2010-11-30 | Czas na odśnieżanie
Zima już powoli daje znać o sobie - to ostatni dzwonek,
żeby przygotować sprzęt do odśnieżania. Zadbać o to
powinni szczególnie właściciele i zarządcy nieruchomości,
bo to właśnie na nich spoczywają obowiązki odśnieżania
chodników, dachów, a nawet usuwania sopli z
budynków.
Na właścicielach oraz zarządcach nieruchomości ciąży
prawny obowiązek odśnieżania chodników położonych
wzdłuż ich posesji, polegający na uprzątnięciu błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Obowiązek
odśnieżania chodników wynika m.in. z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin. Do obowiązków właścicieli i zarządców
nieruchomości należy także usuwanie zalegającego śniegu na dachach budynków. Kolejnym
zagrożeniem dla ludzi stwarzają nawisy śnieżne i sople, których obowiązek usuwania również
spoczywa na administratorach budynków.
Z kolei o zimowe utrzymanie dróg dbają ich zarządcy. Inne podmioty odpowiedzialne są więc za
odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Do Gminy Jarocin należy
obowiązek odśnieżania oraz utrzymania czystości tych dróg i chodników, przy którychnie ma
prywatnych posesji oraz nieruchomości i których właścicielem jest Gmina(wykaz tych dróg
publikujemy poniżej). W sezonie 2010/2011, w drodze przeprowadzonego przetargu, usługi
zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin wykonuje Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych DroBud S.A. z Jarocina oraz Spółka EKO-DBAJ z Cielczy. Zgłoszenia dotyczące
odśnieżania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Jarocin można zgłaszać pod numerami
telefonów: 501-388-736, (62) 747-32-34 lub (62) 749-95-42.
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Jarocin odpowiedzialny jest Zarząd Dróg
Powiatowych w Jarocinie - nr tel.: (62) 505-29-49.
Za zimowe utrzymanie dróg krajowych w Gminie Jarocin odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych Rejon Środa Wlkp. - nr tel.: (62) 747-20-66. Za zimowe utrzymanie drogi
wojewódzkiej w Gminie Jarocin odpowiedzialny jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. - nr tel.: (62) 735-78-28.
Wykaz dróg gminnych, za których odśnieżanie odpowiedzialna jest Gmina Jarocin można
obejrzeć tutaj.

2010-11-26 | 3 mln dofinansowania dla JLA
Jarocińskie Linie Autobusowe zakupią osiem nowych autobusów komunikacji miejskiej. Na ich
kupno gminna spółka pozyskała unijne dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln złotych.
Nowoczesne pojazdy będą wyposażone w ekologiczne silniki, spełniające normę czystości spalin
EEV, czyli tę najbardziej rygorystyczną. Na jarocińskie drogi autobusy wyjadą w przyszłym roku. W
ramach przedsięwzięcia zostanie zakupionych 6 tzw. małych pojazdów - 9 metrowych i 2 duże - 12
metrowe. Pojazdy będą fabrycznie nowe (rocznik 2011), posiadające homologację, atesty i
certyfikaty jakości. Kiedy autobusy będą jeździć po drogach gminy Jarocin? - Procedura
przetargowa może potrwać od 4 do 6 miesięcy - informuje prezes JLA.
Nowe autobusy będą w pełni klimatyzowane, wyposażone w system monitoringu i system
samogaszący. Zastąpią najstarsze pojazdy o najniższym komforcie podróży, najsłabiej spełniające
standardy ekologiczne i nieprzystosowane do przewozu niepełnosprawnych. Dzięki nowym

pojazdom poprawi się komfort jazdy pasażerów, skróci czas jazdy i poprawi bezpieczeństwo. Poza
tym zostanie obniżony koszt utrzymania transportu publicznego. - Na realizacji projektu
skorzystają głównie uczniowie dojeżdżający do szkół i osoby jadące do pracy, grupy które w
największym stopniu korzystają z usług spółki -dodaje Mirkiewicz. Wymiana starego taboru na
nowy przyczyni się także do zmniejszenia emisji spalin do powietrza. - Autobusy będą spełniać
najbardziej rygorystyczne wymogi, dotyczące emisji spalin, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej
- podkreśla Grzegorz Mirkiewicz, prezes JLA.
Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 4,6 mln złotych. Dofinansowanie w
Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości
ponad 3 mln złotych, stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. - To dofinansowanie to świetny
zastrzyk finansowy dla naszej spółki. Zakup dodatkowych autobusów świadczy o rozwoju JLA i
dobrym kierunku podejmowanych działań. Chcielibyśmy bowiem iść z komunikacją o krok dalej, nie
poprzestawać na komunikacji miejskiej, ale także rozwijać połączenia międzymiastowe - mówi
Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. To nie pierwsze unijne dofinansowanie dla JLA. Przypominjym,
że na przełomie 2009/2010 roku

2010-11-25 | Świętowali z pluszakami
Już po raz drugi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin włączyła się w obchody Światowego
Dnia Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada. W tym dniu we wszystkich filiach biblioteki
królowały pluszowe misie.

Zaproszone dzieci poznały historię święta oraz historię powstania pluszowego misia najprzyjemniejszej zabawki na świecie. Następnie przyszedł czas na gry i zabawy: układanie
misiowych puzzli, robienie misiów z papierowych kółek i jedzenie miodku bez użycia rąk.
Oczywiście nie zabrakło piosenek o misiach a także tańców. W Filii w Golinie dzieci miały okazję
zatańczyć z wielkim, pluszowym misiem. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali pluszowe
misiaczki ufundowane przez sponsora.

2010-11-25 | Przerwa w pracy Filii nr 1 "Pod Ratuszem"
W związku z planowanym remontem czytelnia i wypożyczalnia Filii nr 1 "Pod Ratuszem" będą
nieczynne. Z czytelni nie będzie można korzystać od 6 grudnia, a z wypożyczalni od 13 grudnia. Zakończenie remontów zaplanowane jest wstępnie na 10 stycznia przyszłego roku, jednak termin
ten może ulec nieznacznej zmianie - informuje Agnieszka Borkiewicz, dyrektor jarocińskiej
książnicy. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin przeprasza czytelników za utrudnienia.

2010-11-24 | Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Adam Pawlicki, burmistrz
Jarocina w miniony piątek odwiedził pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jarocinie. Pracujące w instytucji panie otrzymały z rąk burmistrza kwiaty. Panowie zamiast kwiatów
otrzymali słodkie podarunki.

W jarocińskim MGOPS-ie i jego ośrodkach wsparcia, Środowiskowym Domu Samopomocy i
Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pracuje 55 osób. O tym, że jest to bardzo sfeminizowana
sfera zawodowa, świadczy fakt, że wśród pracowników ośrodka jest aż 50 pań i tylko 5 panów. Od
ponad czterech lat instytucja dysponuje nowoczesną i dobrze wyposażoną bazą lokalową. W lipcu
2006 roku siedzibą instytucji został bowiem nowowy budynek - Centrum Socjalne im. Jana Pawła II
w Jarocinie. Pozwoliło to na umieszczenie różnych instytucji pomocowych w jednym budynku i
podniesienie jakości usług przez nie świadczonych.
W tym roku Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony był w Polsce już po raz 20. Jest świętem
wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, zapisanym
w ustawie o pomocy społecznej. Ustanowiono go na pamiątkę pierwszego spotkania ministra pracy
i polityki społecznej, Jacka Kuronia z reprezentacją pracowników pomocy społecznej, które odbyło
się 21 listopada 1989 roku w kaszubskiej wsi Charzykowy.

2010-11-22 | Będzie druga tura
W Jarocinie będzie druga tura wyborów na burmistrza. Dotychczasowy włodarz miasta Adam
Pawlicki uzyskał poparcie 48,32% mieszkańców, którzy oddali swój głos w pierwszej turze wyborów
samorządowych 2010. Jego kontrkandydatem w wyścigu do fotela burmistrza Jarocina będzie
Mikołaj Kostka, który uzyskał 18,87% głosów. Frekwencja wyborcza w gminie Jarocin wyniosła
46,65%. Po raz drugi do urn pójdziemy 5 grudnia. Szczegółowe wyniki wyborów na burmistrza oraz
do rady miejskiej w Jarocinie na stronie PKW.

2010-11-19 | Świętowali Złote Gody
70 par z terenu gminy Jarocin otrzymało z rąk burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego medale,
przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie.
Odznaczenia otrzymały pary z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego oraz państwo Klara i
Roman Marchwiakowie, którzy wspólnie przeżyli już 60 lat. Uroczystość odbyła się 18 listopada i
była okazją do życzeń zdrowia i szczęścia oraz kolejnych okrągłych rocznic. Dostojnym jubilatom
czas umilił koncert Młodzieżowego Zespołu z Ogniska Muzycznego w Jarocinie.

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali: Zofia i Wacław Adamiakowie, Marianna i
Stanisław Barankiewiczowie, Maria i Kazimierz Barańscy, Genowefa i Franciszek Bączykowie, Zofia i
Jan Brzezińscy, Cecylia i Józef Bukowscy, Danuta i Henryk Dąbrowscy, Maria i Jan DołęgaMostowscy, Urszula i Stanisław Dryjańscy, Maria i Lucjan Dudkowie, Maria i Ignacy Dworzyńscy,
Mirosława i Edmund Ebelewiczowie, Bożena i Władysław Filipiakowie, Danuta i Franciszek
Graczyńscy, Aniela i Kazimierz Gendkowie, Stefania i Bronisław Grygielowie, Klara i Antoni
Hofmańscy, Stanisława i Marian Jakubowscy, Teresa i Stanisław Jankowscy, Emilia i Henryk
Jaśkowiakowie, Stefania i Edmund Kaczmarkowie, Janina i Bogdan Kalinowscy, Teresa i Lubomir
Klimaszewscy, Aleksandra i Mieczysław Kmieciakowie, Maria i Czesław Koczorowscy, Maria i
Kazimierz Kolasińscy, Krystyna i Henryk Kołodziejowie, Krystyna i Franciszek Kossmannowie,
Barbara i Bogdan Kowańdowie, Daniela i Władysław Krawczyńscy, Krystyna i Jan Leśniewscy,
Wanda i Adam Łapczyńscy, Genowefa i Marian Maćkowiakowie, Eleonora i Sylwester Mańkowscy,
Marianna i Franciszek Matołkowie, Halina i Józef Matuszakowie, Rozalia i Andrzej Mikołajczakowie,
Józefa i Stanisław Mrozowie, Krystyna i Tadeusz Nowakowie, Janina i Zygmunt Ołtarzewscy, Joanna
i Stanisław Orczykowscy, Halina i Teodor Pacanowscy, Maria i Czesław Pałkowie,

Agnieszka i Jan Pawełczykowie, Zofia i Ryszard Pawlakowie, Bronisława i Marian Piątkowscy,
Władysława i Mieczysław Piątkowscy, Wanda i Mieczysław Podeszwowie, Maria i Stanisław
Podeszwowie, Marta i Zygfryd Przybylscy, Stanisława i Jan Roguszczakowie, Barbara i Zenon
Rzepczykowie, Małgorzata i Ryszard Skibiccy, Maria i Marian Solowie, Irena i Kazimierz Stasikowie,
Barbara i Franciszek Szeligiewiczowie, Julianna i Ignacy Szewczykowie, Czesława i Jozef
Szybikowie, Zofia i Czesław Szymankowie, Barbara i Kazimierz Szymczakowie, Maria i Stanisław
Śmigielscy, Aleksandra i Zenon Świderscy, Maria i Marian Urnowie, Cecylia i Józef Walendowscy,
Kazimiera i Jan Walerowiczowie, Stanisława i Kazimierz Wiłowie, Bogumiła i Marian Wojtysiakowie,
Janina i Władysław Wolni, Mirosława i Józef Zielezińscy, Klara i Roman Marchwiakowie.

2010-11-19 | Z czego wynika cena za wodę i
ścieki?
Cena za wodę i ścieki w Jarocinie jest na średnim
poziomie w skali kraju. - Wysokość stawki zależy od wielu

czynników - ilości mieszkańców przypadających na kilometr sieci, jej długości, a także sposobu
zarządzania majątkiem oraz skali inwestycji. Przykładowo w Warszawie czy Poznaniu mieszkańcy
płacą niewiele mniej niż Jarociniacy, jednak poziom zaludnienia jest nieporównywalny - mówi Jerzy
Wolski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie.
O tym, że niezwykle trudno porównywać ceny za wodę i ścieki pomiędzy gminami w Polsce
przekonała się Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, która rozesłała do firm wodociągowych
ankiety. W badaniu wzięło udział tylko 180 podmiotów, w tym jarociński PWiK. Do tego nie
wszystkie dane zostały podane. Istotnym czynnikiem wpływającym na cenę dla poszczególnych
odbiorców jest ilość mieszkańców na km sieci. Dlaczego w Poznaniu czy Warszawie cena za wodę i
ścieki jest nieznacznie niższa niż w Jarocinie? - W Jarocinie statystycznie przypada 1 mieszkaniec
na 7 metrów sieci. W Poznaniu 1 mieszkaniec na 3 metry, a w Warszawie 1 na 2. Stopień
zagęszczenia jest więc nieporównywalny. Do tego nasza gmina jest terenem miejsko-wiejskim i
musimy również dbać o mieszkańców mniejszych miejscowości - wyjaśnia Jerzy Wolski.
Kolejny czynnik, który kształtuje ceny to prowadzone przez wodociągi inwestycje. W gminie Jarocin
w ostatnich ośmiu latach PWiK wydał na inwestycje kanalizacyjne - m.in. modernizację i budowę
nowych sieci czy powstanie najnowocześniejszej w regionie stacji uzdatniania wody - ponad 130
mln zł. Dzięki temu niemal 100% gminy jest już skanalizowane, a woda jest bardzo dobrej jakości.
- Inwestycje wodno-kanalizacyjne są jednymi z najdroższych. Trzeba je jednak wykonać. Dojdzie w
najbliższym czasie do takiej sytuacji, że nasze ceny będą się zmieniać nieznacznie, podczas gdy w
sąsiednich gminach czy powiatach w związku z realizowanymi inwestycjami będą drastycznie
rosnąć - tłumaczy Wolski. Warto dodać, że PWiK w przeciwieństwie do innych gmin i podmiotów
przygotował strategię na najbliższych pięć lat, dzięki temu wiemy, jakie inwestycje będą
prowadzone oraz jak będzie wyglądała polityka cenowa spółki. Wzrost cen zaplanowano na
poziomie inflacji. - W Jarocinie od 2003 do 2005 mieliśmy do czynienia z zamrożeniem cen. Potem
nastąpił znaczny wzrost. Jestem zwolennikiem systematycznego podnoszenia cen, chociażby o
stopień inflacji, aby podwyżki nie były drastyczne. Wszelkie porównania cen za wodę i ścieki bez
skali odniesienia nie ma sensu. Wiele miast o wielkości porównywalnej do Jarocina inwestycje w
gospodarkę wodno-ściekową ma w początkowym stanie. Oni są na początku drogi, a my na jej
końcu. Kto lepiej na tym wyjdzie i będzie miał niższe ceny będzie można porównać za kilka lat,
kiedy tam rozpoczną się wielomilionowe inwestycje, które w gminie Jarocin już się zakończyły. W
skali kraju nasze stawki są na średnim poziomie - mówi prezes Wolski.
Spójrzmy na sąsiednią gminę - Jaraczewo, gdzie ceny ostatnio wzrosły i są prawie trzykrotnie
wyższe niż w Jarocinie. Tamtejsza rada gminy zaakceptowała w marcu taryfę, która musi
odzwierciedlać rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem majątku. Metr sześcienny ścieków
kosztuje w Jaraczewie 14 zł, a w Jarocinie 5,2 zł. - Stało się tak na skutek braku restrukturyzacji.
Co prawda mieszkańcy Jaraczewa dostają rachunki na 5,2 zł za metr sześcienny, jednak pozostałe
9 zł dopłacane jest z budżetu gminy. Mieszkańcy tak czy inaczej tracą na tym. Dodam, że w
Jaraczewie jedynie 20% gminy jest skanalizowane. Co będzie jak zaczną dalej inwestować? Do
tego poprzez to, że majątek jest w posiadaniu gminy Jaraczewo, to 14 zł nie uwzględnia wszystkich
kosztów - mówi Wolski. - Nasza cena zaspokaja wszystkie potrzeby kosztowe przedsiębiorstwa i
inwestycyjne. Do tego jest zysk, który musi spółka wykazywać. Jeśli chcemy inwestować bez
pomocy gminy musimy mieć środki własne. Starając się o kredyty, pożyczki lub środki zewnętrzne
z Unii Europejskiej musimy być wiarygodnym partnerem dla banków oraz innych instytucji
finansowych - dodaje.

2010-11-19 | JTBS nie marnuje czasu
Trzy inwestycje Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostały oddane do użytku na
przestrzeni ostatnich kilkunastu dni. Klucze od mieszkań w nowym, trzypiętrowym bloku przy os.
Rzeczypospolitej odebrali już wszyscy nowi lokatorzy - w sumie 24 rodziny. Budynek został
zrealizowany w systemie własnościowym. Gminna spółka zadbała o komfort lokatorów. Osiągnięto

go poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, wykorzystanie wysokiej
jakości materiałów budowlanych oraz fakt, że nowopowstały budynek jest w pełni
energooszczędny, dzięki nowym technologiom ogrzewania.

- Osoby, które decydują się wykupić u nas mieszkania, wiedzą za co płacą. Oferujemy pełną
infrastrukturę, w tym drogę dojazdową, która jest dużym atutem, ale jednocześnie standardem w
przypadku naszych inwestycji, a także dostęp do wszystkich mediów, w tym Internetu. Nasz nowy
blok to także 19 podziemnych miejsc postojowych, które w pełni zabezpieczają potrzeby właścicieli
- mówi Tomasz Wawrocki, prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Działania Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spotykają się z aprobatą
mieszkańców, a realizowane przez gminną spółkę inwestycje - budowa kolejnych budynków cieszą się sporym zainteresowaniem. Nie marnujemy więc czasu i rozpoczynamy prace, dzięki
którym już niebawem powstanie kolejny nowoczesny 40 rodzinny budynek - dodaje prezes.

Klucze do lokali odebrali również lokatorzy pierwszych na terenach wiejskich mieszkań chronionych,
które powstały w Łuszczanowie. - Cztery lokale, każdy po około 63 mkw to mieszkania w dobrym
standardzie, wyposażone we wszystkie niezbędne media - mówi prezes JTBS. Z mieszkań
chronionych skorzystają najbardziej potrzebujące rodziny z terenu gminy Jarocin. - Cały czas
dążymy do polepszania warunków mieszkaniowych naszych lokatorów, również tych najbardziej
potrzebujących. Rodziny, które zamieszkają w Łuszczanowie przeprowadzą się do nowych mieszkań
z dużo mniejszych, zajmowanych do tej pory, lokali - tłumaczy Wawrocki. Warto wspomnieć, że na
realizację inwestycji w Łuszczanowie 35% kosztów pokryła gmina Jarocin, 35% Bank Gospodarstwa
Krajowego, a kolejne 30% JTBS. Gminna spółka przygotowuje się już do budowy drugiego tego
typu budynku i jeszcze w tym roku ma zostać wmurowany kamień węgielny pod budowę kolejnych
mieszkań chronionych w Łuszczanowie.
Ostatnią inwestycją, którą Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało do użytku w
tym roku, były kolejne lokale socjalne w Wilczyńcu. - Realizując zadania gminy JTBS od początku
swojej działalności wybudował już w sumie 66 mieszkań o najniższym standardzie - podkreśla
prezes gminnej spółki.

2010-11-19 | Muzeum zaprasza na "Czwartek regionalny"
Na kolejnym "Czwartku regionalnym", który odbędzie się 25 listopada o godz. 16:30 w Muzeum
Regionalnym w Jarocinie Eugeniusz Czarny mówił będzie o zakładzie wodoleczniczym w pobliskim
Dębnie nad Wartą. Założony przez hrabiego Stanisława Mycielskiego działał on w latach 18471862, a jego dzieje stanowią bardzo ciekawy przyczynek do historii Ziemi Jarocińskiej. Dziś po
uzdrowisku nie ma śladu, ale w połowie XIX wieku cieszyło się ono dużym zainteresowaniem i
zjeżdżali do niego kuracjusze z różnych zakątków kraju.

Uzdrowisko w Dębnie wielokrotnie było przedmiotem badań podejmowanych przez historyków
Wielkopolski XIX wieku i posiada bogatą literaturę. Nadal jednak można odnaleźć materiały
pozwalające poszerzyć wiedzę o dziejach zakładu, jego gościach i życiu towarzyskim oraz
stosowanych tam metodach leczenia.
Eugeniusz Czarny od wielu lat powraca do problematyki związanej z dębińskim zakładem
wodoleczniczym i każdorazowo mówiąc na ten temat stara się dorzucić nowe szczegóły i
przemyślenia.

2010-11-18 | Zmiany w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Po trwających ponad miesiąc konsultacjach, na listopadowej sesji Rady Miejskiej przyjęto
ostateczną wersję Programu współpracy gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
W połowie tego roku do programu współpracy wniesiono wiele zmian wynikających z nowelizacji
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i te "poprawki" oczywiście znalazły się
w program na rok 2011. Poza nimi, wprowadzono kilka nowych elementów.:
1. Jak było: Stowarzyszenie, które wykorzystało dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem,
przez 3 lata nie mogło ubiegać się o kolejną dotację z budżetu Gminy Jarocin. Jak jest: Ten
zapis zupełnie zniesiono.
2. Jak było: Ze stowarzyszeniem, które źle wykorzystywało dotację na realizację zadania
publicznego Gmina rozwiązywała umowę i żądała zwrotu dotacji. Jak jest: Zapis
złagodzono, Gmina MOŻE (ale nie musi) w takiej sytuacji rozwiązać umowę.
3. Jak było: Stowarzyszenie startując kilka razy w trakcie jednego roku kalendarzowego w
gminnym konkursie ofert musiało składać każdorazowo komplet załączników typu, odpis z

właściwego rejestru, sprawozdania merytoryczne i finansowe, statut , mimo, że dokumenty
te nie ulegały zmianie. Jak jest: Stowarzyszenie do pierwszej składane w danym roku
oferty załącza komplet dokumentów (odpis, sprawozdania, statut), a do kolejnych może
dołączyć jedynie oświadczenie, że od momentu złożenia tych załączników przy pierwszej
ofercie nic się zmieniło.
4. Jak było: W zespołach konsultacyjnych zasiadali: 3 przedstawicieli organizacji
pozarządowych, 2 członków Komisji oświaty, 2 urzędników. Jak jest: Zamiast 2 urzędników
zasiądzie w Zespole tylko 1 urzędnik, tak aby połowa członków zespołu to byli
przedstawiciele III sektora.
5. Jak było: Komisja konkursowa przy ocenie ofert kierowała się kryteriami zawartymi w
konkursie, takimi samymi dla wszystkich zadań, bez względu na ich specyfikę. Jak jest:
Komisja konkursowa ocenia oferty wg karty oceny, która tworzona jest dla konkretnego
zadania i zawiera kryteria i liczbę punktów, które można w danej kategorii otrzymać.

2010-11-17 | Elizabeth Schwarzkopf: kochać czy zapomnieć?
Kochać czy zapomnieć? Jak jarociniacy powinni traktować
urodzoną w Jarocinie królową światowych scen
operowych, Elizabeth Schwarzkopf, która w młodości
wstąpiła do NSDAP? Odpowiedzieć na to pytanie
próbowała Kirsten Liese, autorka książki o Elizabeth
Schwarzkopf. Niemiecka dziennikarka spotkała się z
jarociniakami 10 listopada w Pałacu Radolińskich.
Elizabeth Schwarzkopf nie można było odmówić ani
urody, ani talentu. Głos miała wyjątkowy, wyjątkowo
interpretowała dzieła Mozarta, Straussa, Schuberta czy
Wolfa. Jedną pieśń potrafiła zaśpiewać na 50 różnych
sposobów. Występowała na deskach Opery Berlińskiej, Wiedeńskiej i w Londynie Miała też na
swoim koncie przygody z filmem. Wyjątkową też była nauczycielką - surową i wymagającą, ale
talenty młodych szlifowała z należytymi efektami. Zależało jej nie na pieniądzach, ale na talencie zdarzało się, że udzielała lekcji bezpłatnie, nawet sama finansowała komuś naukę, jeśli tylko
widziała, że ktoś ma talent, a nie stać go było na kształcenie. W tym aspekcie nie ma nic do
zarzucenia - była niekwestionowaną gwiazdą i sama dbała o rozwój sztuki z tej najwyższej półki.
Jak jednak zaznaczyła Kirsten Liese zbierając materiały do książki o Elizabeth Schwarzkopf, w
każdym niemal artykule prasowym na jej temat zauważana była ta skaza na życiorysie śpiewaczki:
przynależność do NSDAP. Z tym problem mają nie tylko jarociniacy, Polacy, ale także dzisiejsi
Niemcy. Dziennikarka, która materiały do albumu gromadziła pod koniec życia Elizabeth (razem
wybierały zdjęcia, opisy), przyznaje, że nigdy nie zapytała bohaterki o motywy przynależności do
NSDAP. - Znałam jej wrażliwość i niechęć mówienia na ten temat. Nie wyobrażałam też sobie, żeby
przy całym swoim światopoglądzie, mogła być faszystką z
przekonania - tłumaczyła Kirsten Liese. Choć stanowiska w tej
sprawie samej Elizabeth Kirsten Liese nie mogła jarociniakom
przekazać, to jednak dziennikarka przywiozła ze sobą fotografię
dokumentu, z którego wiele o motywach tej decyzji można się
domyśleć.
Rodzice Elizabeth Schwarzkopf należeli do opozycji. Sama
śpiewaczka była bierna politycznie, nie zapisała się do partii nawet
starając się o wyższe studia. Już te dwa fakty ówczesne niemieckie
władze uznały za wystarczające, aby zamknąć młodej Elizabeth
drogę do kształcenia - nie mogła pobierać nauki na żadnym z

uniwersytetów w kraju. Ostatecznie uczęszczała do Wyższej Szkoły Muzycznej w Berlinie. Jej debiut
przypadł na trudne lata w ogarniętych faszyzmem Niemczech: rok 1938. Talent miała
niekwestionowany, kariera stała otworem, brakowało jednego: przychylności władz. Sam minister
propagandy i oświecenia narodowego Rzeszy, Józef Goebbels, zapowiadał, że zniszczy jej karierę,
jeśli nie przystąpi do NSDAP. Zrobiła to w 1941 roku, głównie na prośbę ojca.
Zatem kochać czy zapomnieć? - Z pewnością jarociniacy mogą być dumni, że stąd pochodzi jedna z
największych śpiewaczek operowych XX wieku. Dobrze, jeśliby do skutku doszło chociaż jedno z
tych przedsięwzięć, które już planowaliście, a co do których mieliście do tej pory wątpliwości, np.
nazwanie jej imieniem szkoły muzycznej - podkreślała Kirsten Liese. - Być może za 10 czy 15 lat,
będę musiał się tłumaczyć, dlaczego mój syn należy dziś do PIS czy innej partii. Żyła w czasach, w
jakich żyła. Zostawmy to i nie rozstrzygajmy tego - uciął dyskusję ktoś z widowni. - Jako
jarociniacy mieliśmy problem z poradzeniem sobie z polsko-niemiecką historią naszego miasta, ale
to JEST historia naszego miasta. Przez takie spotkania jak dzisiaj możemy tę historię poznawać,
aby tematy tabu stały się tematami do dumy. Serdecznie dziękuję pani Kirsten Liese za spotkanie i
ukazanie nam innej Elizabeth Schwarzkopf, niż ta, o której mówiono w Jarocinie do tej pory trochę
ze wstydem. - podsumował spotkanie Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza.
Ta cenna lekcja historii odbyła się dzięki staraniom Mariusza Kaźmierczaka ze Stowarzyszenia
Jarocin - Schlüchtern. Organizację spotkania wsparła gmina Jarocin oraz Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Jarocin.

2010-11-17 | Zabytkowe ołtarze odnowione
Zakończył się drugi etap rewitalizacji kościoła w
Golinie. W jego ramach zostały wykonane prace
restauracyjne i konserwatorskie przy dwóch XVIIwiecznych ołtarzach bocznych. Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 150 tys. zł. Gmina Jarocin
przekazała na ten cel 50 tys. złotych.
Rewitalizacja objęła ołtarze p.w. NMP ze św.
Antonim oraz św. Benona. Teraz zabytki
wyglądają zupełnie inaczej niż przed
odnowieniem. Wierzchnia warstwa białej farby
została zdrapana i przywrócono im pierwotne
kolory. - Prace rozpoczęły się w sierpniu. Wtedy
ołtarze zostały zdemontowane i przewiezione do
Diecezjalnej Pracowni ArtystycznoKonserwatorskiej w Ostrowie - informuje
Hieronim Grygiel ze Stowarzyszenia "Nasza Wspólnota", które zajmuje się pozyskiwaniem funduszy
na odnowienie zabytkowego kościoła.
Parafia pozyskała na tę inwestycję dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
kwocie 70 tys. złotych. Także gmina Jarocin partycypuje w sfinansowaniu przedsięwzięcia.
Przeznaczyła na ten cel 50 tys. złotych. Warto podkreślić, że uchwała w sprawie udzielenia dotacji
na remont sanktuarium została przyjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej niemal jednogłośnie.
Przeciwny był jedynie radny opozycyjny Mikołaj Kostka. Pozostałe fundusze stowarzyszenie
pozyskało podczas zbiórki wśród parafian. - Inicjatywa, jaką podjęliśmy była bardzo potrzebna i
doceniona praktycznie przez wszystkich parafian. Świadczy o tym fakt, że w nasz program
zaangażował się wysoki odsetek rodzin z nasze parafii - podkreśla Janusz Wojtczak, prezes
golińskiego stowarzyszenia.

2010-11-17 | WuCePsinki w Jarocinie
Władze gminy Jarocin walczą o czystość chodników i trawników w
naszym mieście. 5 listopada ruszyła akcja WuCePsinka, mająca na
celu zachęcenie właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach.
"Bądź mądrzejszy od sąsiada! Sprzątaj kupy! Tak wypada!" takim
hasłem promocyjnym organizatorzy akcji zachęcają wszystkich
mieszkańców Jarocina do usuwania nieczystości po swoich
pupilach.
W ramach akcji zakupiono 26 pojemników w kształcie
dalmatyńczyka do których można wrzucać psie odchody. Dostępne
jest także 4 tys. jednorazowych zestawów higienicznych
składających się z papierowej torebki oraz łopatki, za pomocą
których można posprzątać psie kupy. WuCePsinki rozmieszczone
zostały przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
oraz Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową m.in. na
Osiedlu 1000-lecia, Osiedlu Kościuszki, Osiedlu Rzeczpospolitej oraz
przy ul. Wrocławskiej. Dzięki pomysłodawcom akcji Jarocinianie będą mogli spokojnie spacerować,
bez obaw o wdepnięcie w niemiłą niespodziankę. Koszt akcji, czyli zakup pojemników i zastawów
higienicznych wyniósł ponad 11 tys. zł i został w całości sfinansowany przez Urząd Miejski w
Jarocinie.

2010-11-17 | Łóżka dla jarocińskiego szpitala
O 20 łóżek elektrycznych z antyodleżynowymi
materacami wzbogacił się jarociński szpital. Sprzęt, który
przyjechał z Holandii, udało się pozyskać dzięki staraniom
Adama Pawlickiego, burmistrza Jarocina i pomocy
Czesława Przedpełskiego z Lions Clubu Poznań Concordia.
Dzięki pomocy ze strony gminy Jarocin zostały pokryte
niezbędne koszty związane z transportem sprzętu dla
szpitala. To już druga tego typu inicjatywa. Pierwsze 12
łóżek trafiło do jarocińskiej placówki w sierpniu. Potrzeby placówki są bardzo duże i dlatego będziemy
strać się systematycznie dostarczać najbardziej
potrzebny sprzęt - podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz
Jarocina.

2010-11-17 | Dobry klimat dla przedsiębiorców
25 października w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jarocinie
zarejestrowano 10.000. przedsiębiorcę. Z tej okazji burmistrz Adam Pawlicki spotkał się ze świeżo
upieczonym przedsiębiorcą, wręczając mu pamiątkowe zaświadczenie wraz z zestawem gadżetów
free.wolnego Jarocina.
- W gminie Jarocin istnieje dobry klimat do prowadzenia działalności gospodarczej, świadczą o tym
wyniki badań przeprowadzonych na początku tego roku - podkreśla burmistrz Adam Pawlicki. Przedsiębiorcy działający na terenie naszej gminy są zadowoleni, bo blisko 90% poleca Jarocin jako
miejsce do założenia firmy i nie zamierza jej w przyszłości przenosić - dodaje burmistrz. Gmina
pomaga swoim mieszkańcom rozpocząć działalność gospodarczą poprzez usługi Jarocińskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych. Gminna spółka udziela poręczenia zabezpieczające dotacje z

Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Na ten rok
założyliśmy udzielenie 120 poręczeń, jednak plan został już przekroczony, bo na chwilę obecną jest
ich już 150 - informuje Robert Cieślak, prezes JFPK. Od początku działalności, czyli od 2004 roku,
spółka udzieliła 346 poręczeń na kwotę blisko 15 mln złotych.
86% przebadanych przedsiębiorców potwierdziło, że może polecić Jarocin jako miejsce do założenia
firmy, a 88% przebadanych przedsiębiorców nie zamierza przyszłości przenosić działalności lub jej
części poza Jarocin.

2010-11-17 | Kolejny łącznik drogowy nie dla ciężarowych
Łącznik drogowy, który powstanie już w przyszłym roku pomiędzy ulicami Glinki i Jarmarczną
przeznaczony będzie tylko dla ruchu samochodów osobowych. Poza budową zupełnie nowego
odcinka, zaplanowany został również remont fragmentu ul. Jarmarcznej.
Blisko 500-metrowy nowy odcinek drogi wyposażony zostanie m. in. w chodniki, ścieżkę rowerową i
kanalizację deszczową. Ponadto w trakcie remontu odcinka ul. Jarmarcznej ma zostać odtworzona
nawierzchnia, wymienione krawężniki oraz nowe oznakowanie. Projekt drogi, podobnie jak w
przypadku łącznika ul. Maratońskiej, zakłada poruszanie się po niej tylko samochodów osobowych.
- Budowa łącznika ulic Glinki i Jarmarcznej jest kolejnym elementem realizacji planu usprawnienia i
polepszenia ruchu samochodów w Jarocinie oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury. Wspomniany
odcinek wraz z remontem fragmentu ul. Jarmarcznej to kolejny łącznik drogowy, który zgodnie ze
swoim przeznaczeniem powstanie z myślą o ruchu tylko i wyłącznie samochodów osobowych podkreśla Witosław Gibasiewicz, zastępca burmistrza Jarocina. - Jedynym wyjątkiem będzie
dopuszczenie do ruchu autobusów komunikacji miejskiej, dzięki którym mieszkańcy zyskają
większy komfort przemieszczania się na terenie miasta i gminy - dodaje. Ma to istotne znaczenie,
ponieważ spółka JLA zapowiedziała uruchomienie nowej linii autobusowej, po oddaniu łącznika do
użytku. Planowana linia umożliwi mieszkańcom tego rejonu dojazd do szkół i miejsc pracy.
Dzięki wykonaniu drogi o wysokich standardach i parametrach, zwiększy się bezpieczeństwo
kierowców oraz rowerzystów i pieszych. Zmniejszona zostanie liczba kolizji oraz uszkodzeń
samochodów jeżdżących obecnie po zniszczonej, nieatrakcyjnej drodze. Łącznik Glinki z Jarmarczną
zwiększy dostęp do dróg powiatowych i wojewódzkich. Szybciej i łatwiej będzie można dotrzeć do
krajowej drogi nr 443. Co ważne, zyska się również alternatywny dojazd do ul. Wojska Polskiego.
Dzięki remontowi odcinka ul. Jarmarcznej zahamowana zostanie degradacja istniejącej
infrastruktury, a tym samym spadną koszty utrzymania drogi.
Zgodnie z założeniami projektu pierwsze prace budowlane mają ruszyć już w drugim kwartale 2011
roku. W celu sfinansowania inwestycji złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na
kwotę ponad 1,6 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt
przeszedł pomyśle pierwszy etap weryfikacji - ocenę formalną. Dzięki pozyskaniu funduszy
zewnętrznych, które pokryć mają aż 80% kosztów kwalifikowanych, gmina ze swojej kieszeni
wyłoży pozostałe 20%. Łączna wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 2,5 mln złotych.
W ramach projektu powstanie:
- nowy łącznik: ul. Glinki - ul. Jarmarczna: 0,436 m długości, jezdnia o szerokości 7 m,
obustronny chodnik o szerokości 1,5 m, ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, kanalizacja
deszczowa, oświetlenie uliczne, zjazdy;
- remontowany odcinek: ul. Jarmarczna: 0,214 m długości, jezdnia pozostanie bez zmian o
szerokości 7 m, odtworzenie warstw bitumicznych, frezowanie nawierzchni, wymiana krawężnika,
wymiana ławy betonowej, wykonanie nowego oznakowania.

2010-11-17 | Nowe wozy i pomieszczenia dla OSP
O trzy lekkie wozy ratownictwa technicznego wzbogaciły
się jednostki ochotniczej straży pożarnej z Cielczy,
Witaszyc i Goliny. Oficjalnego przekazania pojazdów
dokonał na jarocińskim rynku burmistrz Adam Pawlicki.
Końca dobiegły również prace na modernizacją budynków
OSP w Wilkowyi, Potarzycy i Osieku.
Każdy z trzech lekkich samochodów ratownictwa
technicznego, który pracować będzie w jednostkach OSP,
w swoim podstawowym wyposażeniu posiada: agregat
prądotwórczy, agregat gaśniczy wysokociśnieniowy,
maszt oświetleniowy, dwie radiostacje przenośne, jedną
radiostację samochodową oraz wciągarkę. Przed
rozpoczęciem ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej
wozy zostały przekazane przez burmistrza trzem
jednostkom z gminy Jarocin należących do krajowego
systemu ratowniczo - gaśniczego tj. OSP Cielcza, OSP
Witaszyce i OSP Golina.
Zakup samochodów dla Cielczy i Witaszyc dofinansowany
został przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Poznaniu w kwocie 90.000,00 zł oraz przez Gminę
Jarocin również w wysokości 90.000,00 zł.
Dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł do zakupu
samochodu dla OSP Golina pochodziło ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Krajowego
Systemu Ratowniczo -Gaśniczego. Gmina Jarocin przeznaczyła na zakup tego pojazdu 80.000,00 zł.
Ukończone zostały również przebudowy i modernizacje remiz w Wilkowyi, Potarzycy oraz Osieku.
Wybudowano pomieszczenia socjalne oraz boksy garażowe. Łączna kwota inwestycji wydatkowana
ze środków gminy wyniosła ponad 320.000,00 zł. Uroczyste otwarcie boksu garażowego w Osieku
miało miejsce 12 listopada, natomiast 19 listopada nastąpi otwarcie zaplecza socjalnego w
Potarzycy. Z kolei OSP w Wilkowyi zostało wydane pozwolenie na użytkowanie pomieszczenia
socjalnego oraz boksu garażowego.

2010-11-12 | Aquapark w Jarocinie otwarty
W rytmach samby i w iście tropikalnych klimatach oddano do użytku jarociński Aquapark. Z atrakcji
nowego parku wodnego i odnowy biologicznej można korzystać od 11 listopada. To jedna z
najpoważniejszych inwestycji realizowanych przez gminną spółkę Jarocin Sport, wspierana również
przez samą gminę Jarocin.

W nowoczesnym obiekcie, który kosztował ponad 13 mln zł, mieści się basen rekreacyjny
składający się z trzech stref: basenu "dzikiej rzeki" z wyspą i grotą; basenu wyposażonego w
siedziska z masażem, masaże karku, gejzery, masaże podwodne i małą zjeżdżalnię oraz basenu brodzika dla dzieci. Kolejnym powodem, dla którego warto wybrać się do parku wodnej rozrywki w
Jarocinie jest duża zjeżdżalnia (zewnętrzna) z dwoma rurami zjazdowymi o długości 120m i 80m.
Nowobudowany obiekt to nie tylko część basenowa. W Aquaparku mieści się również część odnowy
biologicznej. Do dyspozycji gości przygotowano część saunową, w której znajduje się sauna parowa
zapachowa oraz relaksacyjna sauna parowa z basenem do kąpieli perełkowej. Oprócz tego warto
wymienić saunę suchą oraz grotę biczy wodnych. Dodatkowo w zespole odnowy biologicznej
znajduje się 10-osobowe jacuzzi, basen schładzający, podgrzewane "łóżko" oraz pomieszczenia
wypoczynku. Przy okazji budowy Aquaparku odnowiona została także istniejąca już wcześniej
pływalnia oraz szatnie. Na piętrze obiektu znajduje się kameralna kawiarnia.

Wszystkie te atrakcje mieli okazję poznać najpierw oficjele podczas uroczystego otwarcia obiektu
10 listopada. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło jarocińskich samorządowców, przedstawicieli
firm realizujących inwestycję oraz organizacji sportowych związanych z pływaniem. Gwoździem
programu był występ tancerek samby oraz pokaz pływania synchronicznego. Nie zabrakło też
gestów charytatywnych - trzymiesięczny karnet uprawniający do bezpłatnego korzystania z obiektu
otrzymał mały Jaś Siejak z Jarocina, chorujący na rdzeniowy zanik mięśni.

11 listopada Aquapark udostępniono mieszkańcom. Pierwsze 10 osób, które pojawiło się z "JAPI.
Czasopismem mieszkańców gminy Jarocin", z atrakcji parku wodnego tego dnia mogło korzystać
bezpłatnie. Jak zapewnia Marcin Jantas, prezes spółki Jarocin Sport, ceny wejściówek do Aquaparku
są porównywalne do tych, jakie płacą mieszkańcy Krotoszyna, chociaż standard jarocińskiego
obiektu jest znacznie wyższy. System naliczania opłat za korzystanie z obiektu bazuje na
opaskach.

010-11-12 | Nagrody za najlepsze prace magisterskie wręczone
Podczas obchodów Dni Patrona Miasta, 11 listopada w jarocińskim ratuszu uroczyście
rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę magisterską i najlepszą pracę dyplomową

tematycznie związaną z Ziemią Jarocińską. Spośród dziewięciu prac biorących udział w rywalizacji,
kapituła konkursu wyłoniła trójkę laureatów oraz przyznała dwa wyróżnienia. Nagrodzone zostały
prace traktujące o jarocińskim festiwalu, rozwoju gminy, byłych pracownikach PGR oraz
uczniowskim klubie sportowym.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali od burmistrza nagrody finansowe w kwotach 1500 zł
brutto,1000 zł brutto oraz 700 zł brutto oraz książki. Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom konkursu burmistrz Adam Pawlicki wręczył dyplomy oraz torby z gadżetami
miejskimi. Wyróżnienie przyznał również wójt Nowego Miasta nad Wartą Aleksander Podemski,
który uhonorował autorkę pracy o Chociczy - miejscowości leżącej na terenie gminy Nowe Miasto.

Podziękowanie oraz drobny upominek w postaci książki otrzymali z rąk burmistrza członkowie
kapituły konkursowej, w skład której weszli: Lechosława Dębska, Laura Paluszkiewicz, dr inż. Karol
Sroka, dr Wiesław Sieciński, dr Wacław Adamiak oraz Michał Żabiński. Wszystkie prace biorące
udział w tegorocznej edycji konkursu zostaną przekazane do Muzeum Regionalnego w Jarocinie.
Laureaci:
I miejsce - Daniel Grzechowiak
II miejsce - Przemysław Jezierski
III miejsce - Agnieszka Papież
wyróżnienie - Dominika Olszak
wyróżnienie - Fryderyk Wróbel
Pozostali uczestnicy:
Katarzyna Skrzypiec
Magdalena Lis
Martyna Zawodna
Justyna Robak

2010-11-12 | Burmistrz nagrodził Zasłużonych dla Ziemi Jarocińskiej
Biskup kaliski Stanisław Napierała, Maria Lisiecka, Andrzej Kostołowski, Ryszard Grygiel, Leszek
Trzcieliński i jarocińska jednostka wojskowa - oto laureaci tegorocznej edycji Nagrody im.
Stanisława Taczaka, które Burmistrz Jarocina przyznaje za wybitne zasługi dla Ziemi Jarocińskiej.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 8 listopada.
Nagrody imienia Stanisława Taczaka włodarz miasta przyznaje co roku. Statuetką honorowane są
osoby, ale i organizacje, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania, kultury i
ochrony zabytków, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury
czy też w jakiejkolwiek innej sferze działalności społecznej, przyczyniając się tym samym do
znaczącego rozwoju i promocji Gminy Jarocin. Wśród nagrodzonych w tegorocznej, drugiej już
edycji, nie zabrakło osobistości ze świata kultury, biznesu, kościoła, środowiska lekarskiego i
czołowych społeczników Ziemi Jarocińskiej.

O przyznanie nagrody dla lekarza Marii Lisieckiej, jarocińskiej "siłaczki", dla której "być" zawsze
góruje nad "mieć", wnioskowało aż 117 mieszkańców Jarocina. Pozostałych pięciu kandydatów do
Nagrody zgłosili radni rady miejskiej.
Nagrodzony Andrzej Kostołowski to współtwórca Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie.
Dziś już na emeryturze, ale przez 30 lat pełnił funkcję kustosza tej placówki. Skutecznie
wypromował w Polsce i za granicą Ziemię Jarocińską jako miejsce związane z narodowym
wieszczem.
Prof. dr hab. Ryszard Grygiel to pochodzący z Jarocina archeolog, od wielu lat jest dyrektorem
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dla Jarocina szczególnie cenne są jego
kilkuletnie badania koło Skarbczyka, które doprowadziły do odkrycia średniowiecznej siedziby
rycerskiej pierwszych, potwierdzonych w źródłach historycznych właścicieli miasta - Zarembów.
Działalność naukową prof. Grygiel łączy z popularyzacją dziejów Ziemi Jarocińskiej. Opublikował
m.in. Przygody archeologa na Ziemi Jarocińskiej i w Zdunach z dedykacją: Miastu rodzinnemu Jarocinowi z okazji jubileuszu 750-lecia poświęcam.

Wśród zasług 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk im. gen. bryg. Stanisława
Taczaka wymieniono kultywowanie tradycji patriotycznych, szczególnie związanych z Powstaniem

Wielkopolskim i jego bohaterów, pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców,
bezinteresowną pomoc mieszkańcom powiatu jarocińskiego oraz promocję zawodu żołnierza.
Leszek Trzcieliński to właściciel "Rybhandu", jarocińskiej firmy stanowiącej jedną z
najważniejszych wizytówek na mapie gospodarczej Wielkopolski. Zarówno wnioskodawcy, jak i
kapituła, podkreślali jego działalność filantropijną. Do najważniejszych jego zasług należy
przeprowadzenie generalnego remontu pałacu w Tarcach. Burmistrz przyznaje, że to właśnie
dbałość Leszka Trzcielińskiego o dziedzictwo kulturalne zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Wśród tegorocznych laureatów jest także biskup kaliski Stanisław Napierała, nagrodzony za
szczególną troskę duchową i działalność duszpasterską na rzecz mieszkańców gminy Jarocin, a
także za wkład w budowanie jedności i solidarności międzyludzkiej.
- Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Taczaka to hołd składany przez miasto Jarocin pierwszemu
dowódcy Powstania Wielkopolskiego. To także jedno z wielu działań mających na celu
popularyzowanie wciąż niedocenianej historycznie, ale wielkiej postaci generała Stanisława Taczaka
- podkreśla burmistrz Adam Pawlicki. Nieprzypadkowa więc była data ceremonii - wręczenia nagród
włodarz Jarocina dokonał 8 listopada, podczas jarocińskiej inauguracji 92. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. W ceremonii uczestniczył także wnuk gen. Stanisława Taczaka - Jerzy
Gogołkiewicz.
Tego wieczoru wykonane z brązu statuetki - miniaturowe kopie pomnika generała z Mieszkowa wraz z certyfikatem autentyczności powędrowały do rąk czterech laureatów: Marii Lisieckiej, Leszka
Trzcielińskiego i Ryszarda Grygiela. W imieniu jarocińskiej jednostki wojskowej nagrodę odebrał jej
dowódca ppłk Marian Borowiak. Pozostali dwaj laureaci - Andrzej Kostołowski i biskup kaliski
Stanisław Napierała, którzy nie mogli przybyć na ceremonię 8 listopada, odbiorą nagrody w
późniejszym terminie. Zgodnie z regulaminem konkursu, poza statuetkami, burmistrz może
przyznać także nagrody finansowe. Adam Pawlicki skorzystał z tego prawa i symboliczne czeki
przygotował dla Marii Lisieckiej, Ryszarda Grygiela oraz Andrzeja Kostołowskiego.
Dopełnieniem ceremonii wręczenia nagród był pamiątkowy wpis laureatów do Księgi Nagrodzonych,
w której już znajdują się dedykacje ubiegłorocznych zwycięzców: Fundacji Współpracy Veldhoven Jarocin, która przez ponad 20 lat wspierała pokrzywdzonych przez los mieszkańców powiatu
jarocińskiego, Waltera Chełstowskiego - "ojca chrzestnego" jarocińskiego festiwalu, Tomasza
Klauzy - właściciela prywatnego muzeum napoleońskiego w Witaszycach, Jana Jajora - jednego z
najbardziej zaangażowanych regionalistów i historyków oraz o. Sylwina Wojdanowicza budowniczego kościoła oo. Franciszkanów. W księdze brakuje wpisu jednego z laureatów historyka i regionalisty Piotra Marchwiaka. Pusta strona mówi sama za siebie - ta nagroda została
przyznana pośmiertnie.

2010-11-12 | Dodatkowe kursy autobusów na wybory
Jarocińskie Linie Autobusowe uruchamiają dodatkowe kursy autobusów, które dowiozą
mieszkańców gminy Jarocin do siedzib komisji wyborczych podczas zbliżających się wyborów
samorządowych. Kursy uruchamiane są z myślą o mieszkańcach tych miejscowości, w których nie
ma lokali wyborczych i którzy aby zagłosować, muszą dojechać do innych miejscowości. Odpłatność
za przejazd według normalnej taryfy, zgodnie z cennikiem usług JLA.

2010-11-10 | Wielkopolskie krzyże powstańcze rozdane
Reprezentanci rodzin powstańców odebrali z rąk burmistrza Adama
Pawlickiego pamiątkowe krzyże. Wydarzenie miało miejsce na
jarocińskim rynku w trakcie obchodów Dnia Niepodległości oraz
inauguracji 92. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.
Rodziny otrzymały również od przewodniczącego Rady Miejskiej
Jarosława Łukasiewicza po egzemplarzu Zapisków Jarocińskich,
poświęconych m.in. generałowi Stanisławowi Taczakowi.
Jednym z punktów obchodów Dnia Niepodległości, które odbyły się
8 listopada w Jarocinie było wręczenie pamiątkowych krzyży
powstańczych rodzinom poległych. W związku z ogromnym
zainteresowaniem pierwszą edycją akcji, która odbyła się w
kwietniu burmistrz Jarocina Adam Pawlicki podjął decyzję o
przyznaniu kolejnych krzyży. Tym razem zgłoszonych zostało 41
powstańców wielkopolskich walczących i poległych na Ziemi
Jarocińskiej. Reprezentanci prawie wszystkich rodzin stawili się na
rynku, aby odebrać z rąk burmistrza pamiątkowy krzyż. Dodatkiem do niego był wręczany przez
Jarosława Łukasiewicza egzemplarz kwartalnika Zapiski Jarocińskie, poświęcony Powstaniu
Wielkopolskiemu, a w szczególności generałowi Stanisławowi Taczakowi, pierwszemu dowódcy
powstania. Jednym z uhonorowanych krzyżem powstańców został również Edmund Rogalski
wieloletni burmistrz Jarocina i dowódca kompanii kłeckowskiej, dla którego krzyż zostanie
przekazany córce.
Krzyże są przeznaczone do samodzielnego zamontowania na nagrobkach powstańców. Zostały
wykonane z żywicy poliestrowej imitującej brąz przez wykonawcę odlewów - Piotra Mastalerza,
absolwenta wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Koszt zakupu krzyży, który
wyniósł blisko 1,5 tys. złotych, sfinansował Urząd Miejski w Jarocinie.

2010-11-08 | Spotkanie z Maciejem Paterskim
Spotkanie z kolarzem Maciejem Paterskim odbędzie się w niedzielę 14 listopada o godz. 14:00 w
jarocińskim kinie Echo. Wszystkich miłośników rowerów z pewnością zainteresują zagadnienia
treningowe oraz opowieści o rywalizacji na najwyższym, światowym poziomie.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich miłośników dwóch kółek, sportowców i działaczy innych
dyscyplin sportu. Dla najmłodszych przygotowano konkursy z nagrodami, a prawdziwych kibiców z
pewnością przyciągnie możliwość zdobycia autografu oraz zrobienia zdjęcia z Maciejem Paterskim.
Spotkanie połączone będzie z prezentacją zdjęć z wyścigów kolarskich, a wszyscy chętni uczestnicy
będą mieli okazję zadać pytanie jednemu z najlepszych Polskich kolarzy.

Maciej Paterski jest wychowankiem UKS TRÓJKA JAROCIN. Obecnie ściga się we włoskiej
zawodowej grupie kolarskiej LIQUIGAS DOIMO. Jest trzykrotnym uczestnikiem Mistrzostw Świata w
kolarstwie, od trzech lat ściga się także we Włoszech. W 2009 roku podpisał pierwszy w życiu
zawodowy kontrakt i dołączył do najlepszych zawodników świata w kolarskiej lidze PRO TOUR. We
wrześniu br. ukończył jeden z trzech wielkich tourów - Vuelta a Espana, wcześniej rywalizował w
Tour de Pologne.
Na spotkanie zaprasza UKS TRÓJKA JAROCIN wraz z trenerem Szymonem Gruchalskim

2010-11-06 | Dni Patrona Miasta
Św. Marcin i mistrzostwa w jedzeniu rogali, koncert Dżemu, noc z DJ'ami i Jarocińska Biesiada
Świętomarcińska - tegoroczne Dni Patrona Miasta zapowiadają się imponująco. Przed nami cały
tydzień wrażeń. Świętowanie zaczynamy już w niedzielę 7 listopada na strzelnicy bractwa
kurkowego, a kończymy 14 listopada koncertem Indios Bravos.

2010-11-05 | Sezon na free.wolne czapki
Pogoda już iście jesienna, zima za pasem, do łask wracają więc
czapki, szale i rękawiczki. W tym sezonie modę na ciepłą konfekcję
w Jarocinie zdominują free.wolne czapki. Tę specjalną edycję
nakryć głowy przygotowała jarocińska firma Jamiks.
Są wykonane z polaru, zaprojektowane w dwóch wzorach: białe dla
pań i czarne dla panów, a każdą z nich ozdabia pompon i logo
Jarocina. Czapki zaprojektowała i wykonała jarocińska firma
Jamiks, której przedstawiciel - Janusz Szulc, wpasował się tym
samym w panującą w naszej gminie modę na free.wolność. Latem
była bowiem free.wodna plaża, leżaki i frisbee. Gadżetem zimowym
numer 1 mają stać się czapki. - Czapka z logotypem "JAROCIN
FREE.WOLNE MIASTO" jest ciekawym pomysłem zaproponowanym
przez burmistrza Adama Pawlickiego w celu rozszerzenia
współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami, a przede
wszystkim w celu promocji miasta - mówi Janusz Szulc. Specjalnie z tej okazji zaprojektowaliśmy dwa modele, dla kobiet i mężczyzn. Wykonane są z
materiału dopasowanego do polskich warunków zimowych. Można ją nosić w temperaturze do +5
stopni. Polar to materiał, który bardzo dobrze oddycha i odprowadza wilgoć - zaznacza
przedsiębiorca, wskazując jednocześnie na ciekawostkę szczególnie cenną w Jarocinie - mieście,
które jest regionalnym liderem w gospodarce odpadami: - Pomysł wyprodukowania materiału
potocznie zwanego polarem powstał w Stanach Zjednoczonych i wykorzystuje się do niego zużyte
butelki PET.
- Znamy jakość wyrobów Jamiksu i wiemy, że te produkty będą godnie promować Jarocin. Tym
bardziej, że klienci Jamiksu są na całym świecie - podkreśla burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Czapki będą sprzedawane razem z naszą kolekcją u wszystkich naszych klientów nie tylko w
Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Jako pierwsi będą mieli okazję zakupić je mieszkańcy
naszego miasta partnerskiego Schlüchtern. Jak co roku organizujemy tam nasz kiermasz z okazji
święta Kalter Markt - precyzuje Janusz Szulc.
Jarocińska premiera free.wolnych czapek już podczas Dni Patrona Miasta. Stoisko z czapkami
będzie czynne od 11 do 14 listopada przy namiocie, gdzie odbywać się będą świąteczne koncerty.
Czapki będzie można zakupić w cenie 20 zł. Pewna pula czapek zostanie w te dni przeznaczona na

konkursy - szczęśliwcom być może uda się wygrać czapeczkę gratis. Firma Jamiks będzie
prowadziła także na bieżąco sprzedaż czapek w swojej firmie przy ul. Wrocławskiej. Dostępne będą
także w Czytelni pod Ratuszem.
Jak zaznacza burmistrz Jarocina, firma Jamiks jest pierwszą w firm działających na terenie gminy, z
którą samorząd podjął taką współpracę. - Najbardziej cieszy to, że nowe hasło promocyjne Jarocina
naturalnie przyjmuje się w naszym mieście i coraz więcej osób identyfikuje się z nim i chce je
promować. To doskonały pomysł, który mogą podchwycić również inni przedsiębiorcy. Wiele
jarocińskich firm może być dumnych ze swoich produktów czy usług, są wysokiej jakości. Fajnie,
jeśli ci przedsiębiorcy umieszczaliby na swoich produktach logo miasta, które traktujemy jako
dodatkowy certyfikat jakości. To byłby najlepszy dowód na to, że są zadowoleni z miejsca, w
którym mieszkają czy pracują - zaprasza do współpracy włodarz Jarocina Adam Pawlicki.

2010-11-05 | Ekologiczna wizytówka Jarocina
Najpierw powstała nowoczesna hala do segregacji
odpadów, następnie tzw. gratowisko, czyli punkt odbioru
odpadów problemowych, a przed kilkunastoma dniami
jarocińskie ZGO zakończyło kolejny etap rozbudowy
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami. To blisko
1,5 hektarowy, betonowy plac do magazynowania i
przerobu surowców i odpadów.
- Ta oraz inne inwestycje realizowane przez Zakład
Gospodarki Odpadami świadczą o tym, że Jarocin jest i
będzie ważnym ośrodkiem jeżeli chodzi o gospodarkę
odpadami ale nie tylko - podkreślił podczas uroczystego
oddania inwestycji do użytku Adam Pawlicki, Burmistrz Jarocina. Centrum Gospodarki Odpadami, w
ramach budowy którego powstał plac do magazynowania i przerobu odpadów, to jedna z
najważniejszych inwestycji proekologicznych nie tylko dla gminy Jarocin, ale także dla całego
regionu. CGO budowane przez Zakład Gospodarki Odpadami jest bowiem jedynym tego typu
zakładem w obrębie 50 km. Docelowo ma zajmować się odbiorem, segregacją oraz przetwarzaniem
odpadów z gmin regionu według najbardziej rygorystycznych wymogów unijnych dotyczących
ochrony środowiska i postępowania z odpadami.

Zadaniem Centrum jest segregacja surowców wtórnych, odzyskiwanie odpadów oraz selektywny
odbiór odpadów niebezpiecznych. Jak podkreśla Adam Pawlicki, CGO to przede wszystkim
inwestycja w ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców całego regionu. - Warto
również zaznaczyć, że po wykonaniu drugiego etapu inwestycji, na którą oprócz zakończonej już
budowy placu do magazynowania i przerobu odpadów, składa się rozbudowa kwatery do
unieszkodliwiana odpadów wraz z infrastrukturą drogową, będziemy posiadali bazę pod budowę
Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami. W chwili obecnej deklarację współpracy w tym
zakresie zgłosiło 16 samorządów gminnych - dodaje Mariusz Małynicz, prezes Zakładu Gospodarki

Odpadami. Międzygminne porozumie bardzo aktywnie prowadzi prace zmierzające do uruchomienia
regionalnego centrum. Teren pod tę inwestycję ZGO ma już zabezpieczony. Został złożony także
wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. - Regionalne centrum będzie odpowiedzialne za
przerób odpadów z naszego regionu. Inwestycja będzie realizowana ze środków pochodzących z
otrzymanego dofinansowania oraz pieniędzy od gmin wchodzących w skład porozumienia.
Członkowie przeznaczą na ten cel kwoty proporcjonalne do ilości mieszkańców - wyjaśnia Małynicz.
- Budowa centrum to więcej pieniędzy dla gminy Jarocin z tytułu podatków oraz dodatkowe miejsca
pracy - dodaje.

Plac, nowa kwatera oraz drogi dojazdowe, to drugi etap budowy CGO. Prace podzielono na trzy
części. Pierwszą z nich było właśnie powstanie placu do magazynowania i przerobu surowców oraz
odpadów, drugą - która zakończy się na początku grudnia - jest budowa kwatery (inwestycja jest
już realizowana), a trzecią - budowa dróg dojazdowych, która ma zakończyć się w maju 2011r.
Drugi etap budowy Centrum Gospodarki Odpadami zamknie się w kwocie 4 mln 764 tys. zł.
Inwestycję realizuje firma Drobud.

2010-11-04 | Aquapark już za tydzień!
Już 11 listopada otwarcie Aquaparku! Wszystkich spragnionych wodnych szaleństw gminna spółka Jarocin-Sport
zaprasza od godziny 8:30. Budowa Aquaparku, inwestycji realizowanej z myślą o mieszkańcach gminy Jarocin,
kosztowała ponad 13 mln zł. - Planując budowę parku wodnej rozrywki, 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. Może i gabaryty nie robią wrażenia, jednak oferta wodnych atrakcji jest na
naprawdę wysokim poziomie. Każdy mieszkaniec gminy na pewno znajdzie coś dla siebie - uważa Marcin
Jantas, prezes spółki Jarocin-Sport.

Wśród atrakcji Aquaparku, którego otwarcie nastąpi w czwartek, 11 listopada, jest 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. Kolejnym powodem, dla którego warto wybrać się do parku wodnej rozrywki w Jarocinie jest duża
zjeżdżalnia (zewnętrzna) z dwoma rurami zjazdowymi o długości 120m i 80m. Nowobudowany obiekt to nie
tylko część basenowa. W Aquaparku mieści się również część odnowy biologicznej. Do dyspozycji gości
przygotowano część saunową, w której znajduje się sauna parowa zapachowa oraz relaksacyjna sauna parowa
z basenem do kąpieli perełkowej. Oprócz tego warto wymienić saunę suchą oraz grotę biczy wodnych.

Dodatkowo w zespole odnowy biologicznej znajduje się 10 osobowe jacuzzi, basen schładzający, podgrzewane
"łóżko" oraz 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 znajduje się
kameralna kawiarnia, do której dostęp jest zarówno z pływalni jak i z zewnątrz.
Gminna spółka ogłosiła także cennik za korzystanie z Aquaparku. - Ceny wejściówek nie są wygórowane. Są
porównywalne chociażby do Krotoszyna, który jednak ma znacznie mniej atrakcji niż nowoczesny obiekt w
Jarocinie - mówi Zbigniew Danielczyk, wiceprezes Jarocin-Sport. Cennik jest bardzo zróżnicowany i daje
klientom Aquaparku szereg możliwości. - Koszt korzystania z pływalni jest w niektórych przypadkach niższy, w
porównaniu do cen, które były przed remontem i rozbudową pływalni o część rekreacyjną. Przykładowo bilet
normalny kosztował 10,50 zł, a teraz można go kupić nawet za 8 zł. Droższe są bilety w weekend, jednak
wprowadziliśmy możliwość zakupu wejściówek rodzinnych i całodziennych, dzięki którym klienci mogą sporo
zyskać - tłumaczy Danielczyk. Z dodatkowymi opłatami wiąże się korzystanie z części Spa. Wspomnijmy
jeszcze, że oprócz pięknego obiektu i szeregu atrakcji, w Aquaparku będzie można korzystać z zajęć nauki
pływania, kursów nurkowania, aqua aerobiku, aqua aerobiku dla kobiet w ciąży, oswajania z wodą i nauki
pływania dla małych dzieci oraz niemowląt.
Przy Aquaparku znajduje się również parking z 85 miejscami postojowymi oraz placem na trzy autokary.

2010-11-04 | Ekspercka debata o kulturze
Jarocin - obok pięciu innych miast Wielkopolski - został
wybrany do udziału w badaniu "Kulturalne potencjały i
deficyty miast powiatowych". Panel ekspertów, w którym
wzięło udział kilkunastu liderów działających w obszarze
kultury w naszej gminie, odbył się 22 października w
Ratuszu. Moderatorami dyskusji był dr Przemysław
Kielieszewski i dr Marcin Poprawski, pracownicy naukowi
Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Spotkanie
miało charakter badania jakościowego przeprowadzonego
na zasadzie pogłębionego wywiadu grupowego liderów
życia społecznego w mieście. W ciągu dwóch godzin
uczestnicy panelu szczegółowo zanalizowali potencjały i
deficyty kulturalne Jarocina. Podjęli także próbę umiejscowienia Jarocina na mapie kulturalnej
regionu. Wśród potencjałów najczęściej wymieniali festiwal muzyki rockowej, mający powstać
Spichlerz Polskiego Rocka, ludzi, podejmujących inicjatywy, przychylność ze strony władz i
przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka podmiotów. Deficyty, jakie zaznaczyli to trudność
w zmotywowaniu odbiorców kultury oraz niski poziom zaangażowania w kulturę środowiska
nauczycieli.
Badania "Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych" prowadzone są przez zespół
Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundację
Kultury Polskiej w ramach programu "Obserwatorium kultury" Narodowego Centrum Kultury. - Da
ono wiedzę w skali województwa, gdyż badania będą uzupełnieniem przygotowywanej strategii
rozwoju kultury dla województwa wielkopolskiego. Dadzą również samorządowi lokalnemu wiedzę o
opiniach jego mieszkańców na obszar kultury i politykę realizowaną przez miasto w tym obszarze mówi Przemysław Kieliszewski. Do udziału w nich wytypowano także pięć innych miast z
Wielkopolski: Kępno, Gniezno, Turek, Czarnków i Wolsztyn. Na początku 2011 roku

2010-11-03 | Prace nad historią Pałacu na półmetku

Rozpoczęte w czerwcu ubiegłego roku prace nad odpracowaniem studium historyczno architektonicznym Pałacu Radolińskich zmierzają do szczęśliwego końca. Efekty ponad rocznej
pracy nad dokumentem jarociniacy mogli poznać podczas spotkania z jego autorką - historyk sztuki
Różą Kąsinowską, które odbyło się w niedzielę 17 października w Pałacu Radolińskich.
- To będzie pierwsza próba odtworzenia historii pałacu sięgającej lat 40. XIX stulecia - podkreślała
podczas niedzielnego spotkania pani Róża. Powstający dokument ma więc ogromne znaczenie, bo
pozwoli na przybliżenie jarociniakom historii tego obiektu, zwłaszcza niezwykle ciekawych wątków,
dotąd nieznanych.

Jak przyznaje Róża Kąsinowska, jeden z najlepszych ekspertów w Polsce, praca nad monografią nie
należy do łatwych. Informacje do książki czerpie głównie z zachowanych akt archiwum majątku
Radolińskich. - W przypadku Jarocina sytuacja jest na tyle szczęśliwa, że zachowało się archiwum
majątku, które było złożone w Skarbczyku. Ważne jest to, że cała ta dokumentacja został złożona
poza pałacem, bo w efekcie ci, którzy szabrowali posiadłość, nie docierali do ważnych dokumentów
i nie mieli szansy ich zniszczyć - cieszyła się jeszcze przed przystąpieniem do prac Róża
Kąsinowska. Po ponad rocznej pracy przyznała, że archiwum, choć prowadzone rzetelnie, nie jest w
stu procentach kompletne. Dlatego wiedzę na temat Pałacu wynikającą z umów z wykonawcami,
kosztorysów czy ksiąg rachunkowych, zdecydowała się uzupełnić, sięgając do ... prywatnej
korespondencji rodziny Radolińskich. - Starałam się nie zaglądać Radolińskim do alkowy, te wątki
pozostawiam innym autorom, którzy będą chcieli podjąć taki temat - mówiła podczas spotkania
Róża Kąsinowska, zaznaczając, że w kręgu jej zainteresowań znalazły się te fragmenty
korespondencji, które mają wpływ na odtworzenie historii obiektu. Przyznała jednak, że nie bez
znaczenia była możliwość poznania życia osobistego mieszkańców, ich charakterów, talentów,
zainteresowań. Józefina Radolińska, żona Władysława Radolińskiego, inicjatora budowy pałacu,
posiadała wybuchowy i niestabilny charakter, ale też talent, dzięki któremu zadbała o piękne
wyposażenie pałacu i przylegającego do niego ogrodu. Z rysunków, które często pojawiały się w jej
listach, można wyobrazić sobie często już nieistniejące elementy zdobiące wnętrza budynku. Z
kolei sam Władysław okazał się bardzo dystyngowanym dżentelmenem i domatorem, dla którego
bardzo liczyła się rodzina i dzieci. Atmosfera, którą potrafił wytworzyć w domu, miała ogromny
wpływ na wychowanie Hugona, któremu całkiem niepotrzebnie zarzuca się germanizację.

Studium historyczno - architektoniczne Róża Kąsinowska przygotowuje na zlecenie Gminy Jarocin.
Warto dodać, że na przyszłoroczne obchody Dni Patrona Miasta ukaże się bogato ilustrowana

publikacja poświecona temu tematowi.
Październikowe spotkanie w Pałacu z Różą Kąsinowską połączone było ze zwiedzaniem obiektu. Na
spacer po pałacowych wnętrzach, po których oprowadzali pracownicy Muzeum Regionalnego w
Jarocinie, jak zawsze nie brakowało chętnych. Dodatkową atrakcję tego popołudnia była wystawa
projektów studenta Politechniki Poznańskiej, Jarosława Grunwalda, który zaprezentował propozycje
iluminacji frontu Pałacu.
- Duża frekwencja mieszkańców podczas spotkania z Różą Kąsinowską, a także wiele pytań do
historyk sztuki, świadczy najlepiej o zainteresowaniu jarociniaków tematem Pałacu - cieszy się
burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. - Dobrze więc, że powstaje książka o historii tego miejsca. Już w
przyszłym roku każdy jarociniak będzie mógł ją nabyć. W mojej biblioteczce będzie to jedna z
najcenniejszych pozycji - dodaje włodarz.

2010-11-03 | 20 wiarusów jarocińskich - kolekcjonerski bon miejski
8 listopada 2010r. w Jarocinie wprowadzony zostanie do obiegu kolekcjonerski bon miejski o
symbolicznym nominale "20 wiarusów jarocińskich" promujący historię miasta oraz upamiętniający
postać wybitnego jarocinianina gen. Stanisława Taczaka - pierwszego dowódcy Powstania
Wielkopolskiego 1818r.

Emitentem "20 wiarusów jarocińskich" jest Urząd Miejski w Jarocinie, a bon sygnowany jest
herbem Jarocina i podpisem burmistrza miasta. Nakład bonów jest limitowany i wynosi tylko 2.000
sztuk. Jarocin jest dziewiątym miastem w Polsce, które wyemitowało własny promocyjny banknot
miejski. Na stronie herbowej czyli na awersie bonu znajduje się historyczny widok jarocińskiego
Ratusza. Na rewersie obok wizerunku gen. Stanisława Taczaka i uchwały powstańczej Rady
Żołnierskiej ogłoszonej w Jarocinie 9 listopada 1918r. widnieją wielkopolskie symbole patriotyczne:
białoczerwona rozeta powstańcza oraz odznaka Wojsk Wielkopolskich.

Jarociński bon miejski został wyprodukowany z zastosowaniem profesjonalnych zabezpieczeń przed
fałszowaniem stosowanych w drukach banknotowych i bankowych. Bon jest wydrukowany na tzw.
chronionym papierze wartościowym niedostępnym w normalnej sprzedaży. Papier ten ma
charakterystyczny znak wodny oraz wtopione specjalne włókna widoczne w świetle dziennym oraz
świecące w świetle UV czyli w promieniach ultrafioletowych. Na obu stronach bonu drukowane są
gilosze - ornamenty o skomplikowanym wzorze złożonym z wielu linii krzywych stanowiące trudne
do podrobienia tło. Bony są numerowane, przy czym nadruk numerowy widoczny w zwykłym
świetle dziennym dodatkowo zmienia barwę w promieniach UV. Na bonie pod wizerunkiem herbu
miejskiego umieszczony jest specjalnie wyprodukowany w firmie RollandV hologram z
nadrukowanym konturowym herbem Jarocina. - W odróżnieniu od dziewięciu bonów, które
zrobiliśmy do tej pory, ten ma zupełnie nowe zabezpieczenie, a jest nim nadrukowane
jednostronnie banknotową farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym logo miasta. Jest ono
niewidoczne gołym okiem, świeci dopiero w promieniach UV. Takiego zabezpieczenia żadne z miast
do tej pory nie miało - podkreślał 3 listopada podczas prezentacji banknotu w Jarocinie Krzysztof
Dubiński z warszawskiej kancelarii doradczej.
Każdy bon umieszczony jest w dekoracyjnej obwolucie z
wklejonym antystatycznym hawidem chroniącym
kolekcjonerski bon przez uszkodzeniem. Obwoluta
stanowi równocześnie folder zawierający notę
biograficzną gen. Stanisława Taczaka. Na obwolucie
znajdują się także podstawowe informacje o emisji oraz o
zastosowanych zabezpieczeniach przed fałszowaniem.
- Projekt jarociński jest elementem szerszego planu. Jest
on drugim z serii banknotów miejskich promujących
zwycięskich dowódców polskich, zwycięskich choć mało
dowartościowanych historycznie - tłumaczy Krzysztof
Dubiński. Pierwszym był banknot miejski Kocka poświęcony generałowi Franciszkowi Kleebergowi bohaterowi września 1939 r. Kolejny bon przygotowywany przez jedno z miast będzie dotyczył
generała Władysława Sikorskiego. - Wydanie bonu z generałem Taczakiem to dla mnie szczególna
satysfakcja. Generał Taczak to postać wciąż mało znana, w PRL-u całkowicie przemilczana, a więc
niedowartościowana. Popularyzowanie tej postaci ma ogromną wartość historyczną nie tylko z
punktu widzenia miejskiej tradycji, bo to jarocinianin, ale z powodu historii Polski - podkreśla
Krzysztof Dubiński.
Bony "20 wiarusów jarocińskich", podobnie jak wcześniej emitowane banknoty tego typu, a także
popularne dukaty lokalne, nie są zastępczym pieniądzem lokalnym. W Polsce jedynym emitentem
pieniędzy - zarówno monet, jak i banknotów - jest Narodowy Bank Polski. Bony to niezwykle
atrakcyjna pamiątka numizmatyczna i kolekcjonerska promującą historię i wizerunek naszego
miasta. W okresie swojego obowiązywania, od 8 listopada 2010r. do 2 marca 2011r., bony "20

wiarusów jarocińskich" mogą być używane jako bony towarowe służące do regulowania należności
za towary lub usługi w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie
Jarocina, które przystąpią do akcji promocyjnej. Zgodnie z regulaminem emisji - dostępnym w
Urzędzie Miejskim w Jarocinie oraz u organizatora emisji - w punktach akceptujących bon będzie
honorowany w relacji "20 wiarusów jarocińskich" = 20 złotych.
Organizatorem emisji jest Kancelaria Doradcza Krzysztofa Dubińskiego, która przeprowadziła już
emisje bonów miejskich w Kcyni, Ciechanowcu, Fromborku, Białowieży, Cieszynie i Kocku.
Mieszkańcy miasta oraz odwiedzający nas turyści i goście będą mogli kupić bony w Jarocińskim
Ośrodku Kultury, w Muzeum Regionalnym oraz w Czytelni Pod Ratuszem. Bony będą do nabycia
także w specjalnym stoisku podczas jarocińskich uroczystości rocznicowych w dniu 8 listopada.

2010-11-02 | Ułatwić życie niepełnosprawnym
Piątek 29 października z pewnością na długo zapadnie w pamięci
pani Marii Gibkiej z Cielczy. Otrzymany tego dnia elektryczny
wózek inwalidzki i balkonik z pewnością ułatwią pani Marii
pokonywanie codziennych trudności związanych z chorobą.
Przekazania sprzętu dokonał burmistrz Jarocina Adam Pawlicki oraz
Bogdan Przedpełski z Lions Club Concordia.
Pani Maria nie była jedyną osobą, która tego dnia otrzymała od
burmistrza sprzęt rehabilitacyjny. Podobny wózek o napędzie
elektrycznym otrzymał także inny mieszkaniec Jarocina, który do
tej pory mógł poruszać się jedynie po domu i tylko dzięki
najprostszemu balkonikowi. Teraz będzie mógł samodzielnie udać
się na spacer czy zakupy.

Wózek na napęd elektryczny burmistrz
przed wręczeniem przetestował
osobiście

Balkonik ułatwi pani Marii
poruszanie się po domu

Dary pochodzą od stowarzyszenia Lions Club Concordia, które nie
po raz pierwszy pomaga mieszkańcom gminy Jarocin.
Specjalistyczne wózki inwalidzkie typu skuter organizacja
sprowadza z Holandii. Jest to sprzęt używany, ale w pełni sprawny.
Zakup nowego wózka akumulatorowego to dla większości Polaków
bariera finansowa wciąż nie do pokonania. Pomoc dla osób
starszych, niepełnosprawnych i ubogich z gminy Jarocin ze strony
Lions Club Concordia ma jednak znacznie szerszy zakres.
Sprowadzana jest odzież, specjalistyczne łóżka, wózki inwalidzkie,
materace przeciwodleżynowe. Wsparcie otrzymują nie tylko osoby
prywatne, ale także instytucje, m.in. jarociński szpital, szkoły
integracyjne czy Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Transport
sprzętu z Holandii jest możliwy dzięki wsparciu Gminy Jarocin.
- Choć nie jest to zadanie własne gminy, chętnie współpracuję z
Bogdanem Przedpełskim z Lions Club w organizowaniu pomocy w
postaci wózków czy innego sprzętu dla mieszkańców gminy Jarocin
- zaznacza burmistrz Pawlicki - To niezwykle szczytna działalność,
za którą panu Przedpełskiemu serdecznie dziękuję. Wiem, że robi
to absolutnie bezinteresownie. Zarazem zapraszam tych
mieszkańców, którzy jeszcze potrzebują takiego sprzętu. Na chwilę
obecną dostępne są jeszcze specjalistyczne balkoniki - na kółkach,
z hamulcami i miejscem do siedzenia - zachęca włodarz.

2010-11-02 | Poznajmy bliżej Elizabeth Schwarzkopf
W środę 10 listopada w Pałacu Radolińskich odbędzie się
spotkanie z Kirsten Liese, dziennikarką muzyczną z Berlina.
Reporterka przedstawi jarociniakom książkę swojego autorstwa
poświęconą Elizabeth Schwarzkopf.
Mimo że Elizabeth Schwarzkopf urodziła się w Jarocinie,
jarociniacy niewiele o niej wiedzą. Niezaprzeczalnie należała do
grona najsławniejszych śpiewaczek operowych Europy, ale w jej
życiorysie pojawiły się także trudne do zaakceptowania przez
Polaków wątki, chociażby przynależność do NSDAP. Spotkanie z
Kirsten Liese będzie wyjątkową okazją, aby poznać bliżej
Elizabeth Schwarzkopf. Dziennikarka badając życiorys śpiewaczki,
nie bała się podejmować także
tych trudnych tematów w jej
biografii, stąd spotkanie w
Jarocinie może okazać się
niezwykle cenne dla
zrozumienia motywów niektórych
decyzji Elizabeth. Będzie to też
z pewnością piękna opowieść o
splendorach życia na scenach
największych oper.
Inicjatorem spotkania z Kirsten
Liese w Jarocinie jest Mariusz
Kaźmierczak ze Stowarzyszenia
Jarocin - Schlüchtern. Działam w stowarzyszeniu polskoniemieckim i moją pasją jest
poszukiwanie historycznych
wydarzeń niemieckich w
naszym mieście. Któregoś razu
natrafiłem na informację o
publikacji książki o urodzonej w
Jarocinie Elizabeth
Schwarzkopf. Jako że do Berlina
jeżdżę regularnie, udało mi się
nawiązać kontakt z autorką
książki, panią Kirsten Liese. W
zaaranżowaniu spotkania bezcenna
okazała się pomoc Kerstin Baier
Hildebrand z naszego niemieckiego
miasta partnerskiego Schlüchtern. Kirsten Liese, kiedy tylko
usłyszała propozycję wizyty w Jarocinie, mieście urodzin
Elizabeth Schwarzkopf, zgodziła się bez wahania tutaj przyjechać
i przybliżyć jarociniakom biografię jednej z najsłynniejszych
śpiewaczek operowych - tłumaczy Mariusz Kaźmierczak.
Książka Kirsten Liese napisana jest w języku angielskim i
niemieckim, ale jest bogato ilustrowana zdjęciami śpiewaczki.
Albumowy charakter wydawnictwa powinien więc zachęcić do
jego kupna. Książkę będzie można nabyć wraz z autografem
autorki za 30 zł. Spotkanie w sali kominkowej Pałacu rozpocznie
się o godz. 17.00. Zapraszają: Burmistrz Jarocina, Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Stowarzyszenie Jarocin Schlüchtern.
Elizabeth Schwarzkopf - urodziła się 9 grudnia 1915 w Jarocinie, w nieistniejącym już dzisiaj
domu przy ul. Wrocławskiej; ochrzczona w kościele pw. św. Jerzego w Jarocinie; niemiecka
śpiewaczka (sopran liryczny), jedna z najsłynniejszych śpiewaczek operowych XX w. Studiowała w
Wyższej Szkole Muzycznej w Berlinie. Debiutowała w 1938 w Operze Berlińskiej. W 1943 została
solistką Opery Wiedeńskiej a w 1948 Covent Garden w Londynie. Od 1953 mieszkała w Wielkiej
Brytanii. Jej mężem był producent muzyczny firmy Columbia - Walter Legge. W 1971 wycofała się
ze sceny, dając tylko koncerty. Rozgłos zdobyła jako śpiewaczka dysponująca pięknym głosem o
szlachetnym brzmieniu i idealnej intonacji. Specjalizowała się w operach W.A. Mozarta i R.
Straussa. Wykonywała również repertuar oratoryjny oraz pieśni, głównie Schuberta i Wolfa. W

1992 otrzymała Order Imperium Brytyjskiego. Zmarła 3 sierpnia 2006 w Schruns w landzie
Vorarlberg w Austrii. (Żródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz wikipedia.pl)

