2010-08-31 | Kwiaty w 30. rocznicę
Wczoraj, 30 sierpnia Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina i
radni Rady Miejskiej złożyli kwiaty pod pomnikiem
"Solidarności" w Jarocinie. W ten sposób samorządowcy
uczcili historyczny zryw Polaków do wolności i
niepodległości sprzed 30 lat oraz powstanie Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
Wydarzenia sierpniowe, których skutkiem było
podpisanie porozumień w Szczecinie, Gdańsku,
Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej, przyczyniły się
do upadku komunizmu w naszym kraju.
To nie koniec jarocińskich akcentów, związanych z
jubileuszem "Solidarności". Niedawno ukazała się książka Solidarność jarocińska w dokumentach
autorstwa Waldemara Wojtkowiaka. Spotkanie promocyjne z autorem publikacji odbędzie się w
Muzeum Regionalnym w Jarocinie już 3 września. Zainteresowanych zapraszamy na godzinę 18.00.
"Unikatowość książki polega na jej dokumentacyjnym charakterze i konwencji publikacji
pozbawionej komentarzy oraz sądów, które autor pozostawia innym. Książka będzie jedyną w
swoim rodzaju bazą źródłową dla badaczy regionalistów na wiele lat. Dobrze, że w trzydziestolecie
powstania >>Solidarności<< taka książka wzbogaci wielkopolską historię regionalną czasów
najnowszych" pisze recenzent książki prof. Marian Walczak.

010-08-31 | 700-lecia po remoncie
Uroczyste otwarcie ulicy 700-lecia w Jarocinie miało
miejsce w piątek, 27 sierpnia. W uroczystości
uczestniczył Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, radni
Rady Miejskiej, zarząd osiedla oraz mieszkańcy ulicy.
Prace związane z przebudową 118-metrowej drogi
rozpoczęły się w maju. Posiadała wtedy nawierzchnię
gruntową oraz obustronny chodnik. W ramach inwestycji
została wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej z
podbudową. Ulica funkcjonuje teraz jako ciąg pieszojezdny. Inwestycję wartą blisko 110 tys. złotych
wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD
S.A. z Jarocina.

2010-08-30 | Detektywi w bibliotece
Wszystkich, którzy lubią zagadki, szyfry i tajemnice Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin zaprasza na Noc Detektywów.
Nocna zabawa będzie dla nich nie lada gratką, gdyż gościem
specjalnym biblioteki będzie Krzysztof Petek, autor powieści
sensacyjno-przygodowych.
W Nocy Detektywów mogą wziąć udział dzieci w wieku od 8 do 12
lat. Zapisy przyjmowane są w siedzibie głównej biblioteki w parku
miejskim w Jarocnie oraz wszystkich jej filiach. Wszelkich
informacji, dotyczących Nocy Detektywów udziela Justyna Daniel
pod numerem telefonu (62) 747 23 46. Noc Detektywów jest

organizowana w ramach projektu Po nitce do kłębka, czyli ksążkowo-filmowe spotkania z
kryminałem, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przypominamy, że od początku miesiąca biblioteki wracają do godzin otwarcia obowiązujących w
trakcie trwania roku szkolnego. Od poniedziałku do piątku są czynne w godzinach 8.00 - 18.00, a w
soboty 8.30 - 13.30, z wyjątkiem 13 i 14 września, kiedy biblioteki będą nieczynne.

2010-08-30 | Salto Morale na targowisku
W sobotę, 4 września o godzinie 21:30 Teatr Strefa Ciszy
wraz z korowodem clownów z Salto Mortale zabierze
jarocińskich widzów w czasy końca II wojny światowej.
Salto Morale - czarny cyrk na sześć fortepianów i
dwunastu aktorów to poruszające widowisko,
zainspirowane niezwykłą historia z końca II Wojny
Światowej, kiedy to w niemieckim wówczas Szczecinie
wojska sowieckie plądrując miasto, zrabowały setki
fortepianów, by wywieźć je do Związku Radzieckiego.
Zgromadzone instrumenty ciągnęły się kilometrami
wzdłuż torów kolejowych w oczekiwaniu na transport. Z
niewiadomych przyczyn nigdy ich stamtąd nie
wywieziono. Porzucone i zapomniane niszczały przez lata, aż wreszcie rozpadły się zupełnie
zabierając ze sobą fragment pamięci miasta oraz dawny porządek i kulturę. Salto Morale pokazuje
tę historię w metaforyczny sposób, tworząc obraz przedziwnego żałobnego konduktu fortepianów
prowadzonych przez cyrkowych artystów. Spektakl miał swoją premierę w czasie Festiwalu Malta.
Pokazywany był w wielu krajach Europy i poza jej granicami.
Projekt Wielki Teatr w Małym Mieście, w ramach którego obejrzymy Makbeta, współfinansowany
został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Gminę Jarocin i Powiat Jarociński. Salto Mortale pokazywane jest w ramach
projektu Teatr Polska Instytutu Teatralnego przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Organizator: Stowarzyszenie Jarocin XXI (oba spektakle), Jarociński
Ośrodek Kultury (Salto Mortale)
Foto: Julian Peksa

2010-08-26 | Łóżka dla jarocińskiego szpitala
Pacjenci jarocińskiego szpitala mogą korzystać z 12 łóżek elektrycznych, które przyjechały z
Holandii. Sprzęt udało się pozyskać dzięki pomocy Czesława Przedpełskiego z Lions Clubu Poznań
Concordia, który nie pierwszy raz pomaga mieszkańcom gminy Jarocin oraz staraniom Adama
Pawlickiego, burmistrza Jarocina.

Łóżka zostały przekazane na oddział ginekologii oraz na oddział wewnętrzny. Gmina Jarocin pokryła
koszty związane z transportem sprzętu dla szpitala. - Potrzeby szpitala są olbrzymie dlatego
będziemy strać się systematycznie dostarczać najbardziej potrzebny sprzęt. Robimy to w trosce o
pacjentów szpitala, aby powracali do zdrowia w jak najlepszych warunkach jak i pracowników, aby
usprawnić ich działania - podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Pracownicy JOK-u i jednostki wojskowej w Jarocinie zadbali o rozładunek łóżek, które zostały
przekazane jarocińskiemu szpitalowi.

2010-08-25 | Obóz w Przedborowie
30 podopiecznych Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego
w Jarocinie, uczestniczyło w sierpniu obozie
socjoterapeutycznym w Przedborowie. W trakcie
siedmiodniowego turnusu dzieci i młodzież wspólnie
uczestniczyli w zajęciach i zabawach oraz brali udział w
organizacji życia obozowego.
Program terapeutyczny przygotowany na każdy dzień
obozu zawierał elementy duchowe, jak modlitwa i
wspólna msza święta, oraz różne formy zabawy
prowadzone w grupach przez terapeutów. Ważnym
elementem było wspólne przygotowanie posiłków oraz
wykonywanie zadań, związanych z życiem obozu, jak sprzątanie, przygotowanie wspólnych
wieczorków i ogniska. - Głównym celem wypoczynku było stworzenie różnych form warunków,
które umożliwiając odreagowanie napięć emocjonalnych, pełniły funkcje korekcyjne. Czas ten
przyniósł naszym podopiecznym wiele radości oraz pokazał te wartości życia, których często nie
znają – podkreśla Joanna Wasielewska, kierownik Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego w
Jarocinie.
Wypoczynek zorganizował Caritas w Kaliszu w ośrodku w Przedborowie, gdzie oprócz bazy
noclegowej mieści się boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz kąpielisko. Patronat nad wyjazdem
dzieci z Jarocina objęła parafia św. Marcina. Gmina Jarocin dofinansowała wyjazd dzieci kwotą 3,5
tys. złotych. Organizowany od kilku lat obóz adresowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 916 lat, pochodzących z rodzin ubogich lub zagrożonych różnego rodzaju dysfunkcjami.
2010-08-24 | Dożynki gminne z dofinansowaniem
Uroczysta msza święta, przekazanie chleba gospodarzowi, konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy, stoisko z free.wolnymi krówkami oraz występ Kapeli "Zza Winkla" to główne punkty
obchodów Święta Plonów w Siedleminie, które odbyły się 22 sierpnia.

Obrzędy dożynkowe zgodnie z tradycją Uroczystości rozpoczęły się mszą o godz. 15:00 w Kościele
św. Mikołaja Biskupa w Siedleminie. Po mszy delegacje z wieńcami, zaproszeni goście oraz
uczestnicy dożynek przy akompaniamencie orkiestry dętej z Żerkowa przeszli na plac szkolny,
gdzie odbyła się część obrzędowa. Przekazania chleba gospodarzowi Gminy Jarocin uroczyście
dokonali starościna dożynek Małgorzata Nabzdyk, właścicielka gospodarstwa zajmującego się
chowem trzody chlewnej oraz starosta Piotr Janicki właściciel gospodarstwa o takim samym profilu
produkcji. Część artystyczną rozpoczęły występy dzieci oraz zespołów Ciświczanie i Snutki, które w
kolorowych, tradycyjnych strojach, pięknie wykonały pieśni i tańce wielkopolskie.
Ogromną dawkę humoru licznie zgromadzonym uczestnikom dożynek zapewnił zespół Kapela "Zza
Winkla", który poprowadził Biesiadę Wielkopolską. Zespół kultywuje i pielęgnuje gwarę poznańską,
co potwierdził podczas swojego żywiołowego występu. Podczas krótkiej przerwy odbyło się
losowanie wielu nagród w ramach loterii, z której dochód przeznaczony został na działalność
komitetu rodzicielskiego niepublicznej szkoły w Siedleminie. Do wygrania były m. in. gumiaki,
tatowy sierp z grabiami czy też worek zboża. Jednak to nagrody główne wzbudziły największy
aplauz publiczności. Zdobywca drugiego miejsca zabrał do domu świnię z deputatem, a główny
wygrany wspaniałego, żywego kuca. Na zakończenie dnia do zabawy tanecznej zaprosił zespół
Fenix. Dożynki zakończyła burza, która po północy zastała bawiących się uczestników imprezy.

Jak co roku sporo emocji budził konkurs na wieniec dożynkowy – zgodnie z tradycją jego zwycięzca
zostaje bowiem gospodarzem kolejnych dożynek. W tym roku do konkursu zgłosiło się 9 sołectw
oraz dwa osiedla. Komisja składająca się z przedstawicieli urzędu miejskiego, sołectwa oraz
organizacji folklorystycznych oceniała spełnienie wymogów regulaminowych. Wieniec nie mógł
przekroczyć 50 cm wysokości, musiał być wykonany z czterech rodzajów zbóż, ziół i kwiatów
polnych oraz powinien być przystrojony kolorowymi wstążkami. Przy wyborze tegorocznego
zwycięzcy ogromne znaczenie miał stopień trudności wykonania wieńca. Najbardziej misterną
formę prezentował wieniec z Cielczy, który zajął pierwsze miejsce, tym samym miejscowość ta
została gospodarzem przyszłorocznych dożynek gminnych. Drugie miejsce w konkursie przypadło
Golinie, a trzecie Dąbrowie. Przedstawiciele zwycięskich sołectw otrzymali od burmistrza Jarocina
oraz sołtysa Siedlemina gratulacje i nagrody.
Tegoroczne dożynki miały także swoje stoisko promocyjne. Ogromnym zainteresowaniem dzieci
cieszyły się baloniki oraz cukierki "free.wolne krówki". Dorośli z zainteresowaniem przeglądali
foldery o Siedleminie, śpiewniki obrzędowe oraz chętnie pobierali gadżety przygotowane przez

stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski.

Promocja dożynek była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Przyznana kwota
dofinansowania z Osi IV Leader w ramach programu PROW przeznaczona została na przygotowanie
materiałów promocyjnych, a także znacząco wsparła organizację imprezy. – To były pierwsze w
historii gminy Jarocin dożynki z dofinansowaniem unijnym – podkreślał podczas uroczystości
burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Włodarz gminy o wsparciu unijnym mówił nie tylko w kontekście
samych dożynek, ale także rozwoju rolnictwa w regionie: - Dostępność środków z funduszy
unijnych pozwala rozwijać gospodarstwa, m. in. dzięki zakupowi niezbędnego do produkcji sprzętu,
maszyn czy też dopłat w ramach różnych programów. Mieszkańcy obszarów wiejskich chcący
zmienić profil działalności na pozarolniczą, mogą również skorzystać z unijnego wsparcia z pomocą
Lokalnych Grup Działania, których przykładem na naszym terenie jest stowarzyszenie Lider
Zielonej Wielkopolski. Mając to wszystko na uwadze, dziś możemy kultywować tradycje rolnicze i
pielęgnować obrzędy dożynkowe dzięki środkom i metodom na miarę XXI wieku.
Zdjęcia:
1-3 Kancelaria Burmistrza Jarocina
4-6 Radosław Żyto

2010-08-23 | Nudzie powiedzieli NIE!
"Nudzie mówimy NIE!" - pod takim hasłem odbyły się
półkolonie letnie w Zespole Szkół w Siedleminie. Od 12
do 23 lipca młodsze i starsze grupy kolonistów
przetestowały kilkadziesiąt sposobów na zabicie nudy.
Program półkolonii przygotowano w dwóch kategoriach
wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym odbywały
zajęcia wokół następujących haseł: magia, bajka,
zwierzęta, piłka, kolor, muzyka, ciekawa zabawka, las i
bal. Dodatkową atrakcją dla maluchów był wyjazd do sali
zabaw "Chatka Puchatka" i McDonald's w Jarocinie.
Dzieci starsze miały okazję uczestniczyć w zajęciach
dotyczących prehistorii, kosmosu, kultury Indian. Odbył się również piknik nad zalewem i spotkanie
z ratownikiem medycznym, podczas którego wszyscy uczyli się udzielać pierwszej pomocy.
Wielu atrakcji dostarczyła dzieciom dwudniowa wycieczka do miasteczka kowbojskiego
znajdującego się w Grudziądzu, której celem było umożliwienie półkolonistom czynnego
wypoczynku, poznanie życia westernowego miasteczka, zapoznanie z życiem osadników, poznanie
różnych gatunków dinozaurów i postaci bajkowych. Uczniowie oglądali pokazy sprawności
kowbojskich oraz byli poszukiwaczami złota. W drugim dniu wycieczki dzieci miały możliwość

zaobserwowania piękna uzdrowiskowego miasteczka, jakim jest Ciechocinek.
Półkolonie przyniosły dzieciom wiele radości i pozwoliły na ciekawe oraz aktywne spędzanie czasu,
a także wyposażyły w nową wiedzę i z pewnością pozostawiły wspomnienia.

2010-08-23 | Budowa trybun chwilowo wstrzymana
Przygotowania do budowy trybuny wschodniej przy boisku Jarocin-Sport rozpoczęły się pod koniec
lipca. Prace realizowane przez firmę Rem-Bud zostały jednak przerwane, ponieważ pod
planowanym obiektem przebiega gazociąg należący do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo.
Blisko 1200 miejsc siedzących i sześć punktów handlowych o łącznej powierzchni 380 mkw – tak po
ukończeniu ma wyglądać trybuna wschodnia, kolejna inwestycja Jarocin-Sport. Przetarg na
wykonanie obiektu wartego 2 mln zł wygrała firma Rem-Bud Ryszarda Grzebyszaka. Prace
rozpoczęto pod koniec lipca. – Niestety, wykonawca zgłosił nam problem, a prace musiały zostać
wstrzymane. Pod planowaną trybuną przebiega bowiem gazociąg należący do spółki Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – informuje Marcin Jantas, prezes Jarocin-Sport. Projektant, jak
dodaje prezes gminnej spółki, tłumaczy się tym, że dokumentacja nie musiała być uzgadniania,
ponieważ inwestycja jest prowadzona na działce, która jest własnością inwestora, gazociąg
przebiegał przed wcześniej istniejącymi trybunami i nie ma do niego podłączonych odbiorców. Roboty zostały wstrzymane przez inspektora nadzoru, a my wraz z inwestorem podjęliśmy
działania, aby rozwiązać problem – mówi Jantas. – Poprosiliśmy PGNiG o to, by wyrazili zgodę na
przebudowę istniejącego gazociągu i z rozmów, jakie przeprowadziliśmy, taka zgoda będzie. Aby
nie przeciągać rozpoczęcia budowy, podpiszemy porozumienie, na mocy którego właściciel sieci
wyrazi zgodę na odcięcie tej części gazociągu, która przebiega pod trybunami, co umożliwi
rozpoczęcie prac, a równolegle rozpocznie się przebudowa gazociągu.
Firma Rem-Bud nie będzie musiała czekać, aż zostaną zakończone prace związane z przebudową
gazociągu PGNiG – dodaje prezes Jarocin-Sport. Obecnie trwa wymiana korespondencji pomiędzy
gminną spółką a PGNiG. Jantas liczy, że porozumienie uda się podpisać bez zbędnej zwłoki, dzięki
czemu termin zakończenia budowy trybun nie zostanie przesunięty.
Trybuna wschodnia (od strony hotelu i Aquaparku) ma liczyć 1184 miejsc siedzących. – M.in. ze
względu na doskonałą widoczność, mecze Jaroty Jarocin oraz inne zawody sportowe rozgrywane na
miejskim stadionie, będzie można oglądać w naprawdę komfortowych warunkach – uważa Maciej
Łączny, dyrektor ds. administracyjnych i obiektów sportowych Jarocin-Sport.
Pod trybuną zaplanowano powierzchnie handlowo-usługowe, przeznaczone przez Jarocin-Sport do
wynajęcia. - Znajdują się one w doskonałej lokalizacji ze względu na rozbudowywany ciągle
kompleks sportowo-rekreacyjny. Istnieją hotel, restauracja, baseny odkryte, korty tenisowe,
sportowe wellnes oraz hala sportowa z klubem fitness. Wkrótce otwarty zostanie aquapark. To
miejsce będzie tętniło życiem, więc zainteresowanie wynajmem pomieszczeń jest duże. Pod
trybunami znajdą się m.in. klub bilardowy oraz sklep sportowy – mówi Zbigniew Danielczyk,
wiceprezes Jarocin-Sport.

2010-08-23 | Aquapark coraz bliżej
Rozpoczął się montaż elementów dwóch zjeżdżalni, głównych atrakcji budowanego w Jarocinie
Aquaparku. Inwestycja realizowana przez Jarocin-Sport wkracza w decydującą fazę. - Prace
przebiegają zgodnie z harmonogramem i potrwają do końca września - mówi Marcin Jantas, prezes
Jarocin-Sport.

Obecnie trwa montaż dwóch zjeżdżalni – 80. i 120 metrowej. – To dość skomplikowana operacja,
ale prowadzą ją najlepsi fachowcy w tej dziedzinie. Niedawno instalowali zjeżdżalnię w krajach
arabskich o długości 2 km, a w Tajwanie uruchomili zjeżdżalnię, umożliwiającą jednoczesny zjazd
dwóch osób (dwurynnową) – informuje szef gminnej spółki. Równocześnie trwają prace
wykończeniowe – kładzione są płytki oraz montowane balustrady. Po ich zakończeniu rozpocznie
się wyposażanie Aquaparku w niezbędne sprzęty.

Aquapark, którego budowa kosztowała ponad 13 mln zł, zostanie otwarty w październiku. – Park
wodny będzie z pewnością jedną z wizytówek Jarocina – twierdzi Marcin Jantas. Przed
rozpoczęciem budowy Aquaparku pływalnia nie zachęcała do rodzinnych odwiedzin np. w soboty
czy niedziele. Teraz się to zmieni. Inwestycja jest bowiem realizowana przede wszystkim z myślą o
mieszkańcach Jarocina oraz ościennych miejscowości. - Planując budowę Aquaparku, braliśmy pod
uwagę wielkość gminy. Dlatego skroiliśmy obiekt na miarę potrzeb lokalnej społeczności. Nie jest to
jakiś gigantyczny park wodny, ale większy nie byłby potrzebny. Jednocześnie mimo nie
największych gabarytów, oferta wodnych rozrywek będzie na naprawdę wysokim poziomie. Każdy
mieszkaniec gminy na pewno znajdzie coś dla siebie – uważa Jantas. - Dzięki budowie Aquaparku,
jednej z największych inwestycji w historii Jarocin-Sport, chcemy nie tylko dostarczyć mieszkańcom
nowoczesnego i wyjątkowego miejsca rozrywki, ale również poszerzyć naszą bazę obiektów
sportowych w kontekście zbliżającego się Euro 2012 - mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Nowoczesny Aquapark zostanie powiązany funkcjonalnie i architektonicznie z istniejącą już
pływalnią oraz Hotelem Jarota. Przypomnijmy, że w nowej części parku wodnego będzie można
korzystać z wielu atrakcji. Jednym z ciekawszych elementów Aquaparku, będzie basen rekreacyjny
składający się z trzech stref: basenu "dzikiej rzeki" z wyspą i grotą; basenu rekreacyjnego
wyposażonego w siedziska z masażem, masaże karku, gejzery, masaże podwodne i małą
zjeżdżalnię oraz basenu – brodzika dla dzieci. Dodatkową atrakcją obiektu będzie duża zjeżdżalnia
(zewnętrzna) z dwoma rurami zjazdowymi o długości 120m i 80m. Nowobudowany obiekt to nie
tylko część basenowa. W Aquaparku mieścić się będzie również część odnowy biologicznej. Do
dyspozycji gości przygotowano część saunową, w której będą sauny parowe z wirem wodnym,
sauny zapachowe, relaksacyjne oraz sauny parowe z basenem do kąpieli perełkowej. Oprócz tego
sauna sucha, czy grota biczy wodnych. Dodatkowo w zespole odnowy biologicznej przewidziano
jacuzzi, basen schładzający, podgrzewane "łóżko", czy też pomieszczenia wypoczynku.

Przy okazji budowy Aquaparku odnowiona została pływalnia, a szatnie wraz z szafkami i systemem

naliczania opłat zostały wymienione na całkowicie nowe. – Osoby wchodzące na obiekt otrzymają
specjalne opaski, dzięki którym będzie obliczany nie tylko czas, ale także odpłatność za dodatkowe
atrakcje – wyjaśnia Jantas. – Oczywiście opaski będą służyły również do otwierania nowych szafek
– dodaje. Na piętrze obiektu znajdzie się przytulna kawiarnia, do której dostęp będą mieli zarówno
użytkownicy pływalni, jak i goście.
Jak zaznacza wiceprezes Jarocin-Sport, budowa Aquaparku to nie tylko korzyści dla mieszkańców w
postaci atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu, ale także nowe miejsca pracy przy
obsłudze obiektu. Dodajmy, że przy Aquaparku powstaje również parking z 85 miejscami
postojowymi oraz placem na trzy autokary. Będą mogli skorzystać z niego bezpłatnie klienci
gminnej spółki.

2010-08-21 | Jarocin uwalnia się od dopalaczy
JAROCIN FREE - WOLNE MIASTO - to nowe hasło promocyjne Jarocina w piątek nabrało kolejnego
znaczenia. Rozpoczęto cykl działań, które mają spowodować, że miasto będzie wolne od dopalaczy.
20 sierpnia w Jarocinie odbył się happening "Bądź wolny - żyj! Dopalacze zabijają!". Adam Pawlicki,
burmistrz Jarocina i Piotr Piotrowicz, redaktor naczelny Gazety Jarocińskiej wspólnie z artystamigrafficiarzami wykonali graffiti z hasłem akcji. Malowidła powstały na chodnikach przed sklepami,
sprzedającymi takie używki. Celem akcji było napiętnowanie miejsc, w których - jak powiedział
redaktor Piotr Piotrowicz - sprzedaje się śmierć.

Chętni do udziału w akcji spotkali się na jarocińskim rynku, skąd wyruszyli na ulicę św. Ducha. Tam
odbył się performance, który zaprezentowali uczestniczy warsztatów teatralno-malarskotanecznych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Jarocin XXI. Młodzi ludzie ubrani w
kombinezony lakiernicze tańczyli, aż do momentu, w którym zostali wymalowani spray’em. Wtedy
padli na ulicę. W tym czasie Jan Schaarschmidt z miasta partnerskiego Schlűchtern wraz z Andreą i
młodym jarociniakiem Jędrzejem Borkiewiczem wykonali napis: "Bądź wolny - żyj! Dopalacze
zabijają!" oraz logo i hasło miasta: Jarocin free - wolne miasto. Do namalowania napisu
zaangażowani zostali także burmistrz Jarocina i redaktor naczelny Gazety Jarocińskiej. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że sklep przed którym zostało wykonane graffiti, mimo określonych godzin
funkcjonowania, był zamknięty. Dzisiejszy happening to początek walki z dopalaczami w Jarocinie.

Kolejnym planowanym krokiem ma być zainstalowanie kamer przed sklepami z dopalaczami, z
których obraz będzie bezpośrednio przekazywany na specjalną stronę internetową. W ten sposób
rodzice młodych ludzi będą mogli kontrolować, czy ich dzieci korzystają ze sklepów z używkami. W
ramach akcji planowane jest też wyprodukowanie filmu edukacyjnego, który w dosadny sposób
pokaże młodym ludziom negatywne skutki spożywania dopalaczy. – To nie może być kolejny
moralizatorski film pokazywany na nudnej lekcji w szkole, ale dynamiczny obraz i przekaz bijący po
głowie jak dopalacze. Ostrzeżenia przed dopalaczami musza być przekazane językiem, który dotrze
do młodzieży - podkreśla Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina.
Walka z dopalaczami to odpowiedź na fakt powstania w Jarocinie aż
czterech sklepów, w których można kupić takie produkty. Pierwsze
kroki walki z dopalaczami w Jarocinie podjęła Rada Miejska. Rajcy
wystosowali apel do Ewy Kopacz, Minister Zdrowia i
parlamentarzystów. Celem było zainteresowanie władz centralnych
problemem, jakim jest olbrzymia dostępność dla młodzieży
śmiercionośnych używek. Burmistrz Jarocina wystosował też listy
do właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale pod sklepy
rozprowadzające "materiały kolekcjonerskie". Prosił w nim między
innymi o rozważenie wymówienia umowy najmu właścicielom tych
sklepów. Prośba burmistrza i akcja napiętnowania sklepów przez
lokalną prasę spowodowały, że dwóch właścicieli budynków już
zadeklarowało wypowiedzenie umów najmu.

2010-08-20 | Film dokumentalny o festiwalu w Jarocinie
Premiera półgodzinnego filmu dokumentalnego Jarocin. Historia rockiem pisana odbędzie się 29
sierpnia. Produkcję w reżyserii Doroty Tuńskiej wyemituje TVP2 o godzinie 23.30. W filmie, poza
częścią historyczną, poznajemy Jarocin podczas tegorocznego jubileuszowego 30. Festiwalu Muzyki
Rockowej.
Film, którego kanwą jest tegoroczny festiwal, opowiada historię jarocińskich koncertów, wskazując
na najciekawsze zjawiska. W oparciu o wypowiedzi artystów, animatorów kultury i dziennikarzy
muzycznych, przedstawia trzy dekady historii festiwalu. Pokazuje jego kulisy, wzloty i upadki,
tworzenie nowych trendów oraz niezaprzeczalny wkład w rozwój kultury i popkultury. W filmie
wypowiadają się najważniejsze postaci polskiego rocka, dziennikarze i eksperci. Rozmowy z
bohaterami, o muzyce i ich wspomnieniach, poparte są archiwalnymi zdjęciami, fragmentami
koncertów, urywkami kronik oraz scenami z filmów.
-Jarocina nigdy nie wymażę ze swojej pamięci, bo czuję się dzieckiem Jarocina, jednym z wielu –
tak o Jarocinie mówi Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love. Muniek jak wielu innych, dziś
legendarnych artystów rockowych, debiutował na jarocińskiej scenie w 1981 roku. W filmie Jarocin.
Historia rockiem pisana retrospektywnie opowiada o festiwalach lat 80-tych, o ich roli i znaczeniu,

odwołując się do współczesności. Opowieść biegnie wzdłuż meandrów archiwalnych materiałów,
ilustrowana fragmentami koncertów z minionych edycji. W czasach PRL-u Jarocin był rodzajem
odskoczni i oazą wolności.
Rockowa nuta pełniła funkcję narzędzia negującym reżim, a zarazem definiowała nową
obyczajowość, była fenomenem o kolosalnej sile rażenia. Piosenki kruszyły stereotypy i tworzyły
więzy między ludźmi. Był to początek rockowego boomu w Polsce. -W Jarocinie byłem po raz
pierwszy w 1983 roku, to było coś co zmieniło mnie do końca życia, czuję się człowiekiem Jarocina–
wspomina w filmie Robert Leszczyński. Walter Chełstowski, organizator festiwalu w latach 80.
dodaje: -To nie był festiwal, to było spotkanie największych artystów żyjących wtedy w Polsce.

2010-08-20 | Jarocińska pomoc dla Bogatyni
Dziś w południe z Witaszyc wyjechał transport z pomocą dla mieszkańców Bogatyni. W tirze, który
właśnie jedzie do zniszczonego przez powódź miasta, znalazła się odzież, meble, artykuły
medyczne, ławki i krzesła dla szkół, łóżka szpitalne, koce oraz woda.

Gminna spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przekazała mieszkańcom Bogatyni dwie
palety wody pitnej. Gmina Jarocin sfinansowała koszty przejazdu samochodu transportowego do
Holandii i z Holandii do Bogatyni. – Rozumiemy tragedię ludzi, którzy stracili wszystko, dlatego
gmina Jarocin sama wyszła z propozycją pomocy dla Bogatyni – podkreśla Adam Pawlicki,
burmistrz Jarocina. Dodatkowo 250 litrów paliwa ufundowało Centrum Produktów Naftowych
Kruszyk i Spółka z Jarocina - Rzeczy, które dotrą do Bogatyni, to w większości dar od Holendrów z
organizacji Help de Polen, którzy zebrali sprzęt i przekazali Lions Club. Szczególne wyrazy uznania
należą się Anneke Mulder, założycielce organizacji, która już nie pierwszy raz pomaga naszym
rodakom w potrzebie – mówi Czesław Przedpełski z Lions Club Poznań Concordia.
Koordynatorami akcji w Polsce jest Lions Club Poznań Concordia oraz Lions Club Poznań 1990 oraz
gmina Jarocin. Akcja pomocy dla Bogatyni odbywa się pod patronatem TVP Poznań.

2010-08-20 | Posłuchaj Kombii, wygraj skuter!
Wielki Festyn na zakończenie wakacji odbędzie się 28 sierpnia w
jarocińskim parku oraz okolicach amfiteatru. Podczas imprezy
będzie można m.in. obejrzeć występy taneczne, pokazy sportowe,
a całość poprowadzi Krzysztof Tyniec. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół Kombii. Imprezę dla mieszkańców gminy Jarocin organizują
wspólnie gminne spółki komunalne.
Impreza będzie się odbywać na dwóch scenach: na polanie przed

pałacem – od godz. 14.00 do 19.20 oraz w amfiteatrze, gdzie o 19.30 odbędzie się koncert zespołu
Kombi. Wstęp za free. Od godz. 14.30 do godz. 18.30 - co godzinę wahadłowo będą kursować dwa
autobusy, które obwiozą chętnych mieszkańców po terenach jarocińskich spółek. Będzie można
zobaczyć m.in. nową halę targową, jak działa jarocińskie wysypisko, co mieści się w hali Jarocin
Sport, jak powstaje nowe osiedle JTBS oraz zrobić doświadczenia w Stacji Uzdatniania Wody.
Autobusy będą podjeżdżać pod pałac od strony ul. Kasztanowej.
Spółki organizujące festyn będą miały swoje stoiska na polanie przed pałacem oraz w alejce przy
stawku. Pracownicy poszczególnych firm będą udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania oraz
rozdawać gadżety reklamowe. Każda ze spółek przygotowała konkursy tematyczne, które odbędą
się w godzinach od 14.15 do 17.50. W przerwach pomiędzy nimi wystąpi grupa taneczna Fabulous.
Od godz. 16.30 na wielkim płótnie przed pałacem dzieci będą tworzyły ekologiczne dzieło, które na
koniec imprezy zostanie zlicytowane. Na pokaz wizażu oraz fryzur przygotowany przez Studio
Wellness Jarocin Sport zapraszamy o godz. 18.00. Z kolei na stoisku tej spółki każda z pań będzie
mogła wykonać sobie bezpłatnie manicure!
Na polanie przed pałacem zostanie także przygotowana "strefa dzieciaka", gdzie będzie można
m.in. spróbować swoich sił w chodzeniu po wodzie, poskakać na trampolinie, nauczyć się capoeiry i
sztuczek z piłką czy pomalować sobie buzię. Maluchami przez cały czas trwania imprezy zajmą się
panie z Chatki Puchatka, które przygotowały szereg zabaw i konkursów. Przy stawku z kolei będzie
mieć swój park linowy ZHP.
Coś dla aktywnych:
godz. 15.00 - pokaz jarocińskich judoków, których wspierają JFPK i JTBS
godz. 15.45 - przed małą sceną odbędzie się pokaz capoeiry
godz. 16.00 - na polanie - mini mecz piłki nożnej: jarocińskie spółki kontra Urząd Miejski
godz. 16.25 - na scenie będzie można zobaczyć pokaz akrobatyczny
godz. 17.30 - przed pałacem prezesi spółek będą częstować wojskową grochówką
Przez cały czas trwania imprezy będzie można otrzymać Informator Jarocińskich Spółek
Komunalnych, znajdą się w nim ciekawostki z życia spółek, przydatne dane teleadresowe, historia
każdej z nich oraz krzyżówka z nagrodami! Wystarczy prawidłowo ją wypełnić, wpisać rozwiązanie i
wrzucić do urny która będzie znajdowała się pod małą sceną. O godz. 19.10 odbędzie się wielkie
losowanie nagród! Do wygrania m.in. skuter, laptop oraz rower!
Uwaga! Przez cały dzień trwania imprezy ul. Zamkowa będzie zamknięta dla ruchu – wjazd tylko za
okazaniem przepustek! Nie będzie można wjechać także do parku od strony ul. Kasztanowej. Od
godz. 17.00 przy ul. Św. Ducha będzie można odpłatnie (5 zł za cały postój) zostawiać samochody
na parkingu strzeżonym. Drugi parking uruchomiony zostanie na terenie targowiska przy ul.
Kasztanowej.

2010-08-19 | Wielkopolskie Krzyże Powstańcze po raz drugi
Do 8 września przyjmowane będą zgłoszenia osób chcących
otrzymać bezpłatne Wielkopolskie Krzyże Powstańcze. Mogą się o
nie ubiegać dzieci lub wnukowie powstańców wielkopolskich
walczących w kompaniach jarocińskich lub powstańców, którzy są
pochowani na terenie Gminy Jarocin.
Krzyże są przeznaczone do samodzielnego zamontowania na
nagrobkach powstańców. Zostaną wykonane z żywicy poliestrowej
imitującą brąz przez wykonawcę odlewów - Piotra Mastalerza,
absolwenta wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Zakup krzyży sfinansuje Urząd Miejski w Jarocinie. Termin zgłoszeń

mija 8 września. Przyjmuje je Karolina Bruchal-Bąk z Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie, pokój nr 39. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu (062) 749-95-09.

2010-08-18 | Dziękczynna msza św. w Golinie
22 sierpnia o godz. 11.30 w Golinie odbędzie się msza
św. i uroczystości związane z zakończeniem pierwszego
etapu remontu kościoła p.w. św. Andrzeja. Tego dnia
zostaną także zainaugurowane obchody 600-lecia
istnienia parafii oraz 40. rocznicy koronacji obrazu Maryi
przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości
uświetni występ zespołu Gospel Joy z Poznania.
Rozpoczęty w zeszłym roku remont sanktuarium w
Golinie polegał na zabezpieczeniu całej konstrukcji
kościoła i odbudowy historycznego ogrodzenia. - Efekty
prac są widoczne gołym okiem. Można powiedzieć, że
kościół nabrał bardziej pierwotnego wyglądu niż przed remontem, gdyż zostały odnowione takie
elementy, których wcześniej nie mogliśmy zobaczyć, bo
były na przykład zamurowane – podkreśla Janusz
Wojtczak, prezes Stowarzyszenia "Nasza Wspólnota".
Wybudowana w drugiej połowie XVII wieku parafia
rzymsko – katolicka w Golinie na renowację czekała
naprawdę długo. – Ostatni, niewielki remont został
przeprowadzony w 1935 r., a generalny w 1739 roku –
podkreśla ks. Janusz Pytlik, proboszcz parafii.
Większość pieniędzy na inwestycje – prawie 280 tys. zł –
parafii udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
Remont kościoła kwotą 175 tys. zł dofinansowała również
gmina Jarocin, która – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – udziela dotacji na prace konserwatorskie
zabytków znajdujących się na terenie gminy. Resztę wyłożyło Stowarzyszenie "Nasza Wspólnota"
im. ks. Szczepana Toboły w Golinie, które przeprowadziło zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców
parafii. Ciesząc się z widocznych efektów prac renowacyjnych golińska parafia oraz Stowarzyszenie
Stowarzyszenia "Nasza Wspólnota" nie czekają bezczynnie, szukając środków potrzebnych na
sfinansowanie drugiego etapu prac. W jego ramach mają zostać wykonane prace zabezpieczające
przy dwóch XVII- wiecznych ołtarzach - p.w. NMP ze św. Antonim oraz św. Benona. Koszt tego
przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 150 tys. złotych.

2010-08-18 | Remont na św. Ducha
Gmina Jarocin informuje, że w najbliższy poniedziałek, 23 sierpnia rozpocznie się drugi etap
remontu na ul. św. Ducha w Jarocinie. Rozpoczęcie prac może spowodować utrudnienia w ruchu
pojazdów.
W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy na odcinku od rozwidlenia dróg
na Żerków i Konin (koło wieży ciśnień) do ul. Okrężnej. Po obu stronach ulicy powstanie nowy
chodnik wraz z wjazdami na posesje, a wzdłuż ogródków działkowych miejsca parkingowe. Poza
tym w ramach inwestycji zostaną wykonane dwie zatoki autobusowe. Łącznie przebudowanych
zostanie 650 metrów drogi.

Inwestycję w Jarocinie sfinansuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, który
realizację zadania powierzył Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego Kalisz. Wykonawca
zakończenie robót przewiduje na koniec października. Gmina Jarocin uczestniczyła w pracach nad
tworzeniem dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji prac będzie służyła wykonawcy także
głosem doradczym.

2010-08-17 | Remont JOK-u z niespodziankami
Dziś przed budynkiem Jarocińskiego Ośrodka Kultury
stanął sprzęt ciężki. Budowlańcy za pomocą dźwigu
zdemontują cały dach, a nie tylko warstwę izolacyjną,
jak planowano przed rozpoczęciem robót.
Powstała w latach 70. konstrukcja dachowa spotkała się
ze sporym zdumieniem ekipy remontowej. Wykonana
została z tzw. płyt korytkowych, a ocieplona została
warstwą supremy. Niestety całość została zalana
dodatkowo betonem, przez co teraz nie da się oddzielić
warstwy izolacyjnej od podłoża, a pierwotnie tylko ją
planowano wymienić. Zdemontowany musi być więc cały
dach, a to przysporzy kosztów. Położona musi być
bowiem całkiem nowa, lekka konstrukcja z blachy
falistej. Dodatkowe koszty pochłonie wynajęcie specjalistycznego sprzętu ciężkiego. – Dach
wygląda tak, jakby budowano go w czynie społecznym – szybko, bez fachowców, z kiepskiej
jakości materiałów – mówi Aleksander Bernat, pełniący obowiązki dyrektora JOK-u.
Niespodziewane utrudnienia spowodują zakłócenia w harmonogramie robót, bo na czas wymiany
dachu - ze względów BHP - muszą zostać przerwane trwające prace remontowe w sali
widowiskowej.
Rozpoczęty w pierwszej połowie czerwca remont to największa inwestycja w 34-letniej historii
Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Obejmuje on powiększenie sali widowiskowej, przebudowę sceny,
przygotowanie profesjonalnej sali tanecznej i baletowej, a także termomodernizację i odświeżenie
elewacji. Proponowany na ten rok zakres prac to zaledwie pierwszy etap modernizacji. W
najbliższych latach realizowany będzie kolejny, który obejmie remont korytarzy, pozostałych sal i
pomieszczeń na parterze i piętrze, a także wyposażenie sali widowiskowej w profesjonalny sprzęt
oświetleniowy i nagłośnieniowy.
Na przeprowadzenie pierwszego etapu modernizacji JOK, gmina Jarocin pozyskała z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 100 tys. zł. Jarocin stara się także o 1,4
mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 3.2.
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Pozostałe środki na inwestycję pochodzić będą z
budżetu gminy.

2010-08-17 | Kolarze powalczą o puchar
W najbliższą niedzielę, 22 sierpnia już po raz dwunasty odbędą się
Mistrzostwa MTB o Puchar Burmistrza Jarocina i Starosty Powiatu.
Zgłoszenia chętnych do udziału w mistrzostwach będą
przyjmowane w dniu zawodów od godziny 9.30 w biurze na ulicy
Sudeckiej w Jarocinie (Osiedle Ługi). Tam też o godzinie 10.30
zostanie rozegrany wyścig na pętli długości ok. 3 km.
Organizatorami jarocińskiego wyścigu są UKS "Trójka" Jarocin,

Urząd Miejski w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej Ognisko "Pałuki" Wągrowiec.
Foto: Szymon Gruchalsk

2010-08-17 | Skradzione flagi
Podczas minionego weekendu nieznani sprawcy ukradli 27 flag, które dekorowały ulice Jarocina z okazji Święta
Wojska Polskiego. Skradziono 19 flag z herbem miasta oraz 8 biało-czerwonych.
W miniony czwartek ponad 200 flag zostało wywieszonych przy ulicy Poznańskiej, Wojska Polskiego oraz Alei
Niepodległości. - To nie pierwszy raz kiedy flagi znikają z ulic miasta. Ostatnio taki incydent miał miejsce na
początku maja. Wtedy kilka flag funkcjonariusze odnaleźli w stawie w parku miejskim - mówi Krzysztof
Adamiak, komendant Straży Miejskiej w Jarocinie. – Od początku roku łącznie z ulic naszego miasta skradziono
blisko 60 flag. Najwięcej ginie zawsze na odcinku od Starego Młyna w kierunku skrzyżowania ul. Poznańskiej z
ul. św. Ducha – podsumowuje komendant.
Znieważenie, niszczenie, uszkodzenie lub usunięcie flagi narodowej to występek zagrożony karą grzywny, karą
ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do roku. Jeżeli znany jest sprawca Straż Miejska kieruje
taką sprawę od razu do sądu.

2010-08-17 | III Turniej Piłki Plażowej
W ostatni weekend wakacji, 28-29 sierpnia zapraszamy na finałową edycję Turnieju Piłki Plażowej
(eliminacje w sobotę na os. Kopernika, a finał w niedzielę na rynku), organizowanego przez
Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz". W tenże weekend odbedą się również rozgrywki
kobiece! Szczegóły dostepne będą na stronie www.siatkarzjarocin.pl, a zgłaszać się można do 20
sierpnia pod numerem 501-129-035.

2010-08-16 | Lato w teatrze
W czasie projektu "Lato w teatrze", który zakończył się w ubiegłym tygodniu w Jarocinie, jedną z
grup warsztatowych tworzyli młodzi adepci dziennikarstwa. Na bieżąco relacjonowali oni przebieg
prac, pisali recenzje oraz dokumentowali warsztaty. Zapraszamy na
stronę:http://gazeta.teatr.legnica.pl/news.php?cat.11, gdzie można prześledzić ich dokonania w
ramach "Lata w teatrze".

2010-08-16 | Żołnierze, zostańcie w Jarocinie czyli o jarocińskich obchodach Święta
Wojska Polskiego

Mieszkania na preferencyjnych warunkach i lojalnościowa oferta poręczeń kredytowych - to prezent
burmistrza Jarocina dla żołnierzy z jarocińskiej jednostki z okazji Święta Wojska Polskiego. W ten
sposób włodarz miasta chce zachęcić wojskowych do związania się z Jarocinem nie tylko
zawodowo.

Żołnierze i kadra 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk Dzień Wojska Polskiego świętowali
już 13 sierpnia. Nie zabrakło mszy świętej, defilady, a za ofiarną służbę i dobre wyniki odpowiednich gratyfikacji. 71 żołnierzy otrzymało nagrody pieniężne, 47 pochwały, 44 urlopy, a 6
listy gratulacyjne. Kilkunastu osobom przyznano medale. Szczególny prezent dla świętujących
żołnierzy przygotował burmistrz Jarocina. - O to, by jednostka została w Jarocinie, walczyliśmy
kilka lat. Dziś możemy mieć pewność, że 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk im. Generała
Stanisława Taczaka na trwałe jest wpisany w życie tego miasta. Chciałbym, aby również żołnierze i
pracownicy tej jednostki znaleźli w Jarocinie swoje stałe miejsce, swój dom - podkreślał podczas
uroczystości Adam Pawlicki.

Aby zachęcić żołnierzy do zaplanowania w Jarocinie swojej przyszłości, burmistrz przedstawił
specjalny program lojalnościowy: pierwszeństwo w zakupie nowych mieszkań, które już w
przyszłym roku mają powstać na osiedlu Rzeczpospolitej. Natomiast w zaciągnięciu kredytów
mieszkaniowych, pomóc ma gminna spółka JFPK, która wydzieliła specjalne konta poręczeniowe dla
żołnierzy i pracowników jarocińskiej jednostki.

Jarocińskie obchody święta wojska polskiego to także pamięć o przeszłości i o tych, którzy za
ojczyznę złożyli w ofierze życie. Tym bardziej, że tegoroczne uroczystości połączono z obchodami
90. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Z inicjatywy jarocińskiego koła Polskiego Towarzystwa
Historycznego, na cmentarzu parafialnym odsłonięto obelisk ku czci wszystkich poległych w
walkach wojny polsko-bolszewickiej. Odbył się także apel poległych

2010-08-20 | Film dokumentalny o festiwalu w Jarocinie
Premiera półgodzinnego filmu dokumentalnego Jarocin. Historia rockiem pisana odbędzie się 29
sierpnia. Produkcję w reżyserii Doroty Tuńskiej wyemituje TVP2 o godzinie 23.30. W filmie, poza
częścią historyczną, poznajemy Jarocin podczas tegorocznego jubileuszowego 30. Festiwalu Muzyki
Rockowej.
Film, którego kanwą jest tegoroczny festiwal, opowiada historię jarocińskich koncertów, wskazując
na najciekawsze zjawiska. W oparciu o wypowiedzi artystów, animatorów kultury i dziennikarzy
muzycznych, przedstawia trzy dekady historii festiwalu. Pokazuje jego kulisy, wzloty i upadki,
tworzenie nowych trendów oraz niezaprzeczalny wkład w rozwój kultury i popkultury. W filmie
wypowiadają się najważniejsze postaci polskiego rocka, dziennikarze i eksperci. Rozmowy z
bohaterami, o muzyce i ich wspomnieniach, poparte są archiwalnymi zdjęciami, fragmentami
koncertów, urywkami kronik oraz scenami z filmów.
-Jarocina nigdy nie wymażę ze swojej pamięci, bo czuję się dzieckiem Jarocina, jednym z wielu –
tak o Jarocinie mówi Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love. Muniek jak wielu innych, dziś
legendarnych artystów rockowych, debiutował na jarocińskiej scenie w 1981 roku. W filmie Jarocin.
Historia rockiem pisana retrospektywnie opowiada o festiwalach lat 80-tych, o ich roli i znaczeniu,
odwołując się do współczesności. Opowieść biegnie wzdłuż meandrów archiwalnych materiałów,
ilustrowana fragmentami koncertów z minionych edycji. W czasach PRL-u Jarocin był rodzajem
odskoczni i oazą wolności.
Rockowa nuta pełniła funkcję narzędzia negującym reżim, a zarazem definiowała nową
obyczajowość, była fenomenem o kolosalnej sile rażenia. Piosenki kruszyły stereotypy i tworzyły
więzy między ludźmi. Był to początek rockowego boomu w Polsce. -W Jarocinie byłem po raz
pierwszy w 1983 roku, to było coś co zmieniło mnie do końca życia, czuję się człowiekiem Jarocina–
wspomina w filmie Robert Leszczyński. Walter Chełstowski, organizator festiwalu w latach 80.
dodaje: -To nie był festiwal, to było spotkanie największych artystów żyjących wtedy w Polsce.

2010-08-17 | Skradzione flagi
Podczas minionego weekendu nieznani sprawcy ukradli 27 flag, które dekorowały ulice Jarocina z
okazji Święta Wojska Polskiego. Skradziono 19 flag z herbem miasta oraz 8 biało-czerwonych.

W miniony czwartek ponad 200 flag zostało wywieszonych przy ulicy Poznańskiej, Wojska Polskiego
oraz Alei Niepodległości. - To nie pierwszy raz kiedy flagi znikają z ulic miasta. Ostatnio taki
incydent miał miejsce na początku maja. Wtedy kilka flag funkcjonariusze odnaleźli w stawie w
parku miejskim - mówi Krzysztof Adamiak, komendant Straży Miejskiej w Jarocinie. – Od początku
roku łącznie z ulic naszego miasta skradziono blisko 60 flag. Najwięcej ginie zawsze na odcinku od
Starego Młyna w kierunku skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. św. Ducha – podsumowuje
komendant.
Znieważenie, niszczenie, uszkodzenie lub usunięcie flagi narodowej to występek zagrożony karą
grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do roku. Jeżeli znany jest
sprawca Straż Miejska kieruje taką sprawę od razu do sądu.

2010-08-17 | III Turniej Piłki Plażowej
W ostatni weekend wakacji, 28-29 sierpnia zapraszamy na finałową edycję Turnieju Piłki Plażowej
(eliminacje w sobotę na os. Kopernika, a finał w niedzielę na rynku), organizowanego przez
Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz". W tenże weekend odbedą się również rozgrywki
kobiece! Szczegóły dostepne będą na stronie www.siatkarzjarocin.pl, a zgłaszać się można do 20
sierpnia pod numerem 501-129-035.

2010-08-16 | Lato w teatrze
W czasie projektu "Lato w teatrze", który zakończył się w ubiegłym tygodniu w Jarocinie, jedną z
grup warsztatowych tworzyli młodzi adepci dziennikarstwa. Na bieżąco relacjonowali oni przebieg
prac, pisali recenzje oraz dokumentowali warsztaty. Zapraszamy na
stronę:http://gazeta.teatr.legnica.pl/news.php?cat.11, gdzie można prześledzić ich dokonania w
ramach "Lata w teatrze".

010-08-16 | Żołnierze, zostańcie w Jarocinie czyli o jarocińskich obchodach Święta
Wojska Polskiego
Mieszkania na preferencyjnych warunkach i lojalnościowa oferta poręczeń kredytowych - to prezent
burmistrza Jarocina dla żołnierzy z jarocińskiej jednostki z okazji Święta Wojska Polskiego. W ten
sposób włodarz miasta chce zachęcić wojskowych do związania się z Jarocinem nie tylko
zawodowo.

Żołnierze i kadra 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk Dzień Wojska Polskiego świętowali
już 13 sierpnia. Nie zabrakło mszy świętej, defilady, a za ofiarną służbę i dobre wyniki odpowiednich gratyfikacji. 71 żołnierzy otrzymało nagrody pieniężne, 47 pochwały, 44 urlopy, a 6
listy gratulacyjne. Kilkunastu osobom przyznano medale. Szczególny prezent dla świętujących
żołnierzy przygotował burmistrz Jarocina. - O to, by jednostka została w Jarocinie, walczyliśmy
kilka lat. Dziś możemy mieć pewność, że 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk im. Generała
Stanisława Taczaka na trwałe jest wpisany w życie tego miasta. Chciałbym, aby również żołnierze i
pracownicy tej jednostki znaleźli w Jarocinie swoje stałe miejsce, swój dom - podkreślał podczas
uroczystości Adam Pawlicki.

Aby zachęcić żołnierzy do zaplanowania w Jarocinie swojej przyszłości, burmistrz przedstawił
specjalny program lojalnościowy: pierwszeństwo w zakupie nowych mieszkań, które już w
przyszłym roku mają powstać na osiedlu Rzeczpospolitej. Natomiast w zaciągnięciu kredytów
mieszkaniowych, pomóc ma gminna spółka JFPK, która wydzieliła specjalne konta poręczeniowe dla
żołnierzy i pracowników jarocińskiej jednostki.

Jarocińskie obchody święta wojska polskiego to także pamięć o przeszłości i o tych, którzy za
ojczyznę złożyli w ofierze życie. Tym bardziej, że tegoroczne uroczystości połączono z obchodami
90. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Z inicjatywy jarocińskiego koła Polskiego Towarzystwa

Historycznego, na cmentarzu parafialnym odsłonięto obelisk ku czci wszystkich poległych w
walkach wojny polsko-bolszewickiej. Odbył się także apel poległych.

2010-08-16 | Przygotowują pałac do termomodernizacji
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o dofinansowanie
termomodernizacji Pałacu Radolińskich w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, zarządca obiektu,
Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, rozpoczęło
przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do przyznania 1,7
mln zł dotacji.
Wniosek dotyczący dofinansowania termomodernizacji Pałacu
Radolińskich znalazł się na 26 miejscu listy rankingowej. – W
marcu otrzymaliśmy pismo, że na inwestycję wartą około 2,5 mln
zł zarząd województwa wielkopolskiego przyznał nam 1,7 mln zł.
Każda złotówka "ściągnięta" do naszego miasta z zewnątrz, to duża
sprawa, a pozyskanie tak wysokiej dotacji, dzięki której zaczniemy
przywracać Pałac Radolińskich do historycznej świetności, to spory
sukces – mówi Tomasz Wawrocki, prezes Jarocińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Wniosek przygotowali Marcin Leśniak i Hubert Gocki 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. Pozostałą
część dołoży gmina Jarocin.
Zanim jednak pieniądze z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego trafią do Jarocina,
przed Jarocińskim TBS jeszcze daleka droga. Gminna spółka, aby w pełni przygotować się do
inwestycji, zleciła przygotowanie rysu historycznego oraz inwentaryzację. Dzięki temu będzie
wiadomo, w jaki sposób odtwarzać bądź remontować poszczególne elementy Pałacu, aby było to
zgodne z wymaganiami konserwatora zabytków. Inwentaryzacja opisowo-fotograficzna stolarki
okiennej została już wykonana, a dokumenty trafiły do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Poznaniu. Po uzyskaniu aprobaty dot. wymiany okien (Wymienione mają zostać wszystkie
plastykowe okna oraz te, które nie przedstawiają wartości historycznej. Natomiast zabytkowe
zostaną zaadaptowane pod względem termicznym), spółka ogłosi przetarg na wykonanie tej części
inwestycji.
Kolejny etap renowacji Pałacu to zmiana systemu ogrzewania z węgla na paliwo gazowe, również
przy zachowaniu wartości historycznej poszczególnych elementów, a następnie kapitalny remont
dachu. JTBS zlecił opracowanie tzw. studium wykonalności projektu termomodernizacji
Jarocińskiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych. – Po jego przygotowaniu, pod koniec roku,
ponownie złożymy wniosek do zarządu województwa wielkopolskiego i będziemy czekać na dalsze
decyzje. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, na początku 2011 r. rozpoczniemy prace – informuje
Tomasz Wawrocki.
W międzyczasie w Pałacu zostanie zamontowany system przeciwpożarowy. Prace prowadzone przez
firmę Watra z Leszna, która wygrała przetarg, potrwają niecałe dwa miesiące. Koszt systemu,
zalecanego przez straż pożarną, to 140 tys. zł. Po zakończeniu termomodernizacji spółka zamierza
dalej remontować Pałac. – Aby doprowadzić tę wizytówkę Jarocina do świetności, potrzebne są
spore nakłady finansowe, a cały proces może potrwać kilka lat - ostrożnie szacuję, że około 8-10,

aby wykonać wszystkie niezbędne remonty. Najpierw szukamy oszczędności poprzez
termomodernizację, a dzięki środkom wygenerowanym w ten sposób, będziemy mogli realizować
inne prace – mówi prezes JTBS.
Foto: Karolina Makowska

2010-08-16 | Jarocin przeciwko dopalaczom
W najbliższy piątek, 20 sierpnia o godzinie 14.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą
wyrazić swój sprzeciw wobec dopalaczy na akcję "Bądź wolny - żyj! Dopalacze zabijają!". Chętnych
zapraszamy na zbiórkę w samo południe na Plaży na rynku i wyruszymy stamtąd na ulicę Wolności,
gdzie Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina oraz Piotr Piotrowicz, redaktor naczelny Gazety
Jarocińskiej wykonają na chodniku graffiti z hasłem akcji. Następnie wszyscy zgromadzeni udadzą
się na ulicę św. Ducha. Akcję wspierać będzie Jan Schaarschmidt, artysta-graficiarz ze Schlüchtern,
który gości w naszym mieście w ramach warsztatów teatralno-malarsko-tanecznych
organizowanych przez stowarzyszenie "Jarocin XXI".
W ostatnich dniach Burmistrz Jarocina wystosował również list do właścicieli nieruchomości
wynajmujących lokale pod sklepy rozprowadzające "materiały kolekcjonerskie". Prosił w nim
między innymi o rozważenie wymówienia umowy najmu właścicielom tych sklepów. Inicjatorami
akcji walki z dopalaczami są gmina Jarocin oraz Gazeta Jarocińska.

2010-08-14 | Jak ptaki...
Na premierze spektaklu "Jak ptaki..." 12 sierpnia w Pałacu Radolińskich widownia pękała w szwach
- i nic dziwnego. Przedstawienie obsadzili młodzi jarociniacy - uczestnicy warsztatów w ramach
"Lata w teatrze", a instruktorami byli ludzie kultury na co dzień związani z legnickim Teatrem im.
Modrzejewskiej w Legnicy, których mieszkańcy Jarocina mogą kojarzyć z przedstawień
odbywających się od pewnego czasu w naszym mieście ("Dziady", "Otello"). Ponad 40 osób z
Jarocina wzięło udział w tym projekcie.

Spektakl zachwycił obecnych nie tylko poziomem gry, ale też pieczołowitym przygotowaniem
choreografii i scenografii - wykonanej przez samych uczestników. Opowiadał o buncie, sprzeciwie
wobec powszechnie przyjętych zasad i prześmiewał pewne społeczne klisze. - Było widać, że
aktorzy się bardzo zgrali podczas warsztatów i że się raczej bawili podczas przedstawienia niż
pracowali. Wszyscy grali bardzo fajnie, ale zauważyłam kilka osób, które miały naprawdę duży
talent i życzę, żeby go nie zmarnowali - stwierdziła Martyna, jedna z widzów spektaklu. - Byliśmy
wszyscy bardzo zdenerwowani, trema nas prawie zjadła, ale myślę, że wyszło bardzo dobrze.
Cieszę się, że uczestniczyłam w warsztatach, przede wszystkich dlatego, że poznałam fajnych,
otwartych i tolerancyjnych ludzi - opowiada Klaudia, członek grupy aktorskiej.

Po przedstawieniu nastąpiły podziękowania, które dyrektor Teatru Jacek Głomb złożył na ręce
prowadzących i uczestników. Nie zabrakło też pochwał dla Jarocina: - Serdecznie dziękuję zastępcy
burmistrza, Robertowi Kaźmierczakowi, za pomoc i chęci, dzięki którym mogliśmy zorganizować
warsztaty w Jarocinie. To niezwykłe miejsce zawsze kojarzyło się z buntem i wolnością, mam
nadzieję, że było to widoczne w przedstawieniu. Po spektaklu wszystkich uczestników i widzów
zaproszono na ognisko bankietowe w ogrodach Pałacu. Druga inscenizacja odbyła się dzień później
- 13 sierpnia.

2010-08-12 | Dożynki gminne z unijnym dofinansowaniem
Po raz pierwszy w historii gminy Jarocin, dożynki gminne odbędą
się z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Blisko 16 tys. zł z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wesprze organizację i
promocję tegorocznego święta plonów, które odbędzie się w
niedzielę 22 sierpnia w Siedleminie.
Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godz. 15:00 w Kościele
św. Mikołaja Biskupa w Siedleminie. Po mszy delegacje z wieńcami,
zaproszeni goście oraz uczestnicy dożynek w korowodzie przejdą
na plac szkolny. Tam ok. godz. 16:00 odbędzie się obrzędowa
część dożynek wraz z przekazaniem chleba gospodarzowi gminy.
Zaplanowane są również występy dzieci oraz zespołów
folklorystycznych Ciświczanie i Snutki. Biesiada Wielkopolska, którą
poprowadzi Janusz Barański, rozpocznie się o godz. 17:30. Na
zakończenie dnia do zabawy tanecznej zaprosi zespół Fenix.
Jak co roku, dożynkom towarzyszyć będzie konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.
Zwycięskie sołectwo tradycyjnie przejmie rolę organizatora kolejnego święta plonów.
Po raz pierwszy na organizację dożynek gminnych Jarocin pozyskał środki unijne. Blisko 16 tys. zł
pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Osi IV Leader w ramach działania:
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Kwota udzielonej pomocy stanowi aż 70% kosztów
organizacji imprezy. Podpisy pod umową na realizację dożynkowego projektu burmistrz Jarocina i
dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Emilia Dunal złożyli 10 sierpnia w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Organizatorem dożynek jest Gmina Jarocin i Sołectwo Siedlemin.

2010-08-11 | Złoty lipiec Jarocina

Tytuł "Złotej Gminy Miesiąca" oraz dziewięć Dukatów Szczęścia za działania w lipcu trafi do
Jarocina. Po drugim etapie konkursu "Na wagę złota" o jednego Dukata wyprzedza go Iława.
Spośród ponad 500 artykułów, nadesłanych w lipcu do redakcji, do nagrody dla samorządu
najlepiej budującego swój wizerunek nominowane zostały: Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Iława,
Jarocin i Nowy Targ. Każdy z trzech członków jury rozdzielił między nominowanych po 7 Dukatów.
Jeden Dukat Szczęścia przypadł Grodziskowi Mazowieckiemu, cztery Nowemu Targowi, siedem
Iławie, a najwięcej - dziewięć - dostał ich Jarocin.
A zatem tytuł "Złotej Gminy Miesiąca", dyplom oraz skarbonka z dziewięcioma Dukatami Szczęścia
trafi do Jarocina. Jury postanowiło docenić, że miasto promowało w lipcu nie tylko Festiwal w
Jarocinie, ale również inne sfery życia miasta. Mimo przygotowań do głośnej imprezy nie zabrakło
informacji o nowatorskim projekcie komputerowym wdrażanym w szkołach, działaniach
proekologicznych, czy charytatywnych. Jarocin pokazał się jako miasto przyjazne mieszkańcom - w
lipcu została otwarta nowa hala sportowa, uruchomiono nowe place zabaw, powstają kolejne lokale
socjalne, a urząd miejski jest w czołówce najtańszych urzędów. Nie bez wpływu na decyzję jury był
również fakt, że Jarocin angażuje się w projekty międzynarodowe, wspierając Poznań w staraniach
o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Najbardziej aktywnym członkiem Klubu Samorządowego został w lipcu Gniew. Za nadesłanie do
redakcji największej liczby tekstów gmina otrzyma szkatułkę z siedmioma Dukatami Szczęścia oraz
dyplom "Złotej Aktywności". Przypominamy, że w tej kategorii zwycięzcą można zostać tylko raz,
zatem w kolejnych etapach konkursu inne gminy i powiaty mogą spróbować swoich sił.
Dobromierz, który był najaktywniejszy w czerwcu, nie spoczął jednak na laurach - uplasował się tuż
za Gniewem. Każdy zdobyty Dukat liczy się również w przyszłości - spośród gmin, które w trakcie
konkursu zdobędą ich najwięcej - wyłonimy "Złotą Gminę Roku" lub "Złoty Powiat Roku". W
klasyfikacji generalnej po dwóch etapach prowadzi Iława z piętnastoma Dukatami Szczęścia, tuż za
nią jest Jarocin, który zgromadził ich czternaście.
Głównym Partnerem konkursu i sponsorem nagród jest Mennica Polska S.A. (...) Konkurs "Na wagę
złota" przeznaczony jest dla członków Klubu Samorządowego, czyli w praktyce dla wszystkich jst,
bo do Klubu może dołączyć każdy samorząd w Polsce.
Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.

2010-08-11 | Praca wre - premiera przedstawienia "Jak ptaki" już jutro!
Uczestnicy warsztatów "Lato w teatrze" pilnie ćwiczą, bo już jutro o 19.00 nastąpi premiera ich
przedstawienia "Jak ptaki". Dziś na konferencji prasowej w pałacu zaproszeni goście mieli okazje
posłuchać o tym, jak przebiegają przygotowania. Organizatorzy pobudzili także artystyczny apetyt
zgromadzonych prezentując fragment przedstawienia, który z pewnością zachęcił do odwiedzenia
Pałacu Radolińskich w czwartek lub piątek o 19.00. Co ciekawe, w konferencji w charakterze gości
wzięli też udział uczestnicy warsztatów - członkowie grupy dziennikarskiej. Na bieżąco
przygotowują oni relacje z warsztatów, recenzują sztukę oraz tworzą materiał filmowy
dokumentujący przedsięwzięcie.

Na czas warsztatów Pałac zamienił się w zaplecze teatralne - jak okiem sięgnąć widać zwoje kabli
profesjonalnego oświetlenia, stosy rekwizytów teatralnych czy grupki konsultujące się ze sobą lub
ćwiczące w skupieniu. Dekoracje i rekwizyty są w znakomitej części wykonywane przez grupę
scenograficzną - szyją stroje, przygotowują maski i elementy wystroju wnętrz, w których będzie
rozgrywało się oparte na historii Pałacu i Festiwalu przedstawienie. W jednej z sal ćwiczone są
układy choreograficzne.
Ola Bielarz, jedna z uczestniczek warsztatów, chętnie udzieliła mi wywiadu, bo, jak sama mówi,
"chce być stylistką i musi się przygotowywać do kontaktu z mediami". Jest w grupie
scenograficznej - To ma być pierwszy krok w tym kierunku. Czasem kłócimy się w czasie zajęć, nie
da się tego uniknąć, jak każdy ma swoją wizję. Jesteśmy też wewnętrznie podzieleni na grupy,
jedna robi maski, druga kostiumy i tak dalej.

Joanna Rostkowska, koordynator projektu w Jarocinie, przyznaje że akurat te warsztaty są
wyjątkowe, bo to pierwszy projekt wyjazdowy teatru z Legnicy. - Rok temu robiliśmy warsztaty w
Legnicy. Tutaj jest zupełnie Inna jakość, bo instruktorzy nie idą po zajęciach do domu, tylko są
razem, rozmawiają o tym, co dzieje się w każdej grupie, można porozmawiać o spektaklu
koncepcyjnie. Pierwszy raz prowadzimy projekt dla tak młodych ludzi, 11 dni to też mało czasu na
przygotowanie spektaklu więc tempo jest szalone - przygotowanie spektaklu jest mistrzostwem
świata. Nie chodzi o niesamowity efekt końcowy - ważne, aby same warsztaty były rozwijającym,
dynamicznym doświadczeniem dla uczestników, żeby pokazać, jak funkcjonuje teatr jako całość.
Jeżeli skończy się to w dodatku świetnym spektaklem, to tym lepiej - podkreśla Rostkowska.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin na spektakl "Jak ptaki". Przedstawienia

2010-08-10 | Bonus za ekologiczne inwestycje
Blisko 95 tys. złotych otrzymała gmina Jarocin za prawidłowe rozliczenie przeprowadzonej dwa lata
temu termomodernizacji trzech szkół i budynku straży miejskiej. Ponad dwumilionowa inwestycja w
70% finansowana była z dotacji Mechanizmu Finansowego EOG. Przelana na konto gminy kwota

jest swego rodzaju bonusem od instytucji udzielającej wsparcia za prawidłowo zrealizowany i
rozliczony projekt.
Przypomnijmy – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie, Zespołu Szkół
w Wilkowyi, Zespołu Szkół w Cielczy oraz budynku Straży Miejskiej przeprowadzona została latem
2008 roku. We wszystkich czterech przypadkach w ramach prac wymieniono okna, drzwi, ocieplono
ściany oraz sufity. Całkowicie zmodernizowano także zawory termostatyczne instalacji centralnego
ogrzewania. Z racji tego, że inwestycja spełniała warunek ekologiczny, czyli "wpłynęła na poprawę
oddziaływania na środowisko" (remonty pozwoliły zaoszczędzić nawet 50% kosztów ogrzewania),
gmina złożyła wniosek o jej dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
który jest instytucją wspomagającą MF EOG, dotacja została przyznana i w październiku ubiegłego
roku na konto gminy wpłynęło blisko 1,4 mln zł. Kwota ta znacząco wsparła przeprowadzone przez
gminę inwestycje termomodernizacyjne – kosztowały one 2 mln zł, więc otrzymane wsparcie
stanowiło aż 70% wartości przeprowadzonych prac.
To jak dotąd jedna z największych dotacji, jaką udało się pozyskać gminie Jarocin, a także
samorządom z regionu południowej Wielkopolski. Tym bardziej cieszy fakt otrzymania dodatkowych
95 tys. złotych, które są swoistego rodzaju bonusem za prawidłowe rozliczenie tej dotacji. Na co
zostaną przeznaczone? – Środki wystarczą na tzw. "Fundusz utrzymania projektu", który jesteśmy
zobowiązani założyć i prowadzić przez 5 najbliższych lat. To specjalne konto, na którym
gromadzone będą środki przeznaczone na ewentualne naprawy i remonty ocieplonych budynków. –
wyjaśnia Marcin Leśniak, koordynator projektu. - Gdybyśmy tych 95 tys. nie otrzymali,
musielibyśmy znaleźć środki na założenie tego funduszu wewnątrz budżetu gminy, co mogłoby się
odbyć kosztem innych planowanych inwestycji.

2010-08-09 | Udany Weekend Hiszpański
Choć w sobotę 7 sierpnia pogoda nie dopisała, Weekend
Hiszpański na jarocińskiej Plaży cieszył się
zainteresowaniem. Tancerze z poznańskiej szkoły tańca
"Balance" dali widowiskowy pokaz tańców latino, a
potem ponad 10 osób uczyło się podstawowych zwrotów
po hiszpańsku w ogródku letnim lokalu "Diablik". Sporą
grupę widzów przyciągnął rytuał parzenia yerba mate napoju (nie mylić z herbatą!) pochodzącego z Ameryki
Południowej. Można było nie tylko zapoznać się ze
sposobem jego przygotowywania, ale też z jego historią.
Kwaśne miny po wypiciu pierwszego łyku tego specjału
szybko wygładziły się i do jego skosztowania ustawiła się
wręcz kolejka. A wieczorem wszyscy rozłożyli się na free.wolnych leżakach i obejrzeli "Dzienniki
motocyklowe".
W niedzielę bezchmurne niebo zachęciło do odwiedzenia Plaży wielu mieszkańców naszego miasta o 20.30 wspólnie obejrzeliśmy "Przerwane objęcia", a chętni mogli poczęstować się winem
hiszpańskim.
Organizatorami akcji był Urząd Miejski w Jarocinie, spółka PI-JAR, a partnerem - Fundacja Języków
i Kultur Sfera.

2010-08-09 | Trzech chętnych na dostawę 850 komputerów

Trzy firmy chcą być dostawcami ponad 850 przenośnych komputerów do jarocińskich szkół. Dzięki
pionierskiemu w skali kraju projektowi, gmina Jarocin wyposaży wszystkie szkoły podstawowe i
gimnazja na swoim terenie w mobilne pracownie komputerowe. Mają być wykorzystywane m. in.
na lekcjach języka polskiego, języków obcych, matematyki, przyrody, fizyki.
Sprzęt, który na nowy rok szkolny zamawia gmina, to 853 przenośne komputery (823 netbooki i 29
laptopy). Będą miały wzmocnione obudowy, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, nawet w
przypadku upadku ze szkolnej ławki. Komputery będą przechowywane, przemieszczane z klasy do
klasy, a ich baterie ładowane w specjalnych szafkach. Rolę centrum zarządzania "uczniowskimi"
komputerami w danej klasie będzie pełnił komputer nauczyciela. Komunikacja w sieci będzie
odbywała się z wykorzystaniem routera. Takie mobilne pracownie pozwolą na prowadzenie lekcji na
miarę XXI wieku. Lekcję przyrody z wykorzystaniem komputerów będzie można prowadzić nawet...
na łonie natury - na przyszkolnym trawniku lub w pobliskim parku.
O dostawę sprzętu do jarocińskich szkół ubiegają się trzy firmy. Swoją ofertę w ogłoszonym przez
gminę przetargu, złożyła firma Asseco Systems S.A., która jest gotowa wykonać to zadanie za
kwotę 1 869 865, 70 zł brutto. Z kolei konsorcjum BRE Leasing Sp. z o.o. z Warszawy i Computec
S.A. ze Świebodzina, usługę wyceniło na kwotę 1 499 883,52 zł brutto. Najtańszą ofertę złożyła
spółka rzeszowska – ZETO-RZESZÓW, która sprzęt mogłaby dostarczyć już za 1 420 001,92 zł
brutto. Otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia. Obecnie Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych,
który w imieniu Gminy Jarocin prowadzi postępowanie przetargowe, sprawdza oferty pod względem
formalnym.
Warto dodać, że finansowanie sprzętu odbędzie się na zasadzie tzw. leasingu operacyjnego. Zalety
wylesingowania sprzętu to przede wszystkim to, że 824 komputerów trafia jednorazowo do szkół,
ale gmina nie staje się ich właścicielem, dzięki czemu po okresie leasingu szkoła czy gmina nie ma
problemu z przestarzałym technologicznie sprzętem. Utylizacja takiej liczby komputerów to byłby
dodatkowy koszt. Po trzech latach zabiera go dostawca lub umożliwia wykupienie go za niewielką
opłatą szkołom lub uczniom. Stosując taki zabieg jarociński samorząd będzie spłacał zakup
mobilnych pracowni przez trzy lata. Według zamówienia przetargowego sprzęt ma trafić do szkół 1
września, a spłata 36 rat rozpocznie się w styczniu 2011 roku. Co warte podkreślenia, korzystając z
rozwiązania finansowego, jakim jest leasing operacyjny, jarociński samorząd nie zwiększa
wskaźnika zadłużenia gminy.
Po dostarczeniu komputerów, w nowym roku szkolnym każdy uczeń przy indywidualnym
stanowisku komputerowym będzie przez kilka godzin tygodniowo wykonywał zadania nie tylko na
lekcjach informatyki, ale docelowo także z języka polskiego, języków obcych, przyrody, historii,
matematyki, fizyki. Pracą będzie zarządzał nauczyciel, posiadający podgląd na monitory
poszczególnych uczniów. – Komputer nie ma zastępować tradycyjnych podręczników, książek,
zeszytów, ćwiczeń. Ma natomiast wspierać proces dydaktyczny, pomagać w przyswajaniu wiedzy –
wyjaśnia odpowiedzialny za oświatę w gminie Jarocin zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak.
Również kontrola wiedzy i umiejętności uczniów będzie mogła odbywać się z wykorzystaniem
komputerów, a wyniki będą znane chwilę po zakończeniu sprawdzianu. - Na taką skalę jednorazowo we wszystkich szkołach w gminie - jeszcze żaden samorząd w Polsce nie doposażył
szkół w sprzęt komputerowy. Mamy świadomość tego, że jesteśmy pierwsi, dlatego nie mamy
możliwości uczyć się na cudzych błędach. Przed nami kolejny etap: spowodowanie, aby komputery
były maksymalnie często wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli. Pomagają nam w tym
również wydawnictwa, które składają oferty nieodpłatnego użyczenia na kilka miesięcy programów
edukacyjnych. Chcemy, aby wyboru najlepszych dokonali już sami uczniowie i nauczyciele, po
okresie testowania – dodaje zastępca burmistrza.

2010-08-09 | Wandale uszkodzili wystawę
Trwają poszukiwania sprawców, którzy w miniony

weekend uszkodzili plenerową wystawę "30 lat jarocińskiego festiwalu" na rynku w Jarocinie.
Okolicznościowa ekspozycja, otwarta w drugi dzień Jarocin Festiwal 2010, na jarocińskim rynku bez
szwanku przetrwała zaledwie 3 tygodnie. W poniedziałek 9 sierpnia uszkodzenie czterech
elementów na modułach tworzących wystawę, zauważyła pracownica Muzeum Regionalnego w
Jarocinie. – Na festiwalu w Jarocinie było kilkanaście tysięcy ludzi i nikomu nie przyszło do głowy,
aby dewastować wystawę. Jeśli teraz zrobili to jarociniacy, to naprawdę ogromny wstyd mi za nich.
Jeśli to się potwierdzi, to tylko pozostanie zadać pytanie: Jaka kultura dla jarociniaków? –
komentuje ten chuligański wybryk Janina Kościańska z jarocińskiego muzeum. Dewastacja
zgłoszona została na policję, która w pierwszej kolejności zajmie się przeglądem nagrań z kamery
zamontowanej na rynku.
Plenerowa wystawa pt. "30 lat jarocińskiego festiwalu" prezentowana od 17 lipca na jarocińskim
rynku składa się z 16 wolnostojących, podświetlanych modułów, na których wyeksponowano setki
fotografii, archiwalne plakaty, znaczki, foldery festiwalowe oraz fragmenty artykułów prasowych.
Każdy moduł poświęcony jest jednej edycji festiwalu począwszy od I Ogólnopolskiego Przeglądu
Muzyki Młodej Generacji w 1980 roku.
Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Regionalne w Jarocinie, przy wsparciu finansowym
Marszałka Województwa Wielkopolskiego i łódzkiego oddziału IPN. Merytoryczną pomoc w
przygotowaniu materiałów udzieliło Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na jarocińskim rynku miała
pozostać do końca wakacji, a później ruszyć w Polskę – m.in. do Opola i Łodzi. Miejmy nadzieję, że
mieszkańcy dużych polskich miast będą mieli jeszcze co oglądać...

2010-08-06 | Tysiąclecia coraz bliżej ukończenia
Trwają prace na osiedlu 1000-lecia w Jarocinie w ramach
której zostaną wybudowane nowe jezdnie o
utwardzonych nawierzchniach, chodniki z kostki
brukowej, parkingi i miejsca postojowe dla samochodów.
Kompleksowy lifting wszystkich osiedlowych ulic i
chodników firma Drobud S.A. ma wykonać do końca
sierpnia.
Do tej pory, w ramach pierwszej tak szeroko zakrojonej
inwestycji drogowej gminy, wykonane zostały prace
brukarskie na ul. Waryńskiego, ul. Łącznik oraz
Sportowej. Na tej ostatniej ułożona została także
pierwsza warstwa asfaltowa. Obecnie układana jest kostka brukowa na ul. Waryńskiego. Poza tym
trwają prace wykończeniowe przy osiedlowych parkingach i chodnikach. Prace mają zakończyć się
do 30 sierpnia. - Co tydzień rozliczamy wykonawcę ze zrealizowanych robót. Do wykonania zostało
jednak jeszcze bardzo dużo pracy – podkreśla Agnieszka Rybacka, wiceprezes Jarocińskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych, który w imieniu gminy nadzoruje wykonanie inwestycji. - Prace
realizowane przez naszą firmę przebiegają zgodnie z planem i ich zakończenie przewidziane jest na
koniec sierpnia – potwierdza Karol Siliński, członek zarządu firmy Drobud. W połowie miesiąca na
osiedlu ma rozpocząć się ostatni etap prac, czyli układanie asfaltu na ul. Sportowej, Waryńskiego
oraz Parkowej.
Na przyszły tydzień zaplanowano spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego, firmy Drobud,
Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w sprawie uzgodnienia zagospodarowania terenu wokół nowego łącznika, który
powstał pomiędzy ul. Parkową a Sportową. – W tej chwili ten teren wygląda nieestetycznie. W
trakcie spotkania ma zapaść decyzja o pozostawieniu nawierzchni starego łącznika lub jego
usunięciu i określeniu przeznaczenia tego terenu – informuje Magdalena Przybylska z Wydziału
Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.

2010-08-06 | Tour de Pologne z Paterskim
Trwa 67. Tour de Pologne, największa impreza sportowa
w Polsce. W wyścigu bierze udział Maciej Paterski,
wychowanek UKS TRÓJKI JAROCIN, który reprezentuje
barwy włoskiej ekipy Liquigas-Doimo.
Wczoraj odbył się piąty etap wyścigu. Kolarze
wystartowali z Jastrzębia Zdroju, a metę przekroczyli w
Ustroniu. Pokonali 149 km. Maciej Paterski przekroczył
metę jako 61. zawodnik. W klasyfikacji generalnej
wyścigu po piątym etapie zajmuje 57. miejsce. Paterski
bierze udział w Tour de Pologne po raz drugi. W zeszłym
roku zaprezentował się bardzo dobrze jako reprezentant
Polski, zajmując 23. miejsce w klasyfikacji generalnej. Tak jak w roku poprzednim na trasie
wspierają go mieszkańcy Jarocina: żona, rodzice, i przyjaciele. – Maciej w końcu uporał się z
kontuzjami, czuje się dobrze. Ciężko będzie o to, by się pokazywał tak pięknie jak w ubiegłym
roku, kiedy jechał w barwach reprezentacji Polski. Tym razem Maciej ma wyznaczone zadania i
pomaga swoim liderom, którymi sa Jacobo Guarnieri na odcinki sprinterskiei Sylwester Szmyd na
góry. Znając jego ambicje, gdy wykona swoje zadania, i tak będzie walczył o wysokie lokaty –
podkreśla Szymon Gruchalski z UKS TRÓJKA JAROCIN.
Przed kolarzami jeszcze dwa etapy. Dzisiejsza rywalizacja rozpocznie się w Oświęcimiu, a zakończy
w Bukowinie Tatrzańskiej. Jutrzejsza trasa poprowadzi zaś z Nowego Targu do Krakowa. Zawodnicy
mają jeszcze do pokonania 384 km. Relacje na żywo z wyścigu dziś i jutro w TVP1 lub stacji
EUROSPORT o godz. 17.00. Kibicujmy i trzymajmy kciuki za Macieja Paterskiego, wychowanka
jarocińskiego klubu!

2010-08-06 | Hrabina Maria Elżbieta von Radolin nie żyje
3 sierpnia br. zmarła hrabina Maria Elżbieta von Radolin,
jedna z dwójki ostatnich potomków przedwojennych
właścicieli jarocińskiego pałacu i parku. Hrabina Maria
Elżbieta 27 kwietnia skończyła 90 lat. Jarocin opuściła w
styczniu 1945 roku i zamieszkała w Austrii. W latach 60.
przeprowadziła się do Niemiec. Do śmierci mieszkała w
Rottach Egern pod Monachium, w domu rodzinnym
swojej mamy Ewy von Radolin (z domu von Wedel).
Msza święta pogrzebowa odprawiona została 6 sierpnia w
kościele rzymsko-katolickim św.Laurentego w Rottach
Egern. Hrabina Maria Elżbieta spoczęła w grobowcu
rodzinnym na przykościelnym cmentarzu.
Również w tym roku, 14 marca, w wieku 88 lat zmarła siostra Marii Elżbiety, hrabina Cecylia von
Radolin. Przez ostatnich siedem lat przed śmiercią mieszkała w Domu Seniora w Bad Aibling pod
Monachium. Spoczęła w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Rottach Egern.
W Monachium samotnie żyje ostatni z pięciorga rodzeństwa – Hubertus. Żadne z rodzeństwa z
ostatniego pokolenia rodziny von Radolin nie wstąpiło w związek małżeński i nie ma potomstwa.

2010-08-05 | Konkurs na najlepszą pracę magisterską i dyplomową
Z początkiem sierpnia ruszył po raz siódmy konkurs pod patronatem Burmistrza Jarocina na
najlepszą pracę magisterską związaną z Ziemią Jarocińską. Istotne jest, że w tym roku konkurs
wzbogacono dodatkową kategorią, na najlepszą pracę dyplomową również tematycznie związaną z
Ziemią Jarocińską.
Prace z zakresu ekonomii, prawa, administracji, historii, socjologii, turystyki, marketingu oraz
innych dziedzin nauki można składać w Kancelarii Burmistrza w pok. 39 do 15 października 2010
roku. Do konkursu stawać mogą absolwenci studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych,
którzy obronią pracę w 2010 roku przed zakończeniem naboru. Zasady przyjmowania zgłoszeń dla
obu kategorii są takie same, prace należy składać w wersji elektronicznej i papierowej. Oceny
merytorycznej dokona powołana przez Burmistrza kapituła, w skład której wejdą specjaliści
różnych dziedzin. Komisja podczas ewaluacji prac weźmie pod uwagę kilka kryteriów, pośród
których istotne znaczenie będzie mieć związek treści pracy z Ziemią Jarocińską, możliwość
wykorzystania wyników pracy w rozwoju i promocji regionu oraz jej innowacyjność i świeże
podejście do tematu.
Tradycyjnie wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas obchodów Dnia Patrona Miasta. Laureaci w
obydwu kategoriach otrzymają nagrody pieniężne, natomiast wszystkim uczestnikom wręczone
zostaną dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki. Łączna pula nagród to 5400 PLN. Regulamin
konkursu dostępny jest w Kancelarii Burmistrza oraz tutaj.

v2010-08-05 | Przełom na Żwirki i Wigury
Po blisko 2,5-letniej przerwie na ul. Żwirki i Wigury w
Jarocinie zostały wznowione prace remontowe. W reakcji
na skargi jednego z mieszkańców ulicy w styczniu 2008
roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wstrzymał realizację inwestycji. Działania jednej osoby
sukcesywnie opóźniały dokończenie prac przez wiele
miesięcy w wyniku czego straciła i gmina, i mieszkańcy
ulicy.
Nawierzchnia odcinka ulicy od Maratońskiej do
Harcerskiej o długości 185 metrów zostanie wykonana z
kostki brukowej. Kontynuację realizacji inwestycji
rozpoczął 20 lipca Związek Spółek Wodnych z Jarocina, który ma zakończyć prace do końca
sierpnia. Gdyby prace budowlane przebiegły zgodnie z założonym planem mieszkańcy ulicy już od
blisko 2,5 roku jeździliby po nawierzchni wykonanej z kostki brukowej. Zamiast tego przez tak
długi czas codzienne dojazdy na posesje były dla nich nie lada przeprawą po warstwie wykonanej z
tłucznia. Poza tym budowa drogi miała pochłonąć z gminnego budżetu 460 tys. złotych. Ze względu
na roboty dodatkowe wynikłe z przeprojektowania kwota ta zwiększyła się o ponad 90 tys. złotych.
– Chodniki po prawej stronie ulicy wraz z wjazdami, które zostały wykonane w 2007 roku, muszą
zostać rozebrane i ułożone powtórnie, zgodnie ze zmianami jaki nastąpiły po przeprojektowaniu
ulicy – informuje Magdalena Przybylska z Wydziału Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie.
Tak dalekosiężne konsekwencje pociągnęła za sobą skarga jednego z mieszkańców ulicy, który miał
zastrzeżenia co do sposobu wykonywania zjazdów budowanej ulicy. Nowy chodnik zgodnie z
projektem został zbudowany około 20 cm niżej niż stary. Jego zdaniem spowodowało to, że poziom
pochylenia zjazdu z ulicy na posesję przekroczyło dopuszczalną normę. Przeprowadzona na
polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ekspertyza nie wykazała żadnych
odstępstw od norm technicznych poza właśnie nieprawidłowościami pochyleń zjazdów po stronie

nieparzystych numerów posesji, które przekroczyły zalecane 5%. Już w kwietniu 2008r. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego zalecił korektę pochylenia na odcinkach na terenie posesji - po
uprzednim uzyskaniu zgody zainteresowanych stron. Zatem ta nieprawidłowość mogła być łatwo i
szybko usunięta, gdyby tylko nastąpiła wola współpracy ze strony właściciela posesji. Takiej
niestety nie było. Ponowne zezwolenie na prowadzenie robót gmina otrzymała w kwietniu tego
roku. Od tego momentu do wznowienia robót pod koniec lipca trwały prace nad przygotowaniem
poprawek dokumentacji projektowej.

2010-08-04 | Remont sanktuarium w Golinie
Już niebawem zakończą się prace związane z pierwszym etapem
rewitalizacji kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie. Ciesząc
się z widocznych efektów prac renowacyjnych golińska parafia oraz
Stowarzyszenie "Nasza Wspólnota" nie czekają bezczynnie,
szukając środków potrzebnych na sfinansowanie drugiego etapu
prac. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 150 tys.
złotych.
Rozpoczęty w zeszłym roku remont sanktuarium w Golinie polegał
na zabezpieczeniu całej konstrukcji kościoła i odbudowy
historycznego ogrodzenia. - Efekty prac są widoczne gołym okiem.
Można powiedzieć, że kościół nabrał bardziej pierwotnego wyglądu
niż przed remontem, gdyż zostały odnowione takie elementy,
których wcześniej nie mogliśmy zobaczyć, bo były na przykład
zamurowane – podkreśla Janusz Wojtczak, prezes Stowarzyszenia
"Nasza Wspólnota".
W ramach prac restauracyjnych drugiego etapu mają zostać wykonane prace zabezpieczające przy
dwóch XVII- wiecznych ołtarzach bocznych z nawy głównej. – Rewitalizacja obejmie dwa
zabytkowe ołtarze p.w. NMP ze św. Antonim oraz św. Benona – mówi ks. Janusz Pytlik, proboszcz
Golińskiej parafii. Parafia pozyskała na tę inwestycję dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kwocie 70 tys. złotych, która pozwoli rozpocząć prace w związane z pracami
konserwatorskimi. - Taką mamy zasadę, że najpierw szukamy środków finansowych, pochodzących
z zewnątrz, czyli na przykład dotacji z ministerstwa, a dopiero później prosimy parafian o wsparcie.
Bez udziału środków innych instytucji nie bylibyśmy w stanie sfinansować prac na taką skalę –
podkreśla prezes Wojtczak.
Niedawno przedstawiciele stowarzyszenia rozpoczęli zbiórkę środków własnych wśród parafian. –
Chciałbym podziękować parafianom za zaangażowanie, gdyż odsetek rodzin, które partycypuje w
finansowaniu przedsięwzięcia wynosi ponad 80%. To bardzo wysoka liczba przy tego typu
przedsięwzięciach – cieszy się Janusz Wojtczak. W drugim etapie renowacji partycypować będzie
także gmina Jarocin, która planuje przekazać na ten cel dotację w wysokości 50 tys. złotych.

2010-08-03 | Warsztaty frywolitkowe
Dzisiaj o godzinie 17.00 w podcieniach jarocińskiego
rausza odbędą się warsztaty frywolitkowe. Poprowadzi je
Eugenia Wieczorek, mistrzyni tworzenia takich koronek.
Pierwszy warsztat odbył się w miniony wtorek, 27 lipca.
Kilkanaście osób cierpliwie uczyło się wtedy wykonywania
podstawowego wzoru, z różnymi skutkami. - Chyba
nigdy się nie nauczę! - denerwowała się niejedna z pań. -

Nie należy się przejmować początkowymi niepowodzeniami, bo tworzenie frywolitki to sztuka
trudna i żmudna - pocieszała pani Eugenia. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli jednak zadowoleni i
w przyjemnej atmosferze ćwiczyli w skupieniu. Organizatorami warsztatów jest Urząd Miejski oraz
spółka PI-JAR.
Frywolitka to koronka artystyczna wykonywana 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. Eugenia Wieczorek takie dzieła tworzy już od trzydziestu lat. Jarocińska
artystka tworzy serwety, serwetki, naszyjniki, kołnierzyki, czapeczki i ozdoby choinkowe. Koronką
frywolitką ozdabia także pisanki. Przykłady tak przystrojonych wydmuszek znajdują się w Muzeum
Pisanki w Ciechanowcu. 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 w zeszłorocznej edycji Konkursu Europejskiej Sztuki Ludowej w Częstochowie. Brało w nim
udział ponad 120 twórców z Polski, Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji.

2010-08-03 | Nowe place zabaw
W minioną sobotę w Hilarowie oddano do użytku pierwszy z pięciu placów zabaw, jakie powstały w
lipcu na terenie gminy Jarocin. O nowoczesne i w pełni bezpieczne dla najmłodszych miejsca
spędzania czasu wzbogaciły się także Dąbrowa, Osiek, Cząszczew oraz Kadziak.

W skład każdego z placów weszły m.in. huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela, piaskownica i
sprężynowiec. Wszystkie zakupione przez gminę Jarocin urządzenia są kolorowe oraz wykonane z
drewna bezrdzeniowego. Obiekty posiadają niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa najmłodszych
certyfikaty bezpieczeństwa. Dostawcą wyposażenia placów zabaw jest spółka Inter – Flora z
Wrocławia. Koszt zakupu wyposażenia dla sześciu placów zabaw to blisko 70 tys. złotych. Na pięciu
placach dzieci już mogą się bawić. Wyjątkiem jest Siedlemin, gdzie plac powstanie we wrześniu.
Warto podkreślić, że program budowy placów zabaw na terenie gminy Jarocin trwa kilka lat.
Najpierw tego typu obiekty powstały na największych osiedlach i w największych wioskach naszej
gminy.

2010-08-03 | W hołdzie powstańcom
1 sierpnia przypadła 66. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego. Wczoraj Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina uczcił
pamięć poległych w niepodległościowym zrywie, składając kwiaty
pod tablicą pamiątkową w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Jarocinie. Symboliczne miejsce w jarocińskim ogólniaku upamiętnia

dwoje uczniów szkoły, Ewelinę Łaniewską-Rolicką oraz Stefana Stachowiaka, którzy zginęli podczas
powstania.
W minioną niedzielę w Jarocinie o godzinie 17.00, czyli dokładnie w 66. rocznicę godziny "W" na
minutę zostały włączone syreny alarmowe. W ten sposób gmina Jarocin uczciła rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Akcja włączania syren została podjęta na prośbę Wojewody
Wielkopolskiego oraz dyrektorów oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Łodzi.

2010-08-03 | Lato w teatrze trwa
Trwają najdłuższe letnie warsztaty teatralne w historii
Jarocina. W ramach projektu edukacyjnego "Lato w
teatrze" 41 młodych mieszkańców naszej gminy poznaje
właśnie alfabet teatru. Dwutygodniowe półkolonie
rozpoczęła wczoraj wycieczka do Legnicy.
Zajęcia w ramach projektu prowadzone są przez
artystów Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy w
czterech grupach: aktorskiej, kostiumowoscenograficznej, muzycznej oraz promocyjnodziennikarskiej.
Profesjonalni
artyści, pracując z dziećmi i młodzieżą,
podzielą się
swym doświadczeniem zawodowym oraz
zaprezentują
metody pracy. Letnie półkolonie w
formie
warsztatów teatralnych rozpoczęły się 2
sieprnia i
potrwają do 13 sierpnia. Miejscem
spotkań
młodych adeptów sztuki teatralnej jest
Pałac
Radolińskich w Jarocinie oraz park
miejski.
W trakcie
warsztatów młodzi miłośnicy teatru
pracują nad
przygotowaniem spektaklu teatralnego
Jak ptaki...
Efekty swej pracy zaprezentują
jarociniakom w
Pałacu Radolińskich w Jarocinie 12 i 13 sierpnia. Oba spektakle rozpoczną się o godzinie 19.00.
Wstęp wolny. - Punktem wyjścia do stworzenia tego spektaklu jest historia rodziny Radolińskich
oraz jarociński festiwal z lat 80-tych. Mnie jednak będzie interesował bunt i wolność w waszym
wydaniu i w waszej interpretacji. Pomysłem na spektakl są krótkie formy, etiudy teatralne, gdzie
uczestnicy warsztatów sami obsadzili się w konkretnych rolach i decydowali o kształcie spektaklu –
wyjaśnia Bartosz Bulanda, aktor legnickiego teatru, który prowadzi grupę aktorską.
"Lato w teatrze" to projekt edukacyjny zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Przedsięwzięcie w Jarocinie dofinansowała gmina Jarocin kwotą ponad 25 tys. złotych.
Organizacyjnie wspiera je także Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Zespół Szkół nr 5
w Jarocinie.

2010-08-03 | Hala targowa już działa
Od dziś mieszkańcy Jarocina mogą na zakupy udać się do nowej hali targowej. - Ci handlowcy,
którzy byli na dzisiaj gotowi, aby otworzyć sklepy mogli rozpocząć działalność w pomieszczeniach
nowej hali - informuje Jerzy Pluta, prezes spółki ZUK. Część boksów handlowych jest już
zagospodarowana i czeka na klientów.

Budowa nowoczesnej hali targowej na miejskim bazarze jest największą inwestycją w historii
Zakładu Usług Komunalnych. Nowoczesny obiekt to ponad 1500 m kw. powierzchni użytkowej oraz
38 stoisk handlowych. Dziewięć boksów może funkcjonować niezależnie od głównej hali, ponieważ
posiada osobne wejścia i okno wystawowe od strony ulicy Kasztanowej.
Koszt inwestycji realizowanej przez gminną spółkę to około 3 mln 400 tys. zł brutto. Zakład Usług
Komunalnych przeznaczył na ten cel 1,9 mln zł ze środków własnych i zaciągnał 1,5 mln zł
niskooprocentowanego kredytu. W hali targowej znajdzie się m.in. stoisko z fast-foodami, sklepy
mięsne, spożywcze i cukiernicze. Będzie można również nabyć artykuły chemiczne, odzież czy
kwiaty. Swoje artykuły będą sprzedawać zarówno osoby, które dopiero niedawno zaczęły prowadzić
działalność jak i przedsiębiorcy z długoletnim doświadczeniem.

