propozycja
nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą lub –
zarzucanym mu przez przeciwników - tanim
populizmem. – Mimo że zamknięcie "Kotlina"
bezpośrednio nie dotyczy mnie, ani Gminy Jarocin,
wszyscy jesteśmy blisko związani z firmą, w której
pracuje również sporo osób z Jarocina.
Przewodniczący związków zawodowych opowiedział mi
o Waszej sytuacji i tragedii, jaka czeka wiele rodzin,
jeśli zakład zakończy produkcję. A jeśli widzę szansę
na poprawę sytuacji to chcę pomóc, tak zwyczajnie po

ludzku. Uważam bowiem, że póki wy pracujecie w
zakładzie, firma funkcjonuje, a produkt jest
produkowany, wciąż jest szansa na uratowanie
waszych miejsc pracy – przekonywał pracowników
"Kotlina".
Przypomnijmy. O spółce Agros Nova produkującej
gotowe zupy i sosy, dżemy, soki oraz koncentraty
pomidorowe zrobiło się głośno w połowie lipca br.
kiedy firma została nowym właścicielem "Kotlina".
Miesiąc później wśród pracowników jak burza rozeszła
się informacja, że nowy właściciel przeniesie
produkcję do istniejących już zakładów w Łowiczu,
Włocławku i Tymienicach, a działalność Kotlińskiego
zakładu zostanie znacząco ograniczona. W związku z
tym pracę straci ok. 200 osób. – W mojej opinii Agros
Nova kupiła Kotlin tylko po to, by konkurencyjny
zakład przestał działać. To było ewidentnie wrogie
przejęcie. Dlatego należałoby przyjrzeć się decyzji
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (który
wyraził zgodę na sprzedaż spółki "Kotlin"), ta
instytucja została przecież powołana do tego by
zapobiegać praktykom monopolistycznym czy wrogim
przejęciom firm po to by wyeliminować konkurencję,
a przez to zwiększyć swoje zyski – ocenia Adam
Pawlicki. Zdaniem burmistrza UOKiK nie powinien
wydawać zgody na fuzję, która może doprowadzić do
zamknięcia zakładu i masowych zwolnień.
O przyszłości "Kotlina" włodarz Jarocina będzie

rozmawiał w poniedziałek, 7 września z
przedstawicielem właściciela spółki Agros Nova.
Tydzień później spotka się również z kotlińskimi
radnymi, z którymi chce omówić propozycje ratowania
spółki przed zamknięciem. – Na tym etapie jestem
wdzięcznym pracownikom i związkowcom za zaufanie,
jakim mnie obdarzyli. Niestety nie mogę jeszcze
niczego obiecać, nie wiem bowiem czy istnieje dobra
wola i chęć dialogu ze strony właścicieli spółki.
Obecnie zależy mi by rozmawiać Radą Miejska i z
wójtem o możliwości połączenia obu gmin. Jeżeli to
się nie uda, będziemy szukali innych rozwiązań zapowiada.

2009-09-04 | 5 mln zł na pałac, szkoły i JOK
Decyzję o wstępnym dofinansowaniu
na łączną kwotę ponad 5 mln zł
termomodernizacji Pałacu
Radolińskich, czterech przedszkoli,
trzech szkół i Jarocińskiego Ośrodka
Kultury podjął zarząd województwa
wielkopolskiego. Pieniądze pochodzą
ze środków unijnych wydawanych w
ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Gmina Jarocin jest właścicielem wszystkich obiektów
uwzględnionych w dwóch wnioskach, które złożyła

jako samorząd i za pośrednictwem swojej spółki Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Jeden podmiot mógł bowiem składać tylko jeden
wniosek na dofinansowanie wartości minimum 1 mln
zł. Ze względu na dużą różnicę w rodzaju prac do
wykonania w pałacu i w pozostałych obiektach,
burmistrz zdecydował o złożeniu dwóch wniosków.
Gmina ubiegała się o dofinansowanie zakończonych
już termomodernizacji jarocińskich przedszkoli: nr 1,
2 i 6 oraz przedszkola w Golinie, a także prowadzonej
obecnie termomodernizacji szkoły w Siedleminie i
zaplanowanych podobnych prac w szkole w
Mieszkowie i budynku Jarocińskiego Ośrodka Kultury.
Wszędzie tam wykonano lub stanie się to niebawem
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację
instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie ścian.
Łączna wartość tych prac to prawie 4 mln zł. Wniosek
uzyskał pozytywną ocenę formalną i strategiczną. 3
września zarząd województwa wielkopolskiego podjął
uchwałę o wstępnym dofinansowaniu zadania kwotą
prawie 3,4 mln zł. Wniosek znalazł się na 51 miejscu
listy rankingowej, jako czwarty wśród ośmiu
wnioskodawców rezerwowych. Zarząd województwa
postanowił bowiem, że w tym roku rozda łącznie 107
mln zł, czyli niepełną pulę środków przewidzianych do
rozdysponowania. Jednak jest niemal pewne, że po
uzyskaniu w przetargach niższych cen przez
wnioskodawców, którzy znaleźli się na liście
rankingowej wyżej, nastąpi uwolnienie części
pieniędzy, które trafią do 8 rezerwowych

wnioskodawców. Wniosek gminy przygotował Marcin
Leśniak z Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego
w Jarocinie.
Na miejscu 26 listy rankingowej znalazł się wniosek
złożony przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, będącego zarządcą Pałacu Radolińskich.
Przygotowali go Marcin Leśniak wraz z Hubertem
Gockim z JTBS. Projekt przewiduje modernizację
instalacji centralnego ogrzewania polegającej na
wymianie kotłów węglowych na gazowe, montaż
zaworów termostatycznych, rozdzielenie obiektów
grzewczych, całkowitą wymianę rur, ocieplenie dachu
oraz wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej.
Spowoduje to zmniejszenie aż o 75 % emisję spalin i
zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Wartość całości
projektu to prawie 2,5 mln zł brutto, a kwota
dofinansowania uchwalona przez zarząd województwa
to 1,7 mln zł.
Teraz zarówno gmina, jak i JTBS mają 10 miesięcy na
złożenie pełnej dokumentacji stanowiącej załącznik do
wniosków. Wtedy nastąpią ostateczne decyzje o
wypłaceniu przyznanych środków. W przypadku
pałacu potrzebne są dodatkowo uzgodnienia projektu
z konserwatorem zabytków.

2009-09-02 | Osiemnastka pierwszej
niepublicznej szkoły
Rozpoczęcie roku szkolnego

2009/10 w Zespole Szkół Społecznych w Jarocinie
świętowano w wyjątkowych okolicznościach placówka obchodziła bowiem swoje 18. urodziny.
Pionierowi, który zapoczątkował zmiany w systemie
oświaty na terenie gminy Jarocin, burmistrz wystawił
symboliczny dowód osobisty.
Liceum Społeczne – pierwsza placówka niepubliczna
na terenie gminy Jarocin – powstała w 1991 roku. Jak
podkreślał burmistrz podczas jubileuszowej
uroczystości 1 września, na tamte lata była to decyzja
niezwykle odważna, bo zaproponowany system
zarządzania szkołą i oferty edukacyjnej łamał wszelkie
ówczesne stereotypy. - Historia budowania systemu
szkolnictwa opartego na placówkach niepublicznych, z
których słynie dzisiaj gmina Jarocin, rozpoczęła się
właśnie wtedy, w 1991 roku, kiedy jako pierwsi
daliście szansę młodym jarociniakom na naukę w
szkole społecznej. – mówił włodarz miasta,
zaznaczając, że doświadczenie dyrekcji i
Stowarzyszenia Edukacyjnego w prowadzeniu szkoły
jest cenną inspiracją do działań gminy w
unowocześnianiu systemu oświaty. - Macie swój
niekwestionowany udział w zdobyciu w tym roku
przez gminę Jarocin tytułu ogólnopolskiego lidera w
zarządzaniu oświatą. – podkreślił Adam Pawlicki.
A o tym, że jarocińska szkoła społeczna od 18 lat
funkcjonuje bez zarzutów i rzeczywiście może być jak
najlepszym przykładem dla innych placówek,

świadczy jej miejsce w czołówkach rankingów szkół w
regionie oraz wysokie wyniki nauczania. W minionym
roku uczniowie gimnazjum społecznego zakończyli
egzamin z najwyższym wynikiem spośród wszystkich
gimnazjów na terenie gminy Jarocin. Właśnie ten
sukces postanowił nagrodzić burmistrz Jarocina,
przekazując na rzecz szkoły tablicę interaktywną.
Dzięki wsparciu gminy, uczniowie mają też do
dyspozycji swój klub, w którym mogą się spotykać po
szkolnych zajęciach. Prezenty te wykorzystał dyrektor
placówki, Maciej Konieczny, do zmobilizowania
najstarszego rocznika gimnazjum do wytężonej pracy
w nadchodzącym roku szkolnym, a burmistrza... do
fundowania kolejnych nagród dla najlepszych szkół.

2009-09-02 | Żonglowali najlepsi
Jarocin już po raz drugi gościł
mistrzów sztuki yoyo. W
ostatnią wakacyjną sobotę, 29
sierpnia w Jarocińskim Ośrodku
Kultury odbyły się otwarte
zawody w tej dyscyplinie. W
mistrzostwach udział wzięło
dwudziestu zawodników z Polski i zagranicy.
Summer Freestyle Competition czyli otwarte zawody
przebiegały w kategorii Freestyle. W jej ramach każdy
uczestnik przez trzy minuty i w rytm dowolnie

wybranego podkładu muzycznego prezentował swój
autorski układ. Jarocińskie zawody miały formułę
otwartą, czyli żonglować yoyo mógł na nich każdy
niezależnie od płci, wieku czy umiejętności. Imprezę
poprowadził Karol "Thuckeray" Doroszewski z
Krotoszyna.
Matrix, huśtawka, wieża Eiffla czy trapez to tylko
nieliczne z trików yoyo, które w wykonaniu
uczestników Summer Freestyle Competition,
zachwyciły jarocińską publiczność. W ocenie jury
najwyższy poziom, tak jak w roku ubiegłym,
zaprezentował Grzegorz Piwowarek z Lublina. Drugie i
trzecie miejsce przyznano zawodnikom z Łodzi –
odpowiednio Emilowi Wójcikowi i Karolowi Szyszce.
Zawody zakończyły się wieczornym koncertem, na
którym wystąpił m.in. zespół "Bez cenzury" oraz
"PAC" z Niemiec. Imprezę zorganizowała niezrzeszona
grupa młodych ludzi z Jarocina, a wspierał ją
burmistrz Jarocina oraz starosta jarociński.
Wyniki zawodów Summer Freestyle Competition
Jarocin 2009
1. Grzegorz Piwowarek – Lublin
2. Emil Wójcik - Łódź
3. Karol Szyszka - Łódź
4. Filip Nowak - Jarocin
5. Jakub Wawrzyniak - Jarocin

6.
7.
8.
9.

Mateusz Włoszczyk - Żerków
Michał Jerczyński - Wrocław
Andrzej Bednarek - Szczecin
Adrian Chojnacki – Warszawa

2009-09-02 | Pierwsza ofiara II WŚ
W przeddzień 70. rocznicy wybuchu II wojny
światowej przy rondzie w Jarocinie odsłonięto obelisk
upamiętniający pierwszą ofiarę II wojny światowej na
Ziemi Jarocińskiej. Obelisk upamiętnia Pelagię
Niewrzędowską, pierwszą ofiarę II wojny światowej
na Ziemi Jarocińskiej. Była ona przypadkową ofiarą
bomby lotniczej, zwiastującą ponury okres w historii
mieszkańców Jarocina. To był początek gehenny
jarociniaków, którzy ginęli w walce, w obozach,
podczas pracy przymusowej. Pamiętając o pierwszej
ofierze wojny, nie zapomnimy o Polakach, którzy
ponieśli śmierć z rąk najeźdźcy podczas bombardowań
bezbronnych miast i kolumn uchodźców. - powiedział
Jakub Staszak Prezes Stowarzyszenia Opiekunów
Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie.

Obelisk będzie początkiem "Jarocińskiego szlaku
gehenny, pamięci i chwały II wojny światowej", który

będzie miał swój koniec na cmentarzu katolickim,
gdzie spoczywają żołnierze polscy i radzieccy polegli
w walkach na ziemi jarocińskiej w 1945 r. - mówił
inicjator powstania obelisku Ryszard Marciniak
członek Zarządu Stowarzyszenia Opiekunów
Zabytków Ziemi Jarocińskiej. Opiekę nad obeliskiem
objęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie.
W asyście szkolnego pocztu sztandarowego władze
samorządowe wraz z przedstawicielami kombatantów
uczcili pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej
składając kwiaty pod nowo odsłoniętym obeliskiem.

2009-09-01 | Chopina i Żeromskiego
wybudowane
- To osiedle ma 50 lat, szkoda,
że najstarsi mieszkańcy tej
chwili nie doczekali - takimi
słowami przywitał radny Rady
Miejskiej Krzysztof Roszak
mieszkańców i gości
zgromadzonych podczas
uroczystości oddania do użytku dwóch ulic w
Witaszycach. Symboliczne wstęgi przy Chopina i
Żeromskiego zostały przecięte w piątek 28 sierpnia.
Zakres inwestycji na dwóch witaszyckich ulicach to
nowa nawierzchnia z kostki brukowej o łącznej

długości 200 metrów, chodniki i odwodnienie, które
gminny budżet kosztowało 155 tys. zł. Prace
wykonywała jarocińska firma "Zakład Ulic", której
obecny na uroczystości burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki wystawił jak najlepsze referencje. W
przekazaniu mieszkańcom ulic do użytku nie zabrakło
także radnych rady miejskiej: przewodniczącego
Jarosława Łukasiewicza oraz Danuty Maćkowiak,
Ireneusza Lamprechta, Krzysztofa Roszaka i Andrzeja
Skrzypczaka. Oficjelom pomagali najmłodsi
mieszkańcy, kilkuletni chłopcy, którzy do przecięcia
wstęgi przystąpili z niemałą gorliwością. – Niech te
drogi prowadzą Was bezpiecznie, a czasem
zaprowadzą też do kościoła – takimi słowami ksiądz z
witaszyckiej parafii pw. NMP zakończył uroczystość
poświęcenia inwestycji.

2009-09-01 | Do szkoły z jarocińskim
dzienniczkiem ucznia
Ponad 450 dzieci z gminy
Jarocin rok szkolny przywitało
po raz pierwszy. Jak co roku
właśnie dla nich - uczniów
pierwszych klas szkół
podstawowych - burmistrz
Jarocina przygotował gadżety z
logo miasta. W tym roku pierwszoklasiści otrzymali
jarocińskie dzienniczki ucznia.

Gadżety z logo miasta dla dzieci, które rozpoczynają
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to już
w Jarocinie tradycja. Od kilku lat burmistrz "na dobry
start" przekazuje pierwszakom drobne upominki. Do
tej pory były to plany lekcji, długopisy, kredki czy
odblaski. W tym roku dzieci otrzymały jarocińskie
dzienniczki ucznia. Specjalnie zaprojektowane,
kolorowe, atrakcyjne dla najmłodszych, jednak nie
tylko ze względu na swój wygląd mają sprawiać, że
będą prawdziwym przyjacielem i pomocnikiem
dziecka w tym pierwszym roku nauki. Czym się zatem
wyróżnia jarociński dzienniczek ucznia? Poza
standardowymi pozycjami - miejscem na wpisanie
ocen, planu lekcji, korespondencję z rodzicami pozostawiono również dzieciom miejsce na
narysowanie własnego portretu, zobrazowanie swoich
marzeń i zainteresowań. Zaraz po stronach, na
których dziecko prezentuje swoją osobowość i talenty,
zamieszczone zostały oferty działających na terenie
gminy Jarocin stowarzyszeń, klubów, instytucji
kulturalnych i szkół skierowanych do sześcio- i
siedmiolatków. - Mam nadzieję, że dzienniczki
pozwolą jak najlepiej rozwijać Wasze talenty i
zainteresowania nie tylko w szkole, ale i poza jej
murami. – zachęcał najmłodszych uczniów podczas
uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego burmistrz
Adam Pawlicki.
Dzienniczki otrzymały wszystkie dzieci, które 1

września 2009 roku rozpoczęły naukę w pierwszych
klasach szkół podstawowych publicznych i
niepublicznych na terenie gminy Jarocin.

