2010-10-29 | Moc atrakcji w Aquaparku
Oswajanie niemowląt z wodą, aquaareobik, Aqua-bar,
kurs nurkowania - nowoczesny Aquapark, który zostanie
oddany do użytku w listopadzie, to olbrzymi wachlarz
nowych wodnych atrakcji.
Zajęcia z cyklu "Oswajanie niemowląt z wodą" można
rozpocząć już od 3 miesiąca życia. Podział na grupy
wiekowe, pozwoli na dostosowanie ćwiczeń do rozwoju
dziecka. Od początku do końca zajęcia organizowane są
przez wyszkoloną kadrę, która oprócz opieki zapewnia
zabawki i sprzęt gwarantujące atrakcyjność zabaw w
wodzie. - Zajęcia tego typu to bardzo atrakcyjna forma
aktywnego spędzenia wolnego czasu z maluszkiem. To także sposób na budowę szczególnego
rodzaju więzi rodzic-dziecko. Zachęcam więc do zabaw i nauki z z naszymi dziećmi na terenie
jarocińskiego Aquaparku - mówi Zbigniew Danielczyk, wiceprezes Jarocin-Sport. - Już od dawna
wiadomo o prozdrowotnym wpływie ćwiczeń w wodzie. Zwiększa się odporność na infekcje, a u
dzieci z problemami psychomotorycznymi powoduje rozluźnienie mięśni i poprawę samopoczucia dodaje. Zajęcia prowadzone będą przez Anetę Matela, absolwentkę Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu, członka Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt.
W Aquaparku będzie można również skorzystać z zajęć Aquaaerobiku. Trening w wodzie bardzo
korzystnie wpływa na wzmocnienie i uelastycznienie mięśni czy wysmuklenie sylwetki. Poprawia
również krążenie i oddychanie, a także wpływa pozytywnie na kondycję ćwiczących. Do tego
zapobiega stresom, opóźnia wystąpienie zmęczenia, wpływa pozytywnie na poprawę samopoczucia
oraz daje niesamowitą satysfakcję. - Ta forma aktywności fizycznej mająca już wiele zwolenniczek,
adresowana jest do osób w różnym wieku oraz o różnym poziomie sprawności fizycznej. Ważny jest
fakt, iż aerobic we wodzie nie wymaga umiejętności pływania, ponieważ, cały czas ćwiczy się w
styczności z podłożem - informuje Danielczyk. Podczas aquaaerobiku odciążony jest cały układ
kostno-stawowy, z tego względu ta forma ruchu polecana jest również osobom, które chorują na
osteoporozę, cierpią na nadciśnienie tętnicze lub mają problemy z kręgosłupem i stawami oraz
paniom w ciąży. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
Tradycyjnie, w jarocińskim kompleksie wodnej rozrywki
będzie można skorzystać z zajęć nauki i doskonalenia
pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Aktualnie w naszej ofercie znajduje się nauka pływania
dla dzieci i dorosłych, korekcja wad postawy dla dzieci i
młodzieży, zajęcia indywidualne i w grupach, możliwość
zdobycia karty pływackiej oraz zdobycia tytułu ratownika
młodszego i ratownika WOPR, a także patentów - wylicza
wiceprezes Jarocin-Sport.
Tym, którzy szukają nowych doznań oraz są wrażliwi na
piękno podwodnego świata, gminna spółka proponuje
kurs nauki nurkowania, po którym uczestnicy otrzymają
międzynarodowe certyfikaty, uprawniające do nurkowania na całym świecie. Zajęcia poprowadzą
instruktorzy centrum nurkowego DIVER24. - To specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem.
Dzielą się swoją widzą, szkoląc na najwyższej jakości sprzęcie - mówi Danielczyk i dodaje: - Dla
wszystkich chętnych pierwsza, bezpłatna lekcja nurkowania gratis! Jeżeli chcesz pod opieką
instruktora nurkowania wykonać swój pierwszy wdech pod wodą, przyjdź i spróbuj! Zapraszamy 20
listopada od godziny 16.00 do Aquaparku.
Nowe możliwości daje także aqua-bar, zaprojektowany w taki sposób, aby był dostępny zarówno

dla klientów Aquaparku w strojach kąpielowych (tzw. korytarz "bosej stopy"), jak i dla gości z
zewnątrz. W Aqua-barze będzie można wypić kawę, coś orzeźwiającego, czy zjeść smaczne ciastko.
Nową propozycja jarocińskiego kompleksu będzie organizacja przyjęć urodzinowych dla
najmłodszych. - Zapewniamy niepowtarzalną, bezpieczną zabawę pod okiem animatora, który
będzie organizatorem zabaw na hali basenowej oraz pyszne menu - zgodne z upodobaniami
najmłodszych. Gwarantujemy uśmiech na twarzy małego jubilata oraz jego gości - tłumaczy
wiceprezes gminnej spółki.
"Wejściówka na prezent" to również nowa oferta aquaparku. Jeśli chcemy komuś zrobić oryginalny
prezent, podarować wspaniały relaks oraz niepowtarzalną zabawę, idealną propozycją będzie bilet
wstępu na teren aquaparku. Dla bardziej wymagających istnieje możliwość połączenia atrakcji
wodnych z zabiegami kosmetycznymi Sportowego Wellness.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ofert otrzymają Państwo pod numerami
telefonów 62 747-31-04 wew. 253 oraz 509-625-690.

2010-10-29 | Z JFPK łatwiej o unijne pieniądze
Blisko 20 mln zł dofinansowania z programów unijnych udało się pozyskać przy udziale
Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. To doskonały wynik, biorąc pod uwagę fakt, że
JFPK działalność w zakresie przygotowania i przeprowadzania przetargów, obsługi inwestycji oraz
przygotowania i rozliczania projektów unijnych prowadzi dopiero półtora roku.
- Tworzymy dobre projekty i jesteśmy skuteczni - mówi Agnieszka Rybacka, wiceprezes
Jarocińskiego Funduszu. Gminna spółka oferuje pomoc w pozyskiwaniu unijnych środków zaledwie
od półtora roku. Jak do tej pory wszystkie przygotowane przez gminną spółkę projekty zostały
rozpatrzone pozytywnie.
Z trzech unijnych programów - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 udało się pozyskać blisko 20 mln zł. Pierwszym sukcesem było
pozyskanie 2,7 mln zł na zakup pięciu nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej. Odpowiednio dobrany zespół wykwalifikowanych specjalistów stara się pomagać klientom odnieść
sukces. Tak stało się m.in. w przypadku Jarocińskich Linii Autobusowych. Dobra orientacja w
specyfice działania zarówno przedsiębiorczości jak i sfery samorządowej, elastyczność oraz wysoka
jakość usług to czynniki, dzięki którym zostały odniesione pierwsze zauważalne gołym okiem
sukcesy - tłumaczy Agnieszka Rybacka. - Do tej pory przygotowywaliśmy projekty dla gminy,
spółek czy innych instytucji podległych gminie. Zgłaszają się do nas coraz częściej lokalni
przedsiębiorcy oraz rolnicy, którym możemy zaproponować bardzo korzystne warunki współpracy.
Dzięki inicjatywie Jeremie, JFPK przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym może bez większego
ryzyka udzielić wsparcia finansowego do 200 tys. zł. Pieniądze te należy oczywiście zwrócić, jednak
mogą one posłużyć jako środki do dalszego rozwoju firmy lub jako wkład własny niezbędny w
przypadku starania się o dotacje z Unii Europejskiej - dodaje
JFPK w ramach prowadzonej działalności oferuje kompleksową pomoc. Począwszy od wyboru
odpowiedniego programu, poprzez wypełnienie wniosków, załączników czy kompletowanie
niezbędnych dokumentów, a na obsłudze projektu po otrzymaniu dotacji skończywszy. - Zawsze
staramy się wpisać to w koszty prowadzenia danego przedsięwzięcia, dzięki czemu finansowanie tej
usługi przedsiębiorca ma zapewnione. Nie musi zajmować się więc korespondencją z urzędami,
tylko rozwojem biznesu - wyjaśnia Rybacka. - Warto skorzystać z naszej oferty, bo dzięki nam,
pozyskanie środków może okazać się naprawdę proste - zachęca.

2010-10-27 | Puchar burmistrza pojechał do Łodzi
Zawodniczki Organiki Budowlani Łódź pewnie wygrały trzy spotkania i tym samym stanęły na
najwyższym podium VII Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn PLUSLIGI Kobiet o Puchar Burmistrza
Jarocina. Impreza, w trakcie której kibice mogli podziwiać grę czołowych polskich drużyn PLUSLIGI
kobiet, odbyła się w miniony weekend w hali widowiskowo-sportowej Jarocin-Sport.

W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny: GCB Centrostal Bydgoszcz, Organika Budowlani Łódź,
TAURON MKS Dąbrowa Górnicza oraz Impel Gwardia Wrocław. Każda z drużyn rozegrała trzy
mecze. Choć za faworytów rozgrywek uważać można było zespoły z Łodzi i Dąbrowy Górniczej,
świetnie zaprezentowała się drużyna z Bydgoszczy, która uplasowała się na drugim miejscu.
Jarociński turniej stał się cykliczną imprezą, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń
sportowych Jarocina. Przyciąga rzesze kibiców, którzy tworzą niepowtarzalny klimat turnieju.
Impreza traktowany jest jako ważny sprawdzian przed rozpoczęciem sezonu ligowego, a o udział w
nim zabiega większość zespołów występujących w Lidze Siatkówki Kobiet. Organizatorami turnieju
było Towarzystwo Krzewienia Sportu Siatkarz oraz Urząd Miejski w Jarocinie.
W przededniu rozgrywek, 22 października, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie
odbyła się charytatywna zbiórka krwi. Akcja "III Lekcja Agaty w Jarocinie" była hołdem złożonym
tej niezwykłej kobiecie - Agacie Mróz-Olszweskiej. Krew pobierała Ekipa z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. W sumie pozyskano ponad 43 litry krwi. Ten bezcenny
skarb zdecydowało się oddać 96 dawców. Tradycyjnie krwiodawcy na wszystkie mecze turnieju
mogli wejść bezpłatnie.
Tabela końcowa turnieju:
1. Organika Budowlani Łódź
2. GCB Centrostal Bydgoszcz
3. Impel Gwardia Wrocław
4. Tauron MKS Dąbrowa Górnicza
Wyróżnienia indywidualne:
- najlepsza atakująca: Patrycja Polak (GCB Centrostal Bydgoszcz)
- najlepsza rozgrywająca: Marta Haładyn (Tauron MKS Dąbrowa Górnicza)
- najlepsza libero: Michaela Teixeira (Organika Budowlani Łódź)
- najwszechstronniejsza zawodniczka: Katarzyna Jaszewska (Impel Gwardia Wrocław).
Foto: Włodzimierz Włoch

2010-10-27 | Nowe znaki zakazu na Kościuszki
Na kilku odcinkach ul. Kościuszki oraz ul. Dąbrowskiego
zostały wprowadzone zakazy zatrzymywania się.

Dotychczas zaparkowane po jednej stronie jezdni auta utrudniały komunikację pieszą oraz
samochodową. Każda osoba, która pomimo zakazu zaparkuje tam swój pojazd może zostać
ukarana mandatem.
Zakazy wprowadzone zostały w trzech miejscach: na ul. Dąbrowskiego od ul. Wrocławskiej do ul.
Kościuszki, na ul. Kościuszki od ul. Węglowej do ul. Dąbrowskiego - w tych miejscach obowiązuje
obustronny zakaz zatrzymywania się. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki
vis-a-vis Straży Miejskiej zlikwidowane zostały miejsca parkingowe i wprowadzony został zakaz
zatrzymywania się, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 (Al. Niepodległości). Decyzja o
postawieniu znaków z zakazami jest m. in. wynikiem zgłoszeń od mieszkańców, którzy wyrazili
swoje negatywne opinie na temat aut parkujących po obu stronach jezdni, utrudniających
komunikację pieszą i samochodową w rejonie ulic Kościuszki i Dąbrowskiego. Co ciekawe, wiele
osób prawdopodobnie z przyzwyczajenia nadal zostawia swoje samochody w miejscach
niedozwolonych, ignorując znajdujące się tam oznakowanie.
- Zauważyliśmy, że pomimo ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się na ulicach Kościuszki
oraz Dąbrowskiego kierowcy nadal parkują tam swoje samochody. Wielu z nich albo lekceważy
znaki, albo nie zwraca na nie uwagi lub po prostu z przyzwyczajenia i rutyny zostawia tam swoje
pojazdy. Straż Miejska zgodnie z przepisami: kodeksem wykroczeń oraz taryfikatorem
mandatowym będzie egzekwować właściwe przestrzeganie przepisów ruchu drogowego - podkreśla
Krzysztof Adamiak, komendant Straży Miejskiej w Jarocinie. Takie postępowanie może zostać
ukarane mandatem w wysokości 100 zł oraz 1 punktem karnym.

2010-10-26 | Budowa sali sportowej w Witaszycach - drzwi otwarte
Budowa sali sportowej przy zespole szkół w Witaszycach powoli zmierza ku końcowi. Jak
przebiegają prace będzie można zobaczyć na własne oczy 4 listopada. Tego dnia uczniowie wezmą
udział w akcji "Bezpieczni w drodze do szkoły" zorganizowanej przez wykonawcę, firmę Skanska,
natomiast mieszkańcy Witaszyc w godzinach od 15.00 do 17.00 będą mogli zwiedzić obiekt.
4 listopada Skanska, wykonawca inwestycji budowy Sali sportowej w Witaszycach we współpracy z
inwestorem - spółką Jarocin Sport, przeprowadzi akcję "Bezpieczni w drodze do szkoły". W trakcie
spotkania policjant nauczy dzieci, jak poruszać się po drodze, a przedstawiciele Skanska rozdadzą
opaski odblaskowe. Każdy z uczniów otrzyma również książeczkę z łamigłówkami, wyklejankami i
kolorowankami "Mój mały kodeks drogowy", która poprzez zabawę uczy, jak radzić sobie z
niebezpieczeństwami ruchu drogowego. W spotkaniu udział wezmą też ratownicy PCK, którzy
pokażą dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy. - Zależy nam na budowaniu czynnych postaw w
niesieniu pomocy - mówi Maria Kowalska, koordynatorka akcji z ramienia Skanska. Jak tłumaczy
Kowalska, każdy, nawet dziecko, może uratować życie drugiej osobie, musi tylko nauczyć się, jak
to zrobić, jak wezwać pomoc, jak zaopiekować się poszkodowanym do czasu przyjazdu pogotowia.
- Brak wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym i słaba widoczność
pieszych są najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem najmłodszych. Dlatego tak ważne
jest edukowanie najmłodszych oraz noszenie elementów odblaskowych. Dzięki naszym opaskom
kierowca zauważy pieszego z odległości 150, a nie 20 metrów, gdy jest juz za późno na
jakakolwiek reakcje. Nasze opaski naprawdę mogą uratować życie - dodaje Kowalska.
Dodatkowo uczniowie witaszyckiej szkoły będą mogli zobaczyć, jak przebiegają prace przy
inwestycji, która jest realizowana właśnie z myślą o nich - najmłodszych mieszkańcach Witaszyc. 4 listopada powstający obiekt zostanie również udostępniony do zwiedzania nieco starszym
mieszkańcom Witaszyc. Od 15.00 do 17.00 przedstawiciele wykonawcy będą oprowadzać w
zorganizowanych grupach wszystkich zainteresowanych, po budowanej w Witaszycach sali
sportowej - informuje Zbigniew Danielczyk, wiceprezes Jarocin-Sport. Jest to więc doskonała
okazja do tego, by na własne oczy zobaczyć, jak wygląda obiekt, którego całkowita powierzchnia
wynosi blisko 2,6 tys. mkw. - Sala sportowa została podzielona na trzy strefy: dydaktyczną

(pracownie wraz z zapleczami i odpowiednim wyposażeniem), krzewienia kultury fizycznej wraz z
zapleczem socjalno - technicznym (sala sportowa, magazyny, pokój nauczycielski, szatnie,
umywalnie, toalety, natryski) i techniczną (kotłownia). Do sali został zbudowany łącznik, dzięki
któremu obiekt został połączony bezpośrednio z budynkiem szkoły - opisuje Danielczyk.
Zakończenie inwestycji w Witaszycach zaplanowano na początek 2011 r. Koszt budowy sali
powinien zamknąć się w kwocie 3 mln zł netto. Dzięki zastosowanej w gminie Jarocin realizacji
obiektów sportowych przez gminną spółkę Jarocin-Sport, możliwe jest odzyskanie podatku VAT i
ponowne zainwestowanie pieniędzy. Dzięki takiemu systemowi można budować więcej za mniej, a
w Jarocinie z powodzeniem realizowany jest program wyposażania dużych szkół gminnych w
obiekty sportowe.

2010-10-26 | Nadzieje i rzeczywistość powojennego Jarocina
Sesja popularnonaukowa zatytułowana "Nadzieje i rzeczywistość. Przemiany społeczno-polityczne
na Ziemi Jarocińskiej w latach 1945-1948", odbyła się w ubiegłym tygodniu w jarocińskim ratuszu.
Prelekcje przedstawili naukowcy IPN, wykładowcy UAM w Poznaniu i Wielkopolskiej Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie oraz jarocińscy historycy.

Sesję popularnonaukową otworzył Sebastian Pluta - dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie,
prosząc o wystąpienie Rafała Reczka dyrektora poznańskiego Oddziału IPN. - Szczególnie pierwsze
lata po zakończeniu II wojny światowej, są ważnym i interesującym okresem naszej historii. To co
się wówczas działo na terenie kraju jest warte badania i szerszego poznania. Jarocin jest również
obszarem jeszcze nie odkrytym w wielu aspektach. Ta konferencja pozwoli naświetlić i przedstawić
wiele nowych perspektyw miasta - podkreślał Reczek. Całą sesję poprowadził Eugeniusz Czarny
były kustosz jarocińskiego Muzeum Regionalnego, zapowiadając dwie grupy prelegentów. Pierwszą
zawiązaną z Instytutem Pamięci Narodowej oraz drugą grupę historyków lokalnych.
Wiedza na temat przemian, jakie nastąpiły w kraju w latach 1945-1948 jest ciągle niewielka. Pod
wiele mówiącym hasłem "Nadzieje i rzeczywistość" historycy odsłonili trudny fragment historii
najnowszej Polski w wymiarze lokalnym. Wiele faktów związanych z wydarzeniami okresu
powojennego pozostawało do tej pory nieznanych, a dokumenty schowane głęboko w przepastnych
archiwach służb specjalnych. Prelegenci zaprezentowali m.in. wyniki najnowszych badań i ustaleń
dotyczących działalności podziemia niepodległościowego na Ziemi Jarocińskiej, odkryli mechanizmy
działań aparatu represji wobec mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, a także podjęli temat
skomplikowanych relacji między kościołem i państwem w tamtym okresie.
Organizatorem sesji było Muzeum Regionalne w Jarocinie we współpracy z poznańskim oddziałem
Instytutu Pamięci Narodowej.

2010-10-26 | Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Jarocina
W tegorocznym Turnieju o Puchar Burmistrza Jarocina
wzięło udział 28 szachistów, reprezentujących m.in.
Pruszcz Gdański, Poznań, Kórnik, Śrem, Kościelec,
Pleszew, Nowe Skalmierzyce oraz oczywiście Jarocin.
Zwycięzcą turnieju został Tomasz Kempiński z Drapolu
Jantar Pruszcz Gdański.
Laureat zawodów był bezkonkurencyjny, podczas
turnieju nie poniósł żadnej porażki. Szachista jest bratem
wielokrotnego reprezentanta Polski na najważniejszych
imprezach szachowych rangi mistrzowskiej - Roberta
Kempińskiego. Drugie miejsce zajął utalentowany junior
poznańskiego Pocztowca - Przemysław Adamek. Największą rewelacją turnieju okazał się Kacper
Tomaszewski. Junior JKSz-W Jarocin rozegrał doskonałe zawody i zasłużenie wywalczył trzecią
nagrodę. Podczas turnieju wręczono także nagrody dla najlepszego juniora - Bartosza Biadały,
zawodnika z terenu powiatu jarocińskiego - Wioletty Sobierskiej oraz dla najlepszej zawodniczki Alicji Kaczmarek. Szczegółowe wyniki oraz fotorelacja z turnieju na portalu Wielkopolskiego
Związku Szachowego www.wzszach.poznan.pl.
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Jarocina 2010 tradycyjnie został zorganizowany przez
Jarociński Klub Szachowo - Warcabowy, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Jarocińskiego
Ośrodka Kultury oraz Banku Spółdzielczego w Jarocinie.

2010-10-25 | Lekcja historii z Piotrem Marchwiakiem
Książka nieżyjącego już regionalisty, historyka i publicysty Piotra
Marchwiaka "Moje wyprawy historyczne po Ziemi Jarocińskiej"
zostanie zaprezentowana czytelnikom 11 listopada. Jest to data
szczególna, gdyż przypada dokładnie w drugą rocznicę śmierci
autora.
200-stronicowa publikacja jest zbiorem artykułów Piotra Marchwiaka
zamieszczanych na łamach Gazety Jarocińskiej w latach 1995-2002.
W czasie przygotowań zespołu redakcyjnego do wyboru tekstów, w
archiwum tego lokalnego tygodnika odnaleziono konspekt
wydawnictwa przygotowany wiele lat temu przez samego historyka.
"Okazało się, że autor od dawna nosił się z zamiarem wydania swoich
tekstów w wersji książkowej. Osobiście wybrał artykuły, które
zamierzał umieścić w publikacji, podzielił je na rozdziały,
zaproponował tytuł, a w obszernych »uwagach metodologicznych«,
stanowiących swoistą instrukcję, znalazły się dokładne wskazówki co
do kształtu i zawartości wydawnictwa" czytamy w słowie wstępnym publikacji.
Książka jest zatem wiernym odzwierciedleniem woli zmarłego autora. Podzielona została na cztery
bloki tematyczne: Ludzie - Zdarzenia - Miejsca - Krypty. Taki układ - jak pisze autor w "uwagach
metodologicznych" konspektu - podyktowany został względami merytorycznymi i logicznymi:
historia jest dziełem LUDZI, którzy tworzą ZDARZENIA, fakty w określonym czasie i MIEJSCACH,
aby w końcu "zejść z tego świata", pozostawiając swoje "doczesne szczątki" w różnych miejscach
spoczynku, nekropoliach, także w KRYPTACH, znajdujących się w podziemiach kościołów.
Publikacja została wydana z inicjatywy Fundacji 750-lecia Jarocina w nakładzie 300 sztuk. Jak
zapewnia wydawca już planowane jest jej drugie wydanie. - Jest to książka wyjątkowa, która

powinna znaleźć się na półce każdego miłośnika lokalnej historii. Jest to wydanie, które z
pewnością zostanie bestsellerem w skali regionu. Twórczość Piotra i to co po sobie pozostawił,
zasługuje na publikację i na to, aby poznawały je kolejne pokolenia mieszkańców Ziemi Jarocińskiej
- podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Promocja książki zaplanowana na 11 listopada na
godzinę 15.00 w sali sesyjnej jarocińskiego ratusza. - Książkę będzie można nabyć w cenie 20
złotych. Koszt wydrukowania jednego egzemplarza to 40 złotych, a gdyby policzyć wszystkie koszty
związane z publikacją to w przeliczeniu na jeden egzemplarz jest to kwota ponad 70 zł, książka
byłaby wtedy niedostępna dla większości potencjalnych czytelników. Na szczęście, udało się tę cenę
znacznie obniżyć dzięki dotacji z budżetu gminy Jarocin, darowizn od innych podmiotów, w
szczególności od spółek gminnych i wolontariackiej pracy zarządu fundacji oraz pracowników
muzeum. Myślę, że każdy kto będzie chciał mieć tę książkę, będzie mógł sobie na to pozwolić mówi Mikołaj Szymczak z Fundacji 750-lecia Jarocina. Gmina Jarocin dofinansowała wydanie książki
kwotą 10 tys. złotych.
Zapraszamy do lektury fragmentów książki "Moje wyprawy po Ziemi Jarocińskiej" w wydaniu JaPI
Czaspoisma Mieszakańców Gminy Jarocin, które ukaże się 3 listopada.

2010-10-21 | Jarocin znowu najlepszy w Polsce!
Jarocin został zwycięzcą konkursu Samorządowy Lider
Zarządzania. Komisja konkursowa doceniła miasto za
działania w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Uroczystość ogłoszenia wyników i
wręczenia nagród odbyła się 20 października w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie. Warto podkreślić, że to nie
pierwsze takie wyróżnienie dla Jarocina. W zeszłorocznej
edycji konkursu w dziedzinie oświata wygrał bowiem
jarociński projekt "Od oświaty biurokratów, do oświaty
obywateli".
Do konkursu zorganizowanego przez Związek Miast
Polskich zgłoszono 80 projektów z całej Polski. Jarocin zgłosił do konkursu realizowany od 2003 r.
projekt "Jarocin - gmina obywateli". - Ideą projektu jest zlecanie stowarzyszeniom do realizacji
zadań własnych gminy, która wspiera je merytorycznie i finansowo. Gmina sukcesywnie wycofuje
się z działań, które lepiej i efektywniej wykonują organizacje pozarządowe - podkreśla Robert
Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina. Gmina zgłaszając się do konkursu jako partnerów
projektu wskazała dwie organizacje pozarządowe: Fundację 750-lecia Jarocina i Jarociński
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na początku września w Poznaniu odbyło się posiedzenie kapituły
konkursowej, która spośród nadesłanych zgłoszeń, do ścisłego finału wybrała 18. Projekty oceniali
eksperci z organizacji samorządowych, a także naukowcy z poznańskich uczelni. Przedmiotem
oceny były m.in.: innowacyjność rozwiązania, skuteczność, efektywność kosztowa oraz
uniwersalność praktyki. - Mamy satysfakcję z tego, że w czasie wizyty komisji konkursowej
zaproponowano gminie Jarocin udział w ogólnopolskim panelu eksperckim, który ma wypracować
model współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi - podkreśla burmistrz
Kaźmierczak. Głównymi rywalami Jarocina w kategorii małych i średnich miast był Gniew i Śrem.
Zwycięzca został wyłoniony na podstawie wizytacji komisji konkursowej w poszczególnych
miastach, które sprawdziła jak zgłoszone projekty realizowane są w praktyce. Nagrodą za zajęcie
pierwszego miejsca jest statuetka oraz dwa laptopy.
- To co chcieliśmy w przypadku Jarocina docenić to przede wszystkim strategiczne, długofalowe i
wieloletnie podejście do kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi i uczynienie z nich
jednego z głównych i podstawowych partnerów w realizacji zadań publicznych - rozpoczął ocenę
jarocińskiego projektu Marcin Dadel, dyrektor Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Takie podejście prowadzi do tego, że odpowiedzialność za realizację zadań publicznych jest

uspołeczniona, że więcej osób, więcej obywateli ma poczucie wpływu na to, w jaki sposób
dostarczane są różnego rodzaju usługi publiczne - dodał Dadel. Ważne też są liczby, które mówią
na jak dużą skalę prowadzona jest współpraca między jarocińskim samorządem a organizacjami
pozarządowymi. Aż 9% tegorocznego budżetu gminy zostało przeznaczonych na zadania przez nie
realizowane. Liczba ta imponuje przy porównaniu ze średnią krajową, która w roku ubiegłym
wyniosła nieco ponad 1%. Idąc tym tropem można wyliczyć, że średnia krajowa tego typu
wydatków na jednego mieszkańca wynosi 36,10 złotych, a w naszej gminie jest to kwota ponad
pięciokrotnie wyższa, która oscyluje około 200 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Oceniając współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi nie sposób pominąć faktu, że liczba
organizacji wzrosła w ciągu ostatnich siedmiu lat o ponad połowę.
Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania organizowany cyklicznie od 2007 roku przez Związek
Miast Polskich we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Collegium Civitas i Instytutu Spraw Publicznych.
Jego celem jest wybranie i upowszechnianie dobrych praktyk.

2010-10-19 | Powszechny Spis Rolny 2010
Wizyty rachmistrzów spisowych, pytań na temat prowadzonej działalności rolniczej, użytkowania
gruntów oraz pogłowia zwierząt gospodarskich mogą się spodziewać rolnicy w kraju w
nadchodzącym czasie. We wszystkich państwach Unii Europejskiej pomiędzy 1 września a 31
października 2010 roku odbywa się Powszechny Spis Rolny.
Jest on pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym
samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.
Celem spisu jest po pierwsze dostarczenie rzetelnej informacji z dziedziny rolnictwa, po drugie
zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych, po trzecie analiza zmian, jakie zaszły w
rolnictwie na przestrzeni ostatnich ośmiu jak również aktualizacja statystyk oraz wykonanie
wytycznych organizacji międzynarodowych.
Co jest objęte spisem?
ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego
użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów
zwierzęta gospodarskie
ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia
zużycie nawozów
pracujący w gospodarstwie rolnym
struktura dochodów gospodarstwa rolnego
metody produkcji rolniczej i ich wpływ na środowisko.

Wszyscy rolnicy, którzy posiadają dostęp do Internetu będą mogli w szybki i łatwy sposób dokonać
samospisu w dogodnym dla siebie czasie. By tak się stało, powinni odwiedzić strony
www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl, gdzie od 1 września udostępniony jest elektroniczny
formularz wraz ze szczegółową instrukcją uzupełnienia. Każda osoba, która dokona logowania
będzie mogła przez 14 dni uzupełniać informacje w spersonalizowanym formularzu spisowym. Jeśli
rolnik nie skorzysta z możliwości samospisu, wtedy może się spodziewać telefonu od ankietera
statystycznego lub wizyty rachmistrza spisowego.
Pamiętajmy! Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem,
imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem
dyrektora urzędu. Jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzania spisu i złożył na piśmie
przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając
wywiad wprowadza informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego - hand-held. Zebrane

dane są automatycznie przesyłane do GUS. Zgodnie z ustawą o PSR 2010r. użytkownicy
gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi: ścisłych, wyczerpujących i przede
wszystkim zgodnych z prawdą.

2010-10-18 | Kanalizacja w Radlinie do końca roku
Trwa budowa blisko 5,5 km sieci kanalizacyjnej w Radlinie. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów
wykonawcy, jeszcze w tym roku inwestycja zostanie zakończona. Nie może się z tym pogodzić
jeden z mieszkańców, który rozpowszechnia wśród mieszkańców Radlina nieprawdziwe informacja,
jakby Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie nie miało pieniędzy na realizację
budowy sieci. W czerwcu rozpoczęła się budowa kanalizacji w Radlinie. Na zlecenie PWiK realizuje
ją spółka Drobud, zwycięzca przetargu. Inwestycja, w ramach której zostanie wykonanych 5,5 km
sieci oraz blisko 80 przyłączy, będzie kosztowała miejskie wodociągi niecałe 3 mln zł. PWiK uzyskał
na ten cen dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(50% wartości inwestycji) oraz preferencyjną pożyczkę z Banku Ochrony Środowiska (50%
wartości inwestycji).
- Podłączenie się do kanalizacji to same plusy. Mieszkańcom podwyższa się standard życia i
wzrasta wartość nieruchomości. Niestety, z faktu, że w gminie Jarocin dzieje się sporo dobrego, że
finalizujemy proces kanalizacji, nie wszyscy są zadowoleni - mówi Jerzy Wolski, prezes PWiK.
Chodzi o jednego z mieszkańców Radlina, który swym sąsiadom opowiada, że Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło budowę sieci tylko ze względu na zbliżające się wybory
samorządowe i nie zamierza jej ukończyć, bo nie ma na ten cel pieniędzy. - O kłamstwach
rozpowszechnianych przez tego człowieka, dowiedziałem się od jednego z mieszkańców Radlina,
który zgłosił się do nas zaniepokojony informacjami, jakie usłyszał - relacjonuje Jerzy Wolski. Rozpowszechnianie kłamstw, oszukiwanie mieszkańców, szukanie zagrożeń tam, gdzie ich nie ma,
to gra wyborcza w najgorszym wydaniu. Wiemy, że osoba, która opowiada te bzdury, startuje w
wyborach do Rady gminy z komitetu wyborczego konkurencyjnego do Adama Pawlickiego. Próba
zyskania przychylności dla swojego ugrupowania za pomocą kłamstw i negacji pozytywnych rzeczy,
które się w gminie dzieją, jest świadectwem "jakości" tego komitetu - irytuje się prezes PWiK
prezentując dokumenty potwierdzające płynność finansową przedsiębiorstwa oraz umowy związane
z inwestycją w Radlinie: z Drobudem z harmonogramem prac, gdzie widnieje data zakończenia
inwestycji (grudzień 2010) oraz z WFOŚiGW na dofinansowanie z terminem przelewania transz.
Wolski dodaje, że zgodnie z porozumieniem zawartym zarówno z wykonawcą jak i funduszem,
inwestycja może zostać zakończona kilkadziesiąt dni później, jeśli warunki atmosferyczne nie będą
umożliwiały prowadzenia prac. - Żadnego innego zagrożenia dla tej inwestycji nie ma. Jeśli któryś z
mieszkańców ma wątpliwości, zapraszam do zapoznania się z dokumentami w siedzibie PWiK przy
Kasprzaka. Inwestycja i działalność PWiK jest jawna. Jeśli będzie taka potrzeba, wezmę również
udział w zebraniu wiejskim, na którym publicznie podam nazwisko osoby, która okłamuje
mieszkańców Radlina - zapewnia prezes PWiK.
Gmina Jarocin jest jedną z pierwszych w Polsce, która finalizuje proces kanalizacji całego obszaru.
W 2012 roku wszyscy mieszkańcy mają mieć dostęp do sieci. Od ośmiu lat PWiK systematycznie i
konsekwentnie realizuje inwestycje, a Radlin jest jedną z ostatnich miejscowości, w której
budowana jest sieć. W tym roku, lub na początku 2011, jeśli na przeszkodzie wykonawcy stanie
pogoda, 80% mieszkańców będzie mogło przyłączyć się do sieci.
- W Radlinie mamy do czynienia z dość mocno rozproszoną zabudową. Gdyby w projekcie, który
realizujemy, uwzględnić wszystkie domostwa, współczynnik koncentracji byłby poniżej 120 osób na
kilometr sieci. Wtedy nie moglibyśmy otrzymać 50% dotacji z WFOŚiGW - tłumaczy Wolski. Co z
pozostałymi 20% (obszar znajdujący się za torami wzdłuż dróg prowadzących do Mieszkowa i
Cielczy)? Jak wyjaśnia Jerzy Wolski, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji już przygotowuje
dokumentację na potrzeby drugiego etapu inwestycji w Radlinie. - W tym roku dokumentacja

będzie ukończona, a prace zamierzamy realizować w 2011r. ze środków własnych spółki - mówi
prezes.

2010-10-15 | Kolejne pieniądze z Unii dla JLA?
4,5 mln zł - o takie dofinansowanie na zakup 8 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej
starają się Jarocińskie Linie Autobusowe. Na początku października Jarocińskie Linie Autobusowe
złożyły wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie ze
środków unijnych zakupu 8 autobusów dla komunikacji miejskiej. Projekt opiewa na kwotę 4,5 mln
zł. - Na przełomie 2009/2010 roku udało nam się pozyskać ponad 3,6 mln zł z Unii Europejskiej na
zakup 5 nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów i zakończyć proces wymiany taboru, który ze
średnią 3 lat jest najmłodszym w Polsce - mówi Grzegorz Mirkiewicz, prezes JLA. - Zachęceni tym
sukcesem, staramy się pozyskać kolejne pieniądze dla gminnej spółki. Konkurencja będzie spora,
ale trzeba próbować, tym bardziej, że i poprzednio rywalizowaliśmy o dofinansowanie ze sporą
ilością podmiotów. To jednak nasz wniosek, który powstał w Jarocińskim Funduszu Poręczeń
Kredytowych, był jednym z najlepszych i otrzymaliśmy środki, o jakie wnioskowaliśmy - dodaje.
Tym razem JLA złożyły wniosek o nazwie "Zakup 8 ekologicznych autobusów dla miasta i gminy
Jarocin", w ramach projektu rozwoju miejskiego transportu zbiorowego. Gminna spółka stara się o
dofinansowanie na zakup sześciu 9-metrowych i dwóch 12-metrowych autobusów. - Małe autobusy
mają służyć dla komunikacji miejskiej wieczorami, w soboty i niedziele. Wtedy ilość pasażerów jest
mniejsza. Bardziej racjonalne jest więc wtedy kursowanie mniejszych autobusów. Dzięki temu JLA
będzie mogła ograniczyć koszty funkcjonowania - tłumaczy Mirkiewicz. Oprócz aspektu
ekonomicznego, warto zwrócić uwagę na to, że JLA w swoim projekcie zaproponowało zakup
pojazdów z silnikami EEV, które mają najwyższy rygor emisji zanieczyszczeń do powietrza, a więc
są bardziej ekologiczne. Do tego autobusy, które zamierza kupić JLA przy pomocy unijnych
środków, będą wyposażone w kamery i mikrofony, dzięki czemu jeszcze bardziej wzrośnie
bezpieczeństwo. - Ponadto "emki", podobnie jak te, które już kursują w gminie Jarocin, będą
naszpikowane elektroniką, wyposażone w detektory pożaru, niskie podłogi, itp. Nowością będą za
to elementy Wi-Fi, które mają umożliwić nawet podczas krótkiego przejazdu włączenie laptopa i
uzyskanie niezbędnych informacji. Będzie to dotyczyło przede wszystkim linii podmiejskich czy
międzymiastowych - informuje prezes JLA.
Komunikacja w Jarocinie ma, w porównaniu z innymi ościennymi miastami, bardzo dobrze
rozwiniętą sieć, którą chce poszerzać, m.in. poprzez środki unijne na kolejne projekty. Zakup
nowych autobusów gminna spółka argumentuje więc planowanym wprowadzeniem nowych linii
komunikacji miejskiej. Gminna sieć transportu będzie poszerzana wraz z pojawieniem się nowych
ulic - m.in. przedłużoną ul. Batorego, która łączy teraz ul. Wojska Polskiego z ul. Glinki. Planowany
termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2011 roku.

2010-10-14 | Sesja popularnonaukowa w ratuszu
22 października w jarocińskim ratuszu odbędzie się sesja popularnonaukowa zatytułowana Nadzieje
i rzeczywistość. Przemiany społeczno-polityczne na Ziemi Jarocińskiej w latach 1945-1948.
Organizatorem sesji jest Muzeum Regionalne w Jarocinie we współpracy z poznańskim oddziałem
Instytutu Pamięci Narodowej.
W programie znalazły się 4 referaty oraz 6 komunikatów przygotowanych przez naukowców IPN,
wykładowców UAM w Poznaniu i Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w
Jarocinie oraz jarocińskich historyków.
Wiedza na temat przemian, jakie nastąpiły w kraju w latach 1945-1948 jest ciągle niewielka. Pod

wiele mówiącym hasłem "Nadzieje i rzeczywistość" historycy odsłonią nam ten trudny fragment
historii najnowszej Polski w wymiarze lokalnym. Wiele faktów związanych z wydarzeniami okresu
powojennego pozostawało do tej pory nieznanych, a dokumenty schowane głęboko w przepastnych
archiwach służb specjalnych. Prelegenci zaprezentują m.in. wyniki najnowszych badań i ustaleń
dotyczących działalności podziemia niepodległościowego na Ziemi Jarocińskiej, odkryją
mechanizmy działań aparatu represji wobec mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, a także podejmą
temat skomplikowanych relacji między kościołem i państwem w tamtym okresie.
Do udziału w sesji muzeum zaprasza wszystkich, którzy zainteresowani są historią najnowszą,
zwłaszcza regionalistów, nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, a także młodzież szkół
ponadgimnazjalnych. Sesja rozpocznie się o godz. 10:00 w sali sesyjnej ratusza na I piętrze.

2010-10-14 | Dzień Ratownictwa Medycznego
13 października na jarocińskim rynku odbyła się impreza poświęcona Dniu Ratownictwa
Medycznego. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całej gminy zaprezentowały 16
pojazdów gaśniczych oraz sprzęt, którym dysponują i wykorzystują w swojej pracy. Ratownicy
medyczni z OSP oraz Zarząd Rejonowy PCK przygotowały pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Impreza rozpoczęła się od złożenia meldunku przez komendanta gminnego ochrony
przeciwpożarowej druha Marka Łabędzkiego. Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina odebrał meldunek
słowami "Czołem druhowie!" i wspólnie z komendantem dokonał przeglądu pododdziałów. W każdej
jednostce ochotniczej straży pożarnej w gminie Jarocin działają strażacy z uprawnieniami
ratowników medycznych. Ich święto stało się pretekstem do zaprezentowania sprzętu, jakim
posługują się podczas akcji. Na rynek wjechało 16 pojazdów gaśniczych, wyposażonych m. in. w
pompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe do usuwania wiatrołomów, łódź
ratowniczą oraz butle tlenowe. Burmistrz Pawlicki złożył strażakom i ratownikom życzenia oraz
wspomniał o wsparciu finansowym jakie w ciągu ostatnich 5 lat jednostki OSP otrzymały od gminy.
- Coraz częstsze anomalie pogodowe, zmuszają władze samorządowe do zwiększania wydatków na
pożarnictwo, dzięki czemu hasło "Bezpieczne miasto, bezpieczna gmina" realizowane jest we
właściwy sposób - zaznaczył w trakcie uroczystości burmistrz Pawlicki.

Każda jednostka dokonała prezentacji sprzętu, a wybrani strażacy opowiedzieli o akcjach, w
których brali udział, o umiejętnościach jakimi muszą się wykazać oraz ciekawych i niekiedy
śmiesznych sytuacjach, jakie zdarzają się podczas akcji. Ratownicy medyczni przy współudziale
członków jarocińskiego PCK zaprezentowali podstawowe techniki udzielania pierwszej pomocy.
Zainteresowaniem cieszyły pokazy z wykorzystaniem fantomów oraz desek ortopedycznych do
unieruchamiania i przenoszenia rannych. Dzieci, mieszkańcy Jarocina oraz strażak i radny miejski
zarazem Krzysztof Roszak chętnie uczestniczyli w prezentacji w roli ochotników. Przebieg całej akcji
opatrzyła komentarzem Regina Wawrzyniak - instruktor udzielania pierwszej pomocy z Zarządu
Rejonowego PCK w Jarocinie. Na zakończenie imprezy dla wszystkich strażaków, ratowników oraz
członków PCK Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało gorącą kawę i sodki
poczęstunek.

2010-10-14 | Jarocin promował się w Monachium
Gmina Jarocin promowała swoje tereny inwestycyjne na 13. Międzynarodowych Targach
Nieruchomości Inwestycyjnych i Inwestycji. Wyjazd na prestiżowe targi był możliwy dzięki
otrzymanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Wśród wystawców, którzy promowali się w
niemieckim Monachium od 4 do 6 października nie zabrakło Jarocina, któremu na ten cel udało się
pozyskać dofinansowanie z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie
1.5 - Promocja Regionalnej Gospodarki. Jarocin swoje najbardziej atrakcyjne tereny pod inwestycje
prezentował na wspólnym, wielkopolskim stoisku, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego. - Naszym priorytetem jest teren w Golinie objęty Wałbrzyską Strefą
Ekonomiczną. Mam nadzieję, że dzięki zagranicznej, spotka się on z zainteresowaniem
potencjalnych inwestorów - mówi Marcin Leśniak z Wydziału Rozwoju Gminy.

Targi EXPO REAL zdobyły sobie niekwestionowaną pozycję jednego z liderów targów
inwestycyjnych na świecie a ich dynamika rozwoju jest niespotykana w całej branży targowej.
Impreza ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem branży. W ubiegłorocznej edycji targów EXPO
REAL mimo kryzysu w światowej branży nieruchomości, wzięło udział 1.580 wystawców i 21.430
odwiedzających z 73 krajów. Oferta tematyczna targów EXPO REAL 2010 objęła m.in.:
pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, zarządzanie
nieruchomościami, finansowanie inwestycji, projektowanie i realizacja inwestycji czy budownictwo.
Uczestnikami EXPO REAL byli głównie właściciele i pośrednicy nieruchomości, miasta i regiony,
deweloperzy, strefy ekonomiczne oraz firmy doradcze.

2010-10-14 | Burmistrz wyróżnił najlepszych pedagogów
22 nauczycieli z terenu gminy Jarocin odbierało dzisiaj nagrody burmistrza przyznawane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnieni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
pedagodzy otrzymali łącznie ponad 55 tys. złotych. Nagrody to sposób na docenienie najbardziej
wyróżniających się i zaangażowanych nauczycieli, a zarazem sposób na ich dodatkowe

zmotywowanie i wyzwolenie nowych inicjatyw. Każdego roku nagrody wręczane w Dniu Edukacji
Narodowej otrzymują nauczyciele wytypowani uprzednio przez dyrektorów szkół. - Zależy nam, aby
nagrody otrzymywały osoby najlepsze, dlatego nauczycieli wyznaczają dyrektorzy poszczególnych
placówek. To oni znają bowiem najlepiej zaangażowanie i poświęcenie zatrudnianych przez siebie
pedagogów - podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.

Nagrody burmistrza otrzymują ci pedagodzy, których szkoły wykazują tendencje rozwojową, a
uczniowie dobre i bardzo dobre wyniki nauczania. - Wyróżnieni nauczyciele są kreatywni i w
niestandardowy sposób podchodzą do procesu nauczania, stosując innowacyjne metody w pracy z
uczniami. Poza tym cały czas doskonalą swój warsztat pracy poprzez dokształcanie się. Warte
podkreślenia jest także ich zaangażowanie w owocną współpracę z rodzicami, ale także z
instytucjami takimi jak biblioteka, muzeum, poradnia psychologiczno-pedagogiczna czy straż
miejska - podkreśla Mikołaj Szymczak, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie
Miejskim. W przypadku dyrektorów wyróżnienia trafiają z kolei głównie do tych, którzy podejmują
się zadań ponadstandardowych np. nadzorując duże remonty czy inwestycje.

Nagrody burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze (w kwocie
od 2.000 zł do 4.000 zł brutto) otrzymali:
Dyrektorzy:Danuta Głogowska - Gimnazjum nr 5, Marek Durczak - Gimnazjum nr 5, Anna
Niestrawska - Szkoła Podstawowa nr 2, Aleksandra Rychel - Szkoła Podstawowa w Witaszycach,
Maria Sobczak - Gimnazjum nr 3, Sylwia Wyduba-Drańczuk - Gimnazjum w Witaszycach
Nauczyciele:
1. Szkoły Podstawowe: Dorota Hoffmann - Szkoła Podstawowa w Golinie, Tomasz Jankowski Szkoła Podstawowa w Golinie (nagroda z inicjatywy burmistrza, Andrzej Grzybowski - Szkoła
Podstawowa nr 2 (nagroda z inicjatywy burmistrza, Magdalena Matysiak - Szkoła Podstawowa nr 2,
Danuta Nawrocka - Szkoła Podstawowa w Witaszycach, Ewelina Sokowicz-Król - Szkoła
Podstawowa w Wilkowyi, Danuta Krawczyk - Szkoła Podstawowa nr 5, Aleksandra Kabacińska Szkoła Podstawowa nr 5, Dariusz Kornobis - Szkoła Podstawowa nr 3
2. Gimnazja: Katarzyna Drańczuk - Gimnazjum w Witaszycach, Bernadeta Zielińska - Gimnazjum w

Witaszycach, Renata Chomik - Gimnazjum nr 1, Marek Sobczak - Gimnazjum nr 1, Wiesława
Kaczmarek - Gimnazjum nr 1
3. Przedszkola: Iwona Jajor - Publiczne Przedszkole nr 1 Stokrotka, Anna Hoffmann - Publiczne
Przedszkole nr 6 Jarzębinka

2010-10-13 | Oceń jarocińskich urzędników
Jak oceniasz pracę jarocińskich urzędników? Czy są
kompetentni? Czy sprawy załatwiają terminowo? Czy jesteś
zadowolony z obsługi w urzędzie, czy może coś należałoby
zmienić? Swoje zdanie na ten temat możesz wyrazić,
wypełniając anonimową ankietę dostępną w magistracie lub na
niniejszej stronie.
Badanie zadowolenia klientów Urząd Miejski w Jarocinie
prowadzi regularnie od 8 lat. To jeden z wymogów ISO-wskiego systemu zarządzania jakością,
który w jarocińskim magistracie stosowany jest od schyłku 2002 roku. Na system składa się szereg
norm i instrukcji, które urzędnicy muszą przestrzegać, aby praca w urzędzie była sprawna i w pełni
profesjonalna. Przestrzeganie norm ISO sprawdzają co roku specjalni audytorzy, ale najważniejszą
ocenę wystawiają mieszkańcy, którzy korzystają z usług urzędu. Dlatego zachęcamy do
wypełniania ankiet.
Ankieta dostępna jest poniżej (wypełnioną można przesłać na adres e-mail:office@jarocin.pl), w
Biurze Obsługi Klienta oraz w każdym wydziale Urzędu w siedzibie głównej przy Al. Niepodległości i
w ratuszu. Ankiety są anonimowe. Wyniki badania będą podsumowane już 20 października, ale
przypominamy, że zgodnie z ISO, mieszkańcy mają prawo oceniać jakość obsługi w urzędzie na
bieżąco, przez cały rok.

2010-10-13 | Koncertowe urodziny Biblioteki
"Koncertowe urodziny" - pod takim hasłem w piątkowy wieczór w jarocińskim kinie ECHO odbył się
jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. Jak na urodziny przystało byli goście,
wspomnienia, prezenty, tort i oczywiście tytułowy koncert wyjątkowo zgranego duetu: Marcina
Stycznia i Ernesta Brylla.

Burmistrz Jarocina na urodziny Biblioteki przekazał symboliczny
czek na zakup krzeseł. - Oby były zawsze pełne publiczności Urodzinowe przyjęcie umilił koncert poezji śpiewanej w
podczas licznych spotkań autorskich organizowanych przez wykonaniu w wyjątkowo zgranego duetu: Marcina
Bibliotekę - życzył Adam Pawlicki, wręczając prezent dyrektor Stycznia i Ernesta Brylla
Agnieszce Borkiewicz

Program zaczął się historią bibliotekarstwa na Ziemi Jarocińskiej i samej Biblioteki - krótkie
wystąpienie na ten temat wygłosił dr Wiesław Sieciński, wieloletni, dziś już emerytowany dyrektor

Biblioteki. O tym jak nasza Biblioteka wygląda dziś, co robi, w co się angażuje i jak pracujemy my jarocińscy bibliotekarze opowiadała obecna dyrektor Agnieszka Borkiewicz. Oba wystąpienia były
uzupełnione przez prezentacje multimedialne. Był też czas na gratulacje i życzenia: od burmistrza
Adama Pawlickiego, od starosty Stanisława Martuzalskiego, od radnego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Jana Grześka, od dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu Iwony Smarsz i przedstawicielki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oddział
w Kaliszu Janiny Patysiak oraz wielu innych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Pełną
ich listę można odczytać na stronie Biblioteki: www.bibliotekajarocin.pl.
Po oficjalnych uroczystościach zgromadzeni goście mieli okazję uczestniczyć we wspaniałym,
energetycznym koncercie poezji śpiewanej "Bryllowanie". To autorski projekt Marcina Stycznia z
udziałem poety Ernesta Brylla, do którego wierszy powstała muzyka. Po uczcie duchowej przyszedł
czas na coś dla ciała czyli urodzinowy tort, który skosztowali wszyscy urodzinowi goście.

2010-10-13 | "Wilczyce" powalczą w Warszawie
Drużyny dziewcząt UKS Wilki Wilkowyja w kategorii 1011 lat i 12-13 lat będą reprezentować województwo
wielkopolskie w ogólnopolskim finale Turnieju Orlika o
puchar premiera Donalda Tuska w Warszawie w dniach
20-23 października. - Aby uczestniczyć w turnieju
finałowym należało zwyciężyć w eliminacjach
powiatowych i wojewódzkich - podkreśla Jacek Kolecki,
trener drużyny.

Zwycięska drużyna UKS Wilki Wilkowyja
z trenerem Jackiem Koleckim
i kierownikiem Eweliną Sokowicz-Król

Warto dodać, że wśród chłopców Dwójka Jarocin
minimalnie mecz o finał wojewódzki o wejście do
rozgrywek krajowych przegrała 3-1 z Kościanem. - To
duży sukces jarocińskich zawodników jak i ich trenerów
- podkreślił na piątkowej konferencji prasowej Adam
Pawlicki, burmistrz Jarocina.

Eliminacje wojewódzkie odbyły się w miniony poniedziałek w Poznaniu. W rozgrywkach
uczestniczyło sześć najlepszych drużyn w województwie w kategorii dziewcząt 12-13 lat i cztery
zespoły w kategorii 10-11 lat. Młodsze zawodniczki wygrały wszystkie swoje mecze i bezapelacyjnie
wygrały finał wojewódzki. Wyniki meczów nie pozostawiają wątpliwości o sukcesie drużyny z
Wilkowyi: mecz z UKS Piast (5:0), z UKS Salezjanie (3:1) i z SP 1 Grodzisk Wlkp (7:0). Piłkarki w
starszej kategorii miały o wiele cięższą przeprawę. W grupie pokonały swoje przeciwniczki: Orlik
Kiszków (2:1) i UKS Dzierzbin (5:1)W półfinale przeciwnikiem był zespół z Grodziska. Do
wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W regulaminowym czasie, mimo wielu okazji z
obydwu stron nie padła żadna bramka. Zawodniczki z Wilkowyi wytrzymały próbę nerwów - udanie
strzelały Roksana Wojtecka i Weronika Pera, natomiast w bramce fenomenalnie broniła Zosia
Kubiak - wygrały w karnych 2:0. Finał z Zespołem Szkół Jerka rozpoczął się rewelacyjnie, gdyż w

pierwszej minucie meczu Roksana Wojtecka zdobyła gola. Mimo to przeciwniczki nie załamały się i
jeszcze w pierwszej połowie po ciekawych akcjach strzelają dwa gole i wychodzą na prowadzenie.
Zawodniczki UKS "Wilki" Wilkowyja pokazały charakter zdobywając dwa gole w drugiej połowie i
zwyciężając 3:2.
Składy:
Wilkowyja - rocznik 1999-2000
Sandra Grajek, Małgorzta Baraniecka, Karolina Pera, Anita Misiorek, Zuzanna Misiorek, Julia
Karpińska, Wiktoria Karpińska, Sandra Wożnik, Ola Szukalska, Katarzyna Szymendera
Wilkowyja - rocznik 1997-1998
Zofia Kubiak, Kinga Michalak, Weronika Józefiak, Roksana Wojtecka, Iza Wojtecka, Weronika Pera,
Ola Gałązka, Ada Mikołajczak, Katarzyna Wiśniewska

2010-10-13 | Vivat Academia
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się
na początku października w Pałacu Radolińskich. Podczas
uroczystości wręczono dyplomy najwytrwalszym
słuchaczom uczelni.
Spotkanie rozpoczęła prezes JUTW Bronisława
Włodarczyk, która przedstawiła krótką historię powstania
uniwersytetu. Prezes podziękowała także ustępującemu
po czteroletniej kadencji zarządowi, po czym wybrano
nowe władze. Podczas inauguracji głos zabrał także
Adam Pawlicki burmistrz Jarocina gratulując idei
powstania placówki. Całą uroczystość uświetnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w
Jarocinie.
Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał z inicjatywy Stowarzyszenia 750-lecia z okazji jubileuszu
miasta. Placówka dydaktyczna otwarta jest dla wszystkich chętnych osób, które zakończyły karierę
zawodową. Nadal można składać deklarację wzięcia udziału w zajęciach. Zarząd Uniwersytetu
dyżuruje w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w Skarbczyku w godz. 16.15-17.15 oraz pod
numerem telefonu (0-62) 747 88 03. Szczegółowe informacje o Uniwersytecie dostępne są na
stronie internetowej www.jutw-jarocin.pl

2010-10-13 | Strażacy w "Dwójce"
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Jarocinie w czwartkowe przedpołudnie rozbrzmiał alarm. Dzieci
dwójkami wybiegały ze szkoły, kierując się na parking znajdujący się zaraz za szkołą. Uczniowie
krzyczeli: "Pali się!". Nauczyciele nerwowo odliczali ustawiającą się na dziedzińcu gromadkę dzieci,
sprawdzając czy wszyscy uczniowie dotarli na miejsce. W tym czasie rozległ się dźwięk syreny
wozu strażackiego, który właśnie dojeżdżał do szkoły. Przed budynkiem kilku strażaków w szybkim
tempie rozwijało węże, kilku wbiegło do szkoły. Po chwili dowódca jednostki otrzymał sygnał:
jedenaścioro dzieci wraz z nauczycielem uwięzionych na pierwszym piętrze. Jeden z ratowników
natychmiast ubrał pasy zabezpieczającej i ruszył do akcji na wysokości. Podnośnik ruszył w górę.
Na początku wyciągnięto przez okno czwórkę dzieci, następnie drugą czwórkę i na koniec trójkę
wraz z nauczycielką. Akcja przebiegła wzorowo!

Na szczęście nie był to prawdziwy alarm tylko ćwiczenia przeciwpożarowe, dzięki którym dzieci
poznały procedurę bezpiecznej ewakuacji ze szkoły.

2010-10-13 | Festyn tysiąca atrakcji
Mecz pomiędzy seniorami i młodzikami Jaroty Jarocin, zwiedzanie Aquaparku, wyścigi na rowerach i
rolkach, a także liczne konkursy z cennymi nagrodami - z takich atrakcji mogli skorzystać wszyscy,
którzy w minioną niedzielę wzięli udział w "Festynie 1000-atrakcji". Piękna pogoda i ciekawy
program imprezy przyciągnęły na teren przy stadionie miejskim tłumy jarociniaków. Festyn
połączony był także z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowaną właśnie
trybunę wschodnią przy stadionie miejskim oraz oficjalnym oddaniem do użytku inwestycji na os.
Tysiąclecia, która polegała na kompleksowej wymianie sieci kanalizacyjnej oraz budowie nowych
dróg, chodników i parkingów. Organizatorami niedzielnego festynu były dwie gminne spółki Jarocin Sport oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie.

Mecz Jarota Jarocin - młodzicy kontra Jarota Jarocin - seniorzy był nie lada gratką dla kibiców
drużyny. potkanie sędziował Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, a na liniach bocznych pomagali mu
wiceburmistrz Robert Kaźmierczak i skarbnik gminy Michał Żabiński. W drużynie młodzików zagrało
22 zawodników, w tym trzech bramkarzy. Po zaciętym boju z jedenastką seniorów zwyciężyli 6:2!
Po ostatnim gwizdku piłkarze, sędziowie i zebrani kibice zostali uwiecznieni na wspólnej fotografii.
Podczas meczu kibice Jaroty mogli wpisać się na specjalną listę kibicowską. Została ona
wmurowana wraz z aktem erekcyjnym pod budowaną właśnie trybunę wschodnią. Ceremonię
wmurowania rozpoczął Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina a dołączyć mogli się wszyscy
zgromadzeni kibice jarocińskiej drużyny, nie zabrakło wśród nich Ryszarda Grzebyszaka, prezesa
Jaroty Jarocin oraz trenera Czesława Owczarka.

10 października był również dniem drzwi otwartych Aquaparku. Osoby, które zdecydowały się
przyjść na festyn, zwiedzały obiekt pod opieką przewodnika. Liczba chętnych do zobaczenia parku
wodnej rozrywki, z którego będzie można skorzystać już na początku listopada, przerosła
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dopisała pogoda i jak humory uczestników festynu.

Festyn był formą rekompensaty dla mieszkańców osiedla Tysiąclecia za utrudnienia, które spotkały
ich w czasie prac związanych z kompleksową wymianą sieci kanalizacyjnej oraz budową nowych
dróg, chodników i parkingów. Uczestnicy imprezy mogli posilić się daniem z grilla lub ciepłą
grochówką. Dla dzieci zostały przygotowane wyścigi i konkurencje sprawnościowe na rolkach, ekogokartach i rowerach. Zwycięzcy każdej w każdej konkurencji

2010-10-11 | Bezpłatny Internet w Jarocinie
Zestawy komputerowe dla 300 rodzin, 600 godzin szkoleń z obsługi komputera, bezpłatny dostęp
do Internetu nawet dla 5 tysięcy mieszkańców oraz 40 masztów i innych urządzeń pozwalających
na odbiór bezprzewodowego Internetu na terenie całej gminy - w Jarocinie rusza program "Internet
w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców". Inwestycja warta ponad 5 mln zł w
85% będzie realizowana ze środków unijnych.
Zestawy komputerowe wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu mają trafić do rodzin, których
ze względu na trudną sytuację materialną nie stać na zakup takiego sprzętu, a także do osób
niepełnosprawnych. To właśnie te dwie grupy mieszkańców są najbardziej narażone na tzw.
"wykluczenie cyfrowe". W dzisiejszych czasach Internet oznacza dostęp do wiedzy, urzędów,
banków, instytucji, a dla osób niepełnosprawnych często także pracę i integrację społeczną. Nic
więc dziwnego, że właśnie od wyposażenia w sprzęt osób najbardziej potrzebujących gmina Jarocin
rozpoczyna projekt budowy regionalnej sieci szerokopasmowej. Poza sprzętem, rodziny
zakwalifikowane do programu, będą także uczestniczyć w szkoleniach z zakresu obsługi komputera
i korzystania z sieci Internet - w projekcie przewidzianych jest aż 600 godzin takich szkoleń.

Rekrutacją gospodarstw domowych do projektu zajmie się komisja, która w najbliższych dniach
zostanie powołana przez burmistrza Jarocina. Określi ona szczegółowe kryteria ubiegania się o
przyznanie sprzętu oraz zajmie się oceną złożonych wniosków. Harmonogram projektu przewiduje,
że nabór zakończy się jeszcze w tym roku, a zakup sprzętu i dostawa do domów - w pierwszym
kwartale 2011r. Warto zaznaczyć, że wyposażenie 300 gospodarstw w sprzęt to tylko pierwszy etap
inwestycji. Planowane jest także przeprowadzenie drugiego naboru w wyniku którego sprzęt trafi
do kolejnych rodzin.
W ramach projektu będzie także budowana podstawowa infrastruktura pod Internet przesyłany
drogą radiową. Powstanie m.in. sieć 40 masztów rozmieszczonych na terenie całej gminy, nawet w
jej najodleglejszych zakątkach. A to oznacza, że dostęp do Internetu będą mieli także mieszkańcy
tych miejscowości, gdzie - ze względu na nieopłacalność - nie docierają inni operatorzy i gdzie
dzisiaj nie ma możliwości podłączenia do sieci internetowej. Dodatkową korzyścią
bezprzewodowego Internetu jest to, że fale radiowe, którymi przesyłany jest Internet, mogą być
odbierane nie tylko przez osoby, które mają zamontowane odbiorniki, ale także do ich sąsiadów.
Jak oszacowano w jarocińskim projekcie - mimo że zestawy komputerowe w pierwszym etapie
projektu trafią do 300 gospodarstw domowych, to praktycznie z dostępu do Internetu skorzysta
nawet 5 tysięcy osób.
Tak rozległy projekt może być realizowany dzięki pozyskaniu przez Gminę Jarocin środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozyskana dotacja w wysokości 4,26 mln pokryje
aż 85% inwestycji, a to oznacza, że gmina ze swojego budżetu na projekt warty ponad 5 mln zł
wyda nieco ponad 750 tys. zł.
Warto zaznaczyć, że wartość jarocińskiego projektu i zarazem dofinansowania dla gminy Jarocin
jest jedna z najwyższych - a środki w tym naborze przyznano 52 samorządom z całej Polski.
Jarocin w tej puli jest jedynym - obok gminy Siedlec - samorządem z Wielkopolski, który otrzymał
dofinansowanie. Tym samym będziemy jednym z pierwszych samorządów południowej
Wielkopolski, gdzie taki projekt będzie wdrażany.

2010-10-09 | Dziesięciolecie europejskiej przyjaźni szkół
Uroczystość z okazji dziesięciolecia współpracy szkół z
Polski, Niemiec i Węgier odbyła się 5 października w
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Witaszycach. W
obchodach wzięli udział uczniowie, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, przedstawiciele
władz samorządowych oraz zgromadzeni goście. "O
radości iskro bogów...", tymi uroczystymi słowami
hymnu zainaugurowano jubileuszową rocznicę
europejskiej współpracy szkół. Partnerstwo Witaszyc ze
szkołą w Hantvan na Węgrzech, niemiecką szkołą w
Oranienburgu, a później w Neurupinn została
zapoczątkowana w 2000 roku.
Przez ten czas szkoły realizowały program: "Pielęgnacja dziedzictwa kulturowego regionu i Europy
w szkole". - Współpraca opiera się na wzajemnych spotkaniach, wymianie młodzieży i nauczycieli
we wszystkich trzech państwach. Dzięki temu młodzież mogła kształtować i rozwijać swoją
osobowość, poznawać kulturę oraz obyczaje Niemiec i Węgier. Uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli uczestniczyli w zajęciach artystycznych, sportowych i historycznych. Były to lekcje
zrozumienia, wzajemnej akceptacji, i poszanowania - mówiła podczas spotkania Sylwia WydubaDrańczuk dyrektor Gimnazjum w Witaszycach. Po przemowach reprezentantów szkół, wzajemnych
podziękowaniach oraz wręczeniu okolicznościowych prezentów obejrzeliśmy prezentację
przedstawiającą dziesięcioletnią współpracę placówek.

Uroczystość uświetniło ślubowanie uczniów pierwszych klas gimnazjum, którzy przygotowali część
artystyczną. W związku z przypadającą w tym roku 200 rocznicą urodzin Fryderyka Chopina,
uczniowie przygotowali także interpretacje utworów wielkiego kompozytora. Wystąpiła uczennica
grająca na wiolonczeli, chór oraz grupa recytująca wiersz. Na koniec zgromadzeni goście uwiecznili
swoją obecność wpisem do pamiątkowej księgi. Program wymiany uczniów wspomagany jest przez
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Gminę Jarocin oraz Radę Rodziców Gimnazjum w
Witaszycach.

2010-10-07 | X Dzień Papieski dla filatelistów
Z okazji X Dnia Papieskiego Koło Polskiego Związku Filatelistów przygotowało okolicznościowy
stempel oraz 600 kart pocztowych. W tym roku hasło przewodnie akcji brzmi "JAN PAWEŁ II ODWAGA ŚWIĘTOŚCI". Karty pocztowe będzie można nabyć na specjalnie przygotowanym stoisku
pocztowym w holu jarocińskiego ratusza w niedzielę 10 października od godziny 10.00 do 12.00.
Później jeszcze będą dostępne w celach kolekcjonerskich w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Jarocinie
przy Al. Niepodległości 13. Tam także do 6 listopada będzie można odbić specjalnie przygotowany
stempel.

2010-10-06 | Strefa nowych miejsc pracy
1,3 mln zł dofinansowania z unijnych środków
otrzymała gmina Jarocin na uzbrojenie terenu
inwestycyjnego w Golinie, objętego specjalną strefą
ekonomiczną. Zaplanowane na przyszły rok prace
podniosą atrakcyjność gruntu i zwiększą szanse na
stworzenie przez inwestora nowych miejsc pracy.
Planowana całkowita wartość przygotowania terenu
pod inwestycje wyniesie ponad 3 mln złotych. Gmina
ze swojego budżetu wyłoży na ten cel 1,6 mln, a
powiat około 100 tys. zł. Dzięki staraniom Urzędu
Miejskiego w Jarocinie gmina otrzymała unijne wsparcie z Regionalnego Programu
Operacyjnego w kwocie 1,3 mln. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg, który
wyłoni wykonawcę prac. Na 2011 rok w ramach wydatkowania zaplanowanej kwoty
wykonane zostaną: przebudowa drogi powiatowej wraz z kanalizacją deszczową, budowa
drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową. Uzbrojenie terenu znacząco podwyższy jego
atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. Tak przygotowany grunt, stanowiący podstrefę
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie magnesem dla przedsiębiorców, którym
zależy, by inwestować na preferencyjnych zasadach. Nie oznacza to poniesienia dodatkowych
wydatków przez gminę. To ulgi gwarantowane przez państwo są główną atrakcją dla
inwestorów chcących budować w specjalnych strefach ekonomicznych. Im szybciej uda się
ściągnąć inwestorów do Goliny, tym szybciej powstanie wiele nowych miejsc pracy dla
mieszkańców gminy.

2010-10-06 | Międzynarodowa współpraca "czwórki"
Na początku roku jarocińska "czwórka" nawiązała
współpracę ze Szkołą Benchill Primary School w
Manchesterze. Dzięki owocnej współpracy pani Agnieszka
Łukowska nauczycielka języka angielskiego otrzymała
zaproszenie do Anglii. W trakcie dwutygodniowej
wymianie miała możliwość przyjrzenia się szkole
angielskiej i przeprowadzania lekcji. - Dzieci były
zachwycone misiem pacynką, który opowiadał im o
Polsce i o Jarocinie , a także uczył niektórych polskich
słów i piosenek - wspomina nauczycielka.
Na początku uczniowie mieli możliwość korespondencji
listownej z dziećmi z Anglii. Nawet pierwszoklasiści próbowali pisać listy w języku angielskim.
Odpowiedzi przyszły już po dwóch tygodniach, dzięki czemu jarocińscy uczniowie mogli bliżej
poznać koleżanki i kolegów ze szkoły Benchill. Oprócz listów do Anglii "poleciały" także prace
plastyczne uczniów przedstawiające nasze miasto, a także własnoręcznie wykonane bransoletki
przyjaźni. - Wymiana spowodowała, że dzieci dużo chętniej uczą się języka angielskiego, z
przyjemnością uczęszczają na wszelkie dodatkowe zajęcia organizowane w szkole, by poszerzać
swoją wiedzę i móc z łatwością korespondować z kolegami z Anglii - podkreśla Aldona Kostro,
dyrektor SP nr 4. Dyrekcja obydwu szkół ma zamiar kontynuować współpracę i wkrótce mają
ustalić szczegóły dłuższej semestralnej wymiany nauczycieli. - Mamy nadzieję, że już niedługo
będziemy gościć u siebie nauczyciela z Anglii, co jeszcze bardziej zmotywuje dzieci do nauki
angielskiego - mówi Aldona Kostro.

2010-10-04 | Solarne lampy w Golinie już świecą
10 lamp oświetliło ulicę Stefanowską w Golinie. Nie
byłoby w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że lampy
święcą dzięki energii... z wiatru i słońca. Hybrydowe
latarnie w Golinie to pierwsza tego typu inwestycja w
gminie Jarocin. 75% wartości inwestycji sfinansowała
unia europejska.
- Aby świeciły, wystarczy tylko słońce lub wiatr.
Wszędzie można wyłączyć prąd, a te lampy zawsze będą
świecić, i, co najważniejsze, nie trzeba za to płacić zachwalał nowe urządzenia burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki podczas uroczystości zorganizowanej 29
września, oczywiście po zmroku. Jakkolwiek tanie w
utrzymaniu, same latarnie wcale do najtańszych nie
należą. Montaż zaledwie 10 lamp to koszt aż 140 tysięcy złotych. Na szczęście gmina Jarocin
pozyskała na ten cel środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - pokryły one aż 75%
wartości inwestycji.

Lampy zamontowane w Golinie przez poznańskie Przedsiębiorstwo Usługowe ELprojekt to tylko
pierwszy etap inwestycji - w przyszłym roku ma odbyć się montaż kolejnych lamp hybrydowych,
które oświetlą całą długość drogi, aż do Stefanowa. Na dokończenie inwestycji z niecierpliwością
czekają właśnie mieszkańcy tej miejscowości, choć już dzisiaj cieszą się z montażu pierwszych
dziesięciu lamp. - Jest stanowczo bezpieczniej - podkreślały obecne na uroczystości miłośniczki
nordic walking'u ze Stafanowa, modnego ostatnio spaceru z kijkami, które teraz mogą uprawiać
swoją pasję także po zmroku. Na przeprowadzenie drugiego etapu inwestycji gmina Jarocin złożyła
już wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, licząc na to, że podobnie jak w przypadku tych
pierwszych lamp, również kolejne zostaną dofinansowane przez Unię Europejską.
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