2010-12-31 | BBB+ po raz drugi czyli budżet Jarocina ochronił się przed kryzysem
Już po raz drugi gmina Jarocin poddała się szczegółowej analizie
swojej sytuacji finansowej. Niezależna, międzynarodowa agencja
Fitch Ratings utrzymała ubiegłoroczną ocenę na poziomie BBB+. To
oznacza, że stan finansów gminy, mimo kryzysu, nie pogorszył się.
Dla inwestorów i instytucji Jarocin pozostaje więc wiarygodnym
partnerem biznesowym, a mieszkańcy mogą liczyć na utrzymanie
ubiegłorocznego poziomu wydatków na inwestycje.
Budżet gminy Jarocin, mimo że świętowaliśmy już moment, kiedy
przekroczył magiczny poziom 100 mln zł, należy do stosunkowo
niewielkich budżetów wśród gminnych samorządów. Takie budżety
są wrażliwe na negatywne zmiany w gospodarce. Dlatego tym
bardziej cieszy podtrzymanie w przypadku Jarocina ubiegłorocznej
oceny ratingowej na poziomie BBB+. Taki rating odzwierciedla
zadowalające wyniki operacyjne, dobre zarządzanie strategiczne i
finansowe oraz odpowiednią płynność. Oznacza tym samym, że
Jarocin zdołał ochronić budżet przed skutkami kryzysu. W uzasadnieniu ratingu Jarocina, jedna z
największych, międzynarodowych agencji ratingowych Fitch Ratings, podkreślała, że pozytywną
rolę w zarządzaniu finansowym odegrała polityka władz gminy polegająca na przekazywaniu
najbardziej kosztownych inwestycji do realizacji przez spółki komunalne. W ten sposób zadłużenie
gminy pozostaje na umiarkowanym, bezpiecznym poziomie, a jednocześnie spółki radzą sobie z
samodzielną spłatą zadłużenia. Wyjątek stanowi spółka Jarocin Sport, co do której agencja
przewiduje, że będzie wymagała ze strony gminy wsparcia w postaci poręczenia zadłużenia
zaciągniętego przez spółkę na inwestycje.
Drugim czynnikiem warunkującym sukces w zarządzaniu są, zdaniem agencji, podjęte działania
racjonalizujące w sektorze oświaty. - Działania te pozwoliły w latach 2007-2009 utrzymać udział
gminy w finansowaniu sektora oświaty (ponad kwotę subwencji oświatowej) na stabilnym poziomie
24% wydatków bieżących, co pozytywnie odróżnia Jarocin od innych samorządów - podkreśla
agencja Fitch Ratings w uzasadnieniu ratingu. Ocena ratingowa nadal nie jest zbyt popularna w
polskich samorządach. Obecnie w Polsce rating posiada około 30 samorządów - są to w większości
duże miasta. Jeżeli chodzi o miasta porównywalne z Jarocinem, ocenie ratingowej poddała się
jedynie gmina Myślenice. W Wielkopolsce ratingi - obok Jarocina - mają jedynie Poznań i Ostrów
Wielkopolski.
Tymczasem poddanie się takiej ocenie to przede wszystkim wyraz odpowiedzialności nie tylko za
obecną, ale i przyszłą sytuację finansową gminy, bo rating zawiera również długoterminową
perspektywę (dla Jarocina jest określona jako "stabilna") oraz wskazuje czynniki, jakie mogą
wpłynąć na poprawę lub pogorszenie obecnej sytuacji. - Jako burmistrz 8 lat temu postawiłem na
inwestycje. Posiadamy jeden z najbardziej proinwestycyjnych budżetów wśród samorządów
porównywalnych wielkością do Jarocina. A to oznacza konieczność stosowania nowoczesnych,
często pionierskich form zarządzania majątkiem gminy i
maksymalnego wysiłku w pozyskiwaniu dodatkowych
środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych i
preferencyjnych kredytów i pożyczek. Do zarządzania
długiem podchodzimy zatem z dużą odpowiedzialnością tłumaczy Adam Pawlicki, podkreślając, że filarami
gminnej polityki finansowej od lat są: racjonalność,
bezpieczeństwo i przejrzystość. 2010-12-31 | Orły
Agrobiznesu z Jarocina
Dwa jarocińskie przedsiębiorstwa zostały tegorocznymi
laureatami nagrody Orzeł Agrobiznesu. Gospodarstwo Rolne
Inter-Agri uhonorowane zostało za osiągnięcie sukcesu

rynkowego, natomiast Bankowi Spółdzielczemu przedłużono na kolejny rok licencję stosowania tytułu Orła
Agrobiznesu. Burmistrz Jarocina otrzymał tytuł i honorową nagrodę Złotego Promotora Orłów Agrobiznesu
2010.
Pod nazwą firmy Inter-Agri kryje się jedno z największych i najnowocześniejszych gospodarstw rolnych na
terenie gminy Jarocin. Jego właściciel Janusz Wojtczak prowadzi je w Golinie od 1989 r. na bazie gospodarstwa
odziedziczonego po rodzicach. Początkowo zajmowało 16ha, dziś gospodarstwo liczy już ponad 513ha. Kierunek
produkcji to trzoda chlewna oraz uprawa zbóż i warzyw. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesne
maszyny i urządzenia rolnicze; pracuje w oparciu o nowoczesne technologie produkcji. Posiada "pozwolenie
zintegrowane" na prowadzoną działalność, co potwierdza jego całkowite dostosowanie do wymogów ochrony
środowiska w szczególności w zakresie wielkości emisji.
Bank Spółdzielczy w Jarocinie jest jednym z najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw oraz liderem w
sektorze usług bankowych na terenie gminy Jarocin. Dzięki podpisanej z gminną spółką - Jarocińskim
Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - umowie partnerskiej, Bank Spółdzielczy wspiera jarocińską
przedsiębiorczość, udzielając na preferencyjnych warunkach pomoc kredytową osobom rozpoczynającym i
rozwijającym działalność gospodarczą. Od lat Bank Spółdzielczy jest mecenasem kultury, sportu i organizacji
społecznych, wspierając działalność sektora pozarządowego.
Nagroda Orzeł Agrobiznesu przyznawana jest, co roku przez Kapitułę nagrody Orła Agrobiznesu oraz Agencję
promocyjno-Wydawniczą EMS firmom i instytucjom finansowym wyróżniającym się wspieraniem agrobiznesu a
szczególnie firm przetwórczych oraz szeroko pojętą przedsiębiorczością. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
w Domu Literatury w Warszawie.

2010-12-31 | Jarocin Festiwal doceniony
Koniec roku to zawsze czas podsumowań. W prasie regionalnej i ogólnopolskiej mnóstwo jest
różnego typu rankingów. W dwóch z nich znalazł się jarociński festiwal. Gazeta Wyborcza w
podsumowaniu kulturalnym roku doceniła edycję 2010. Z kolei Polska Głos Wielkopolski na trzecim
miejscu w kategorii wielkopolskie wydarzenia kulturalne dekady umieściła reaktywację Laskowika i
Jarocina.
Świetny Jarocin, Gazeta Wyborcza
(...) po tegorocznej edycji można powiedzieć z pełnym przekonaniem, ze reanimacja się udała ,
pacjent przeżył i ma się świetnie. Agencja Go Ahead ułożyła świetny program - z Gossip, Flogging
Molly, Biffy Clyro i reaktywowaną na jeden koncert Pidżama Porno - publiczność zjawiła się w
liczbie 10 tysięcy, pogoda była znakomita.(...)
Reaktywacje: Laskowik i Jarocin, Polska Głos Wielkopolski
(...) po pięciu edycjach można już jednak odtrąbić sukces - w 2010 roku wyprzedano wszystkie
bilety, co oznacza, że do wielkopolskiego miasteczka zjechało ponad 20 tysięcy widzów i to już nie
tylko z powodu starych sentymentów, ale i otwartości na nowe muzyczne prądy.

2010-12-29 | Koszykarskie emocje w "jedynce"
Już po raz dziesiąty w okresie świąteczno-noworocznym rozegrany został Turniej Koszykówki o
Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. Jak co roku w imprezie udział wzięły cztery drużyny:
rodziców, przyjaciół koszykówki, uczniów i nauczycieli. Drużyny zagrały mecze systemem "każdy z
każdym". W trakcie imprezy rozegrane zostały również konkursy dla zawodników: rzutów
osobistych i rzutów za 3 punkty oraz konkurs dla publiczności rzutu piłką z trybun do kosza.
Nagrodami dla uczniów w konkursach były ufundowane przez Urząd Miejski czapki z logo Jarocina.

Wszyscy uczestnicy turnieju, dzięki dofinansowaniu jego organizacji przez Urząd Miejski w
Jarocinie, otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Przygotowaniem imprezy zajęli się nauczyciele
wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. Podczas turnieju zawodnicy i kibice mogli
rozgrzać się ciepłą herbatą lub kawą oraz skosztować słodkich domowych wypieków.
2010-12-29 | Krwiodawcy wyróżnieni
Na spotkaniu z okazji Dni Honorowego Dawstwa Krwi, która odbyła się pod koniec listopada w
Jarocinie, odznaczeni zostali zasłużeni krwiodawcy. Odznaki Honorowe PCK za działalność
społeczną otrzymało pięć działaczek. Wyróżniony został także Jacek Kardach, który nieodpłatnie
przetransportował dary dla mieszkańców Sandomierza poszkodowanych w tegorocznej powodzi.

Przypomnijmy, że początek Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przypada na
rok 1935, kiedy to w Warszawie powstał pierwszy w kraju ośrodek zajmujący się problemami
krwiodawstwa. Otrzymał on nazwę Instytutu Pobierania i Konserwacji Krwi. Do 1950 roku
utworzono 14 stacji krwiodawstwa dysponujących 6500 dawcami. Pracami ich kierował Resort
Pomocy Doraźnej i Krwiodawstwa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. 2
czerwca 1958 roku Rada Ministrów powołała do życia Instytut Hematologii w Warszawie. Służba
krwi została podporządkowana resortowi zdrowia. Polski Czerwony Krzyż zajmuje się odtąd
zagadnieniami promocji krwiodawstwa oraz pozyskiwaniem honorowych dawców krwi.
Odzanakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wyróżnieni zostali:
II stopnia ZHDK po 10 litrach - Mariola Kajdasz - Zielińska
III stopnia ZHDK po 5 litrach - Marta Zaworska i Lidia Bieńko
I stopnia ZHDK po 18 litrach - Adam Gęstwa, Robert Rzepa, Michał Kaliński
II stopnia ZHDK po 12 litrach - Sławomir Danecki, Dariusz Gauza, Wiesław Idziorek, Grzegorz
Kowalski, Eugeniusz Pawlak, Robert Rzepa, Jarosław Pasterczyk, Ryszard Woźniak
III stopnia ZHDK po 6 litrach - Maciej Bryll, Dariusz Gauza, Dariusz Łuczak, Dariusz Łyskawa,

Antoni Krauze, Radosław Kolmec, Adam Kraska, Grzegorz Kowalski, Tomasz Lewandowski, Piotr
Morawski, Michał Pluta, Kazimierz Przybylski, Bolesław Pilarczyk, Krzysztof Suś, Marcin Suś, Robert
Skowroński, Janusz Świgoń, Mirosław Twardowski, Tomasz Wasielewski, Adam Zaworski, Ryszard
Surdyk
Odznaki Honorowe PCK za działalność społeczną otrzymały:
Regina Wawrzyniak - Odznaka Honorowa PCK I stopnia
Bronisława Kubiak - Odznaka Honorowa PCK II stopnia
Iwona Stawska - Odznaka Honorowa PCK III stopnia
Iwona Szulc - Odznaka Honorowa PCK III stopnia

2010-12-29 | "Prowadzę - jestem trzeźwy"
Zakończyły się zdjęcia do najnowszego spotu kampanii "Prowadzę jestem trzeźwy", którego scenariusz nawiązuje do nowego hasła
"Trzeźwość bez granic". Spot będzie emitowany w TVP, TVN oraz
innych stacjach telewizyjnych - regionalnych i lokalnych, a
docelowo również na antenach stacji zagranicznych. Emisje
rozpoczną się w tym tygodniu na antenie TVN, w styczniu na
antenie TVP.
Powstanie spotu możliwe było dzięki dofinansowaniu Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zaangażowaniu firmy GFR
Capital z Tychów. Organizatorzy kampanii przygotowują
międzynarodową odsłonę kampanii w państwach Unii Europejskiej.
Ich celem jest zbudowanie międzynarodowej wspólnoty ludzi, których łączy wola trzeźwego i
odpowiedzialnego kierowania pojazdami. Kampanię, dzięki życzliwości wielu partnerów z całej
Polski, prowadzą ksiądz Piotr Brząkalik, Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej i firma
Business Consulting z Katowic.

2010-12-28 | Obwodnica Jarocińska w rękach mieszkańców
Po tym jak budowa jarocińskiej obwodnicy w
ministerialnym programie budowy dróg i autostrad po raz
kolejny została odsunięta w czasie, jarociniacy
postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. W czwartek 23
grudnia założyli stowarzyszenie, którego celem jest
doprowadzenie do wybudowania obwodnicy miasta i
okolicznych miejscowości.
- Stowarzyszenie Obwodnica Jarocińska to reakcja na
opublikowanie przez Ministerstwo Infrastruktury
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.
Minister zaprosił społeczności lokalne, samorządy,
organizacje do opiniowania tego dokumentu. Jako mieszkańcy Jarocina nie możemy pozytywnie
ocenić tego Programu, bowiem zakłada on odsunięcie rozpoczęcia budowy obwodnicy Jarocina na
czas po roku 2013. - wyjaśnia Robert Kaźmierczak, radny rady miejskiej w Jarocinie i zarazem
inicjator założenia Stowarzyszenia. Sam program budowy dróg krajowych, to, zdaniem
Kaźmierczaka, kolejny dowód na to, jak niewiarygodne były zapewnienia polityków z partii
rządzącej obecnie w Polsce, składane w ostatnich latach. - Parlamentarzyści Platformy, przede
wszystkim były minister w rządzie Donalda Tuska, a jednocześnie poseł z naszego okręgu Rafał
Grupiński corocznie przez 3 lata zapewniali, że już za kilka miesięcy zostaną dokonane wykupy

gruntów i rozpocznie się budowa obwodnicy. Bezgranicznie uwierzyli im działacze jarocińskiej PO.
Uśpili nas wszystkich. Panowie Dworzyński i Martuzalski powstrzymywali nas przed jakimikolwiek
działaniami, aby nie urazić ministra Grupińskiego, który miał wszystko załatwić. Naiwnie
wierzyliśmy im i ministrowi Grupińskiemu, a tu nagle jego kolega minister infrastruktury
odpowiedzialny za budowę dróg krajowych wywiesza Program, który zaprzecza całkowicie jego
słowom. Jednak stowarzyszenie nie jest inicjatywą przeciwko komukolwiek. Podczas dyskusji z
radnymi po sesji Rady Miejskiej ustaliliśmy, że będzie to organizacja ponadpartyjna, skupiająca
osoby z różnych opcji. Jesteśmy bowiem w sytuacji, w jakiej żeglarze zawołaliby "wszystkie ręce na
pokład". - tłumaczy Robert Kaźmierczak.
Na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Obwodnica Jarocińska, które odbyło się w przeddzień
Wigilii Bożego Narodzenia w jarocińskim ratuszu, przybyło ponad 60 osób. Wszyscy zgodnie
podkreślali, że mimo tego, iż Jarocin jest już w Stowarzyszeniu S11, które skupia samorządy
południowej Wielkopolski działające na rzecz rozbudowy drogi krajowej nr 11 do standardu drogi
ekspresowej, przyszedł czas na podjęcie bardziej "egoistycznych" działań. Stąd konieczność
założenia lokalnego stowarzyszenia, którego statutowym celem jest doprowadzenie do
wybudowania w ciągu drogi krajowej nr 11 obwodnicy miejscowości Ziemi Jarocińskiej: Wolicy
Pustej, Mieszkowa, Cielczy, Jarocina, Witaszyczek, Witaszyc, Wyszek i Kotlina, w standardzie drogi
ekspresowej. Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia jest negatywne zaopiniowanie projektu
Programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2011-2015. Podobnie jak Rada Miejska w
Jarocinie i Rada Powiatu Jarocińskiego w już podjętych oświadczeniach, również Stowarzyszenie
domaga się wciągnięcia budowy obwodnicy Jarocina na listę zadań wymienionych w załączniku nr 1
do Programu, czyli zadań, których realizacja bezwarunkowo rozpocznie się w ciągu najbliższych 3
lat. Jako że ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacje społeczne kończą się 27
grudnia, Stowarzyszenie Obwodnica Jarocińska jest chyba jednym z najszybciej powołanych do
życia organizacji obywatelskich - od inicjatywy do spotkania założycielskiego minęło zaledwie kilka
dni.
Jakie inne działania będzie podejmować Stowarzyszenie? Przede wszystkim zamierza wykorzystać
czas przedwyborczy do sejmu i senatu i zapowiada bardzo intensywną działalność lobbingową
wśród parlamentarzystów. Zgodnie z uchwalonym statutem, Stowarzyszenie będzie również
przygotowywać kampanie informacyjne i promocyjne, organizować konferencje, różnego rodzaju
imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne. Do celu mają przybliżać także prowadzone szkolenia i
kursy edukacyjne. Stowarzyszenie zapewnia także wsparcie tych inicjatyw mieszkańców Ziemi
Jarocińskiej, które wpisywać się będą w realizację celów stowarzyszenia.
Poza statutem, na spotkaniu założycielskim 23 grudnia, wybrano także 5-osobowy komitet
założycielski, w skład którego weszli radni rady miejskiej: Rajmund Banaszyński, Józef Baumann,
Robert Kaźmierczak, Jerzy Walczak oraz Grzegorz Wasielewski. Komitet będzie reprezentował
Stowarzyszenie przed sądem rejestrowym. Dopiero po formalnym zarejestrowaniu Stowarzyszenia
będą wybrane jego władze.

2010-12-28 | Fundusze na historyczny projekt
W poniedziałek 6 grudnia 2010r. dyrektor Banku
Zachodniego WBK S.A. Oddział w Jarocinie Zbigniew
Szymczak oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Jarocin Agnieszka Borkiewicz podpisali umowę
darowizny dla Biblioteki w wysokości 4500 zł. Fundusze
zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. Śladami
Powstania Wielkopolskiego.
Biblioteka aplikowała do programu grantowego Bank
Ambitnej Młodzieży, który wspiera m.in. przedsięwzięcia

służące wzmacnianiu więzi młodych ludzi z ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich
tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Spośród 417 złożonych wniosków
wybrano 54. Propozycja jarocińskiej biblioteki ma na celu zwiększenie zainteresowania Powstaniem
Wielkopolskim na Ziemi Jarocińskiej wśród młodzieży, poprzez ciekawe zajęcia biblioteczne i
muzealne, udział w grze miejskiej oraz konkursach. - Projekt rozpocznie cykl imprez związanych z
Powstaniem Wielkopolskim, jego promocją i ocaleniem od zapomnienia przed rocznicą 95-lecia,
która przypada w 2013 roku - informuje Agnieszka Borkiewicz.
Partnerem i współorganizatorem projektu jest Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz spółka PI-JAR
w Jarocinie. Projekt ruszy w marcu 2011.

2010-12-28 | Zmagania gimnazjalistów przed olimpiadą
Polski Czerwony Krzyż w Jarocinie przeprowadził
rejonowe eliminacje XIX Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia. Pierwsze miejsce zajęła
Monika Mikołajczyk z Gimnazjum w Witaszycach i to ona
będzie reprezentować PCK Jarocin w okręgowym etapie
olimpiady w Poznaniu.
Udział w eliminacjach wzięła młodzież szkolnych kół PCK
z dziewięciu gimnazjów. Uczniowie, aby wziąć w nich
udział musieli wiedzieć jak dbać o zdrowie, znać wartości
pokarmowe pożywienia, o toksycznym działaniu dymu
tytoniowego na rozwój płodu w łonie matki, jak
naturalnie chronić się przed chorobami, znaczeniu aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka oraz
znać podstawowe zasady Czerwonego Krzyża. Niezbędna okazała się także umiejętność udzielania
pierwszej pomocy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostały
ufundowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Jarocinie.
Zwycięzcy eliminacji w Jarocinie:
1. Monika Mikołajczyk z Gimnazjum z Witaszyc
2. Konrad Miękus z Gimnazjum nr 3 Jarocin
3. Marlena Kościelna z Kotlina i Katarzyna Pohl z Żerkowa
Udział w eliminacjach wzięli także: Aleksandra Zandek (Gimnazjum nr1 Jarocin), Julia Roszkiewicz
(Wilkowyja), Aneta Derwich (Gimnazjum nr 5 Jarocin), Mateusz Jakubiak (Golina), Tomasz
Jóskowiak (Niepubliczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie).

2010-12-27 | 92. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia br. przypadła 92. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Burmistrz Adam
Pawlicki i starosta Mikołaj Szymczak oddali cześć pierwszemu dowódcy Powstania, składając
wieniec przy pomniku Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Dzisiaj kwiaty złożono także przy pomniku
Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Jarocinie.

Podczas uroczystości przy obu pomnikach obecna była Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców
Wielkopolskich Armii Wielkopolskiej im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Powstała w tym
roku organizacja za główne cele postawiła sobie utrzymanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim
oraz o wszystkich, którzy brali w nim udział. Organizatorami uroczystości były zarządy kół
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Jarocinie i Mieszkowie przy
współpracy z Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym i 16. Jarocińskim Batalionem Remontu
Lotnisk.
2010-12-23 | Najlepsze w Polsce
Najlepsze w Polsce - takim godłem może się posługiwać
przez najbliższe trzy lata Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Jarocin. Certyfikat Konsumenckiego Konkursu
Jakości Usług "Najlepsze w Polsce" - "The best in Poland"
jarocińska książnica otrzymała za kreatywność w
tworzeniu atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla
społeczeństwa.
W czwartek, 9 grudnia, w Sali Czerwonej Pałacu
Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość
wręczenia certyfikatów XIV edycji konkursu. W tej edycji
udział wzięło 21 firm usługowych o bardzo
zróżnicowanym profilu: m.in. banki, szpitale, ciastkarnia, sanatorium, a wśród nich jarocińska
biblioteka. Honorowym patronatem imprezę objęła prof. Jadwiga Rotnicka, Senator Rzeczpospolitej
Polskiej.
Konsumencki Konkurs Jakości Usług "Najlepsze w Polsce" jest kontynuacją znanego od 1992r.
konkursu "Dobre, bo polskie". To rodzaj plebiscytu konsumenckiego, w którym o wyróżnieniu
decyduje ilość oddanych przez konsumentów głosów, oceniających jakość usług.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Wielkopolskie
Zrzeszenie Handlu i Usług, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. Patronat medialny pełnią: Głos
Wielkopolski, Radio Merkury S.A., Telewizja Poznań, Europejski Magazyn Europartner.

2010-12-23 | Jacek Kawalec w "społeczniaku"
W ramach świątecznej niespodzianki dla uczniów w
Zespole Szkół Społecznych w Jarocinie gościł znany aktor
i prezenter Jacek Kawalec. Artysta kojarzony jest głównie
z bardzo popularnego show "Randka w ciemno", a także z
wielu ról serialowych, jak i teatralnych. Obecnie możemy

oglądać go np. w serialu "Ranczo".
Podczas spotkania aktor wykazał się niezwykłym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Chętnie
odpowiadał na wszystkie pytania i przytaczał ciekawe i zabawne anegdoty z planów filmowych i
desek teatru. Spotkanie ze znaną osobą było dużą atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych uczniów,
którzy ochoczo zadawali palące ich pytania i z uwagą słuchali odpowiedzi. Najbardziej
zainteresowała ich twórczość aktora poświęcona dzieciom, a mianowicie dubbing filmów
animowanych, np. kultowej postaci Muminka. Po zakończonym spotkaniu aktor złożył podpis na
szkolnej "Ścianie sław", pozował do zdjęć z uczniami i nauczycielami oraz rozdał dziesiątki
autografów. Dyrektor szkoły Maciej Konieczny oprowadził również gościa po szkole, pokazał
udekorowane świątecznie sale. Razem zajrzeli również do poszczególnych klas, by podejrzeć pilnie
uczących się uczniów.

2010-12-22 | 15-lecie Gromu Golina
Zawodnicy, trenerzy oraz zaproszeni goście pojawili się w
motelu "Oaza" w Golinie, by wspólnie świętować 15-lecie
najstarszego w naszej gminie klubu piłkarskiego - Gromu
Golina. - Największym sukcesem w naszej 15-letniej
historii jest zajęcie 6. Miejsca w klasie okręgowej w
sezonie 2006/2007. Niestety później losy klubu
poukładały się nie po naszej myśli i musieliśmy rozwiązać
drużynę seniorską, co jest z kolei najmniej przyjemnym
wydarzeniem w dziejach Gromu - mówi Tomasz Raźniak,
prezes Gromu. W trakcie jubileuszu Janusz Głuch z
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kaliszu wyróżnił
piłkarzy i trenerów Gromu brązowymi odznakami
związku. W ten sposób odznaczeni zostali: Adam Barański, Arkadiusz Kowalczyk, Adam Cyfert,
Sebastian Waszkiewicz, Piotr Kowalczyk, Wojciech Tomaszewski i Lechosław Michalak. Obecnie klub
prowadzi trzy drużyny młodzieżowe. 2010-12-21 | Jarociniacy! Walczmy o obwodnicę!
Rada Miejska w Jarocinie negatywnie zaopiniowała ministerialny "Program Budowy Dróg Krajowych
i Autostrad na lata 2011-2015", z którego wynika, że po raz kolejny budowa obwodnicy Jarocina
została odsunięta w czasie. W trwających do 27 grudnia konsultacjach społecznych "Programu..."
może wziąć też udział każdy mieszkaniec gminy Jarocin.
- W minionych trzech latach mieszkańcy gminy Jarocin byli wielokrotnie zapewniani przez
parlamentarzystów obecnej koalicji rządzącej, jak i ówczesnego ministra Rafała Grupińskiego, że
rozpoczęcie w kolejnym roku budowy obwodnicy Jarocina jest przesądzone. Dopełnienia miały
wymagać jedynie kwestie procedury przygotowawczej. W związku z tym całkowicie niezrozumiałym
jest dla nas projekt odsunięcia realizacji tej inwestycji w czasie. - podnosili jarocińscy rajcy podczas
sesji 20 grudnia. W podjętym jednogłośnie oświadczeniu możemy dalej przeczytać: Rada Miejska w
Jarocinie opiniuje negatywnie Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Natężenie
ruchu na drodze krajowej nr 11 i w mieście Jarocinie należy do najwyższych w kraju i jest na takim
samym poziomie, jak w przypadku wielu zadań ujętych w załącznikach 1 i 1a. Budowa obwodnicy i
kontynuacja budowy drogi krajowej nr 11 w standardzie drogi ekspresowej są kluczowe dla
rozwoju gospodarczego gminy Jarocin. Także zaawansowanie prac nad przygotowaniem inwestycji
w pełni uzasadnia umieszczenie zadania "Budowa obwodnicy Jarocina S-11" na liście stanowiącej
załącznik nr 1, czyli wśród projektów, których realizacja zacznie się do 2013 r. O takie
skorygowanie projektu Programu wnosimy.
Oświadczenie Rada Miejska zdecydowała się przesłać nie tylko do Ministra Infrastruktury Cezarego
Grabarczyka, ale także do Premiera Rządu RP Donalda Tuska oraz wszystkich parlamentarzystów z
okręgu kalisko - leszczyńskiego. Jak zapowiadali zgodnie jarocińscy radni, działania lobbujące na

rzecz jak najszybszej budowy jarocińskiej obwodnicy, nie ograniczą się jedynie do wysyłania
oświadczeń. Jarocin jeszcze aktywniej zamierza działać w już istniejącym Stowarzyszeniu S-11,
które skupia miasta i gminy południowej Wielkopolski zainteresowane rozbudową drogi krajowej
"11" do rangi drogi ekspresowej. Ponadto z inicjatywą założenia lokalnego stowarzyszenia o
roboczej nazwie "Tak dla obwodnicy", wystąpił radny Robert Kaźmierczak. Spotkanie
założycielskie stowarzyszenia odbędzie się w czwartek, 23 grudnia, o godz. 15.30 w
jarocińskim ratuszu.
Nie tylko głos radnych, ale także każdego mieszkańca gminy Jarocin może zwiększyć szanse na
przywrócenie jarocińskiej obwodnicy do głównej listy inwestycji, których budowa zostanie
rozpoczęta w ciągu najbliższych 3 lat. Walczmy o to wspólnie, biorąc czynny udział w trwających do
27 grudnia konsultacjach społecznych. Wystarczy swoją opinię na temat "Programu..." wysłać na
jeden z adresów mailowych pracowników Ministerstwa Infrastruktury: a.orlowska@mi.gov.pl lub
eboratynska@mi.gov.pl. Uwagi i opinie można także wysyłać na adres Ministerstwa Finansów:
Departament Dróg i Autostrad, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 oraz faksem: (22) 630 19
09. Termin nadsyłania uwag upływa 27 grudnia.

2010-12-21 | 4 tys. odwiedzin tygodniowo
Jarociński aquapark zaczął funkcjonować 11 listopada. W ciągu
miesiąca odwiedziło go ponad 16 tys. osób. - Ta liczba pokazuje, że
budowa parku wodnej rozrywki w Jarocinie była jak najbardziej
uzasadniona - uważa Zbigniew Danielczyk, wiceprezes JarocinSport.
- Planując budowę parku wodnej rozrywki, Zarząd Jarocin Sport
brał pod uwagę wielkość gminy. Dlatego obiekt skrojony został na
miarę potrzeb lokalnej społeczności. Nie jest to jakiś gigantyczny
park wodny, ale większy nie byłby potrzebny. Oferta wodnych
atrakcji jest bardzo szeroka i na naprawdę wysokim poziomie.
Każdy mieszkaniec gminy na pewno znajdzie coś dla siebie - mówił
Marcin Jantas, prezes spółki Jarocin-Sport przed otwarciem
Aquaparku.
Zainteresowanie jakim cieszy się obiekt, pokazuje, że inwestycja
jest przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę". Od 11 listopada, dnia otwarcia Aquaparku, do 11
grudnia, obiekt odwiedziło ponad 16 tys. osób. - Opinie są bardzo pozytywne. Zarówno jeśli chodzi
o atrakcje, z jakich można korzystać, infrastrukturę, jak i bogatą ofertę zajęć dodatkowych - nauki
pływania, oswajania niemowlaków z wodą, kursów nurkowania czy aquaareobiku - mówi Zbigniew
Danielczyk. Aquapark służy przede wszystkim mieszkańcom powiatu. Na basenie odbywa się nauka
pływania dla klas drugich szkół podstawowych z gminy Jarocin, a także zajęcia szkółki pływackiej
Pirania. - Zgłaszają się do nas kolejne szkoły. Naukę pływania w Aquaparku rozpoczęły już dzieci ze
szkół z gminy Jaraczewo, Książ Wlkp. oraz Dobrzyca. Od nowego semestru pojawią się u nas
uczniowie z kolejnych placówek spoza gminy - wylicza wiceprezes Jarocin-Sport.
Z atrakcji jarocińskiego Aquaparku korzystają także, m.in. mieszkańcy Kalisza, Krotoszyna czy
Pleszewa. - Patrząc na tablice rejestracyjne samochodów w weekendy, wychodzi, że więcej
klientów jest spoza gminy Jarocin. Nie dziwi mnie wcale zainteresowanie Krotoszynian, bo choć
mają oni swój Aquapark, my, jeśli chodzi o jakość usług i atrakcji, jesteśmy przed nimi kilka
długich kroków, a do tego porównywalni cenowo - twierdzi Danielczyk. Aquapark będzie
promowany w sąsiednich powiatach oraz Kaliszu i Ostrowie Wlkp. - Nawet gdyby zainteresowanie
było nieco mniejsze, inwestycja będzie się samofinansować - dodaje.
Jak podkreślają prezesi Jarocin-Sport, Aquapark przyczynił się do większego zainteresowania

usługami hotelarskimi. - Aquapark to możliwość uatrakcyjnienia pobytu w naszym hotelu, ale nie
bez znaczenia jest również sala konferencyjna na około 60 osób, która znajduje się na tym samym
poziomie co Aquabar. Wcześniej, mimo iż było zainteresowanie noclegami, brak kolejnej salki
konferencyjnej uniemożliwiał przyjęcie dodatkowych gości. W ciągu tych trzech tygodni działania
Aquaparku i salki konferencyjnej przyjęliśmy dodatkowo cztery grupy - informuje Jantas.
Do końca roku można skorzystać ze specjalnej oferty, którą zarząd Jarocin Sport przygotował dla
stałych bywalców aquaparku. W cenie 1199 zł można nabyć całoroczny karnet na aquapark wraz z
saunarium bez ograniczeń czasowych. Karnet ulgowy kosztuje 999 zł. - Zakup karnetu może być
idealnym pomysłem na świąteczny prezent, a także dobrym rozwiązaniem dla osób, które
regularnie korzystają z atrakcji parku wodnego - dodaje Danielczyk.

2010-12-20 | Festiwal Piosenki Harcerskiej
Ponad 110 harcerzy wzięło udział w IX Festiwalu Piosenki Harcerskiej "Tramp", który odbył się w
Żerkowie. - Z roku na rok poziom jest coraz wyższy - podsumował dziewiątą edycję festiwalu
Andrzej Szymczak, komendant Hufca ZHP w Jarocinie. W imprezie współfinansowanej gminę
Jarocin wzięło udział ponad 110 harcerzy z sześciu drużyn działających na terenie powiatu
jarocińskiego. Tradycyjnie minimum 7-osobowe ekipy prezentowały na żerkowskiej scenie po dwie
piosenki harcerskie lub turystyczne.

Jury, w skład którego weszli: Andrzej Szymczak, Alina Łapaj i Beata Hendler, oceniało dobór
repertuaru, wykonanie, interpretację oraz opracowanie muzyczne i prezentację. - Widać, a przede
wszystkim słychać, że harcerze rozwijają się muzycznie. Tradycyjną gitarę akustyczną, z
powodzeniem zastępowano gitarą elektryczną, pojawiła się sekcja rytmiczna: bas i perkusja, a
także keyboard. Jedna z drużyn na potrzeby prezentacji piosenki "Hiszpańskie dziewczyny",
przygotowała olbrzymi kartonowy statek - mówi Mikołaj Łyskawka, drużynowy 11 DH z Kotlina. Po
podsumowaniu punktacji nagroda główna w postaci gitary przypadła 2 DH z Jaraczewa.
Film z piosenką "hiszpańskie dziewczyny" można obejrzeć na youtube wpisując "28 DSH Desant
Jarocin - Hiszpańskie Dziewczyny".

2010-12-20 | Jak rozwijać firmę przy udziale pieniędzy z UE
Finansowanie przedsiębiorstw sektora MŚP w ramach
inicjatywy Jeremie - to temat seminarium, które
zorganizował Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych.
W ciągu dwugodzinnego szkolenia przedstawiono
możliwości rozwoju firm z tzw. MŚP, czyli małych i
średnich przedsiębiorstw, przy udziale funduszy z Unii
Europejskiej.

- Podpisaliśmy umowę z bankiem Gospodarstwa Krajowego i rozpoczęliśmy realizować projekt o
wartości 5 mln zł. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 4 mln zł w ramach inicjatywy Jeremie
planujemy udzielić 25 poręczeń o wartości do 200 tys. zł - informuje Robert Cieślak, prezes
Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. - Właściciele mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) mogą ubiegać się o kredyty, na które będziemy udzielać poręczeń, u
naszego partnera - Banku Spółdzielczego. Zachęcam do odwiedzenia siedziby funduszu przy ul.
Kościuszki, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości pozyskania środków unijnych - dodaje
prezes gminnej spółki, która specjalizuje się w udzielaniu poręczeń i pożyczek na preferencyjnych
warunkach.
Obecni na szkoleniu prelegenci przedstawiali również inne, innowacyjne programy ułatwiające
dostęp do zewnętrznych mechanizmów finansowych. Jednym z nich jest projekt Josefin. W ramach
projektu przedsiębiorcy będą mogli m.in. skorzystać z doradztwa i profesjonalnego coachingu z
zakresu formalnego i merytorycznego przygotowania innowacyjnego projektu, obejmującego m.in.
przygotowanie Biznes Planu oraz Studium Wykonalności, zagadnienia związane z zarządzaniem
projektem, rozpoczęciem działalności na rynkach europejskich czy pozyskać partnera biznesowego
z terenu Niemiec, Szwecji, Norwegii, Estonii, Litwy i Polski. - Przedstawiliśmy również inicjatywę
Jessica oraz tzw. Voucher wiedzy, czyli instrument wspierania transferu technologii. Wszystko to
może brzmieć nieco zagadkowo. W wielkim skrócie są to po prostu projekty, dzięki którym
mniejsze firmy mogą się rozwijać przy udziale środków z Unii Europejskiej. Warto więc wziąć udział
w kolejnym szkoleniu. Zorganizujemy je na początku 2011 roku - mówi Cieślak.

2010-12-20 | Wyrok jest dla mnie zaskoczeniem
- Wyrok jest dla mnie zaskoczeniem - tak komentuje burmistrz Jarocina Adam Pawlicki
postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu, jakie zapadło 20 grudnia. Utrzymuje ono w mocy, a
więc uprawomocnia, wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, jaki zapadł w sprawie karnej
prowadzonej przeciwko Adamowi Pawlickiemu.
Sprawa karna w tzw. "wątku włoskim" wszczęta została w wyniku oskarżenia ostrowskiej
prokuratury, Prokurator zarzucał Adamowi Pawlickiemu oszustwo oraz wykorzystanie pełnionej
przez siebie funkcji w trakcie procesu sprzedaży przedstawicielom włoskiej spółki It.Eko udziałów
firmy należącej do jego małżonki.
Sprawa była rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Jarocinie dwukrotnie. Pierwszy wyrok ogłoszony
w marcu 2008 roku uniewinniał burmistrza od wszystkich zarzutów związanych ze sprawą
sprzedaży włoskiemu inwestorowi firmy należącej do żony włodarza. Na skutek apelacji
prokuratora, 13 sierpnia 2009 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu uchylił uniewinniający wyrok zapadły
w I instancji i Sąd Rejonowy w Jarocinie sprawą zajął się ponownie. Tym razem zapadły w sprawie
1 czerwca 2010 roku wyrok był inny niż za pierwszym razem - Adam Pawlicki został uznany za
współsprawcę czynów zarzucanych jego małżonce w zakresie "przeszacowania wartości środków
trwałych (...), które wyrządziły New-Co LPG Consulting Sp. z o o.o. [firmie należącej do małżonki
oskarżonego - przyp. red.] znaczną szkodę majątkową". W ustnym uzasadnieniu motywów wyroku,
sędzia podkreślał jednak, że działania Adama Pawlickiego nie wypełniają znamion oszustwa. Wyrok
oczyścił także z zarzutów kierowanych wobec Adama Pawlickiego dotyczących nadużycia władzy
oraz wykorzystywania sprawowanej funkcji do celów prywatnych.
Adwokat Katarzyny i Adama Pawlickich złożył apelację i sprawa znów wróciła na wokandę Sądu
Okręgowego w Kaliszu. Ten 20 grudnia wydał decyzję podtrzymującą wyrok sądu pierwszej
instancji, co oznacza, że wyrok zapadły 1 czerwca 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Jargonie,
uprawomocnił się.
Adam Pawlicki: Wyrok jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Wydawało mi się, że sprawa musi

trafić do ponownego rozpatrzenia. Tak naprawdę zostałem skazany za rzekome działanie wspólnie z
żoną na szkodę spółki, której właścicielem była żona. Czyn taki nie był mi zarzucany przez
prokuraturę w akcie oskarżenia. Ze wszystkich innych zarzutów prokuratury (oszustwa, działanie
na szkodę gminy, wykorzystywanie funkcji burmistrza do celów prywatnych) zostałem oczyszczony.
Odnoszę wrażenie, że dla prokuratury istotne było, aby wyrok był skazujący bez względu na to, za
co zostanę skazany i czy sąd uzna stawiane mi zarzuty za zasadne. Jako bezpartyjny
samorządowiec wygrywający po raz trzeci w wyborach miałem świadomość, że narażam się
różnym, wpływowym partiom politycznym. Nie godząc się z wyrokiem, będę starał się, aby sprawę
ponownie rozpatrzył Sąd Najwyższy i wystąpię z wnioskiem o skargę kasacyjną.
Choć sprawa była prowadzona przeciwko Adamowi Pawlickiemu jako osobie prywatnej,
prawomocny wyrok skazujący wywiera skutek na pełniony przez niego urząd burmistrza Jarocina.
W myśl ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta prawomocne
skazanie urzędującego burmistrza za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
powoduje utratę biernego prawa wyborczego i prowadzi do wygaśnięcia mandatu.

2010-12-17 | "Fantazja" wystąpiła w Warszawie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łuszczanowie
zaprezentowali 10 grudnia w Warszawie
bożonarodzeniowe przestawienie "Anielskie przesłanie"
podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu Teatralnego "na
inscenizację współczesnego polskiego autora". Impreza
została zorganizowana pod patronatem Macieja
Wojtyszki, pisarza, scenarzysty, reżysera filmowego i
teatralnego, autora wielu książek dla dzieci i młodzieży.
Przedstawienie "Anielskie przesłanie" to efekt pracy kółka
teatralnego "Fantazja", w którym sił aktorskich próbują
uczniowie klas 4, 5 i 6 podstawówki w Łuszczanowie pod
kierunkiem polonistki Krystyny Kałmuckiej. - To dla nas wielkie wyróżnienie, że byliśmy finalistami
ogólnopolskiego konkursu i mogliśmy reprezentować nasz region - podkreśla Krystyna Kałmucka.
To nie pierwsze wyróżnienie, które zdobyli uczniowie, wystawiając "Anielskie przedstawienie". W
zeszłorocznym Gminnym Konkursie Bożonarodzeniowym przyniosło im pierwsze miejsce. Natomiast
w marcu tego roku podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralnej "MASKA 2010" w
Psarach Polskich zajęli drugie miejsce w kategorii klas IV-VI oraz pierwsze miejsce za najlepszą
scenografię i kostiumy do tego przedstawienia. Urząd Miejski w Jarocinie sfinansował koszty
podróży uczniów, związane z wyjazdem do Warszawy.

2010-12-17 | Świąteczna uroczystość w "Stokrotce"
W Publicznym Przedszkolu nr 1 "Stokrotka" w Jarocinie
16 grudnia odbyło się spotkanie gwiazdkowe. Dzieci z
oddziału Maczki przedstawiły program artystyczny
przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Iwony
Marciniak. W trakcie występu przedszkolaki śpiewały
kolędy i pastorałki. Nie zabrakło również wierszy i
elementów tanecznych. W uroczystości wzięli udział
rodzice trzylatków, którzy miło spędzili czas przy słodkim
poczęstunku.

2010-12-17 | Przedświąteczne zmagania podstawówek
Już po raz 18 odbył się Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjów. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Jarocina. Reprezentacje siedmiu szkół
podstawowych z terenu gminy Jarocin rywalizowały ze sobą 15 grudnia w Jarocińskim Ośrodku
Kultury.

Uczniowie "podstawówek" zmierzyli się w dwóch kategoriach. W pierwszej przedstawili widowisko
teatralno-muzyczne, obrazujące Wigilię wybranego regionu. Każde z przestawień w inny sposób
pokazało tradycje tego wyjątkowego dnia. Szczególnie ciekawy pomysł przedstawili uczniowie z
Wilkowyi, pokazując wigilijna wieczerzę na tle powstania wielkopolskiego. Poza tym na scenie nie
zabrakło górali, aniołów, choinki i tradycyjnego składania życzeń oraz łamania się opłatkiem. Drugą
kategorią, którą oceniła komisja konkursowa, była szopka bożonarodzeniowa. Uczniowie
przygotowali je wcześniej w szkołach pod kierunkiem nauczycieli.

W konkursie wzięło udział siedem szkół: SP nr 2 w Jarocinie, SP nr 4 w Jarocinie, SP nr 5 w
Jarocinie, SP w Poatrzycy, SP w Wilkowyi oraz SP w Siedleminie oraz SP w Witaszycach. Zwycięzcy
w nagrodę pojadą do teatru. Wszyscy uczestnicy konkursu pójdą do kina. Fundatorem nagród jest
Urząd Miejski w Jarocinie. Przypominamy, że przedświąteczną rywalizację artystyczną rozpoczęli 10
grudnia gimnazjaliści. W tej kategorii najlepsi okazali się reprezentanci Gimnazjum nr 1 w
Jarocinie. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie z Potarzycy, a trzecie reprezentanci placówki w
Wilkowyi. Organizatorem 18. edycji Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego był Urząd Miejski w
Jarocinie, Jarociński Ośrodek Kultury, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie oraz
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Witaszycach.
Laureaci w kategorii widowisko teatralno-muzyczne:
1. SP w Potarzycy
2. SP nr 4 w Jarocinie
3. SP w Siedleminie

Laureaci w kategorii szopka bożonarodzeniowa:
1. SP Siedlemin
2. SP w Wilkowyi
3. SP w Witaszycach

2010-12-17 | Najlepsza strona o odpadach
Strona internetowa Zakładu Gospodarki Odpadami w
Jarocinie została wyróżniona w konkursie na
najciekawszą witrynę WWW poświęconą odpadom.
Konkurs zorganizowała fundacja "Zielona Akcja". - Nasi
klienci znajdą na stronie wszystkie niezbędne informacje,
m.in. te dot. zasad wywozu czy składowania odpadów,
akty prawne, druki dokumentów, a także sporą dawkę
wiedzy związanej z ekologią i gospodarką odpadami.
Komisja konkursowa zwróciła również uwagę na
czytelność strony oraz prostą nawigację - wylicza Mariusz
Małynicz, prezes ZGO zapraszając do odwiedzenia
witryny. Adres to: www.zgo-jarocin.pl
Wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu podczas V Dolnośląskiej Konferencji
realizowanej pod patronatem Marszałka Województwa
Dolnośląskiego pod nazwą "Selektywna zbiórka odpadów
opakowaniowych i biodegradowalnych w gminie - wyniki i kierunki rozwiązań".

2010-12-17 | Galeria Kasztanowa
Od 6 grudnia hala targowa nosi nazwę "Galeria
Kasztanowa". Komisja konkursowa wybrała ją spośród
blisko 100 propozycji. Autorką nazwy "Galeria
Kasztanowa" jest pani Magdalena Sobecka. Konkursowe
jury, w skład którego weszli przedstawiciele handlowców:
Paweł Pyzik i Izabela Stawicka oraz pracownik ZUK,
Ryszard Błaszczyk nagrodziło laureatkę bonem o wartości
tysiąca złotych do zrealizowania w sklepach znajdujących
się w "Galerii Kasztanowa". - Konkurs cieszył się sporym
powodzeniem. Około 30% propozycji było związanych ze
słowem "Kasztanowa". Nowa nazwa od razu przypadła mi
do gustu. Już niebawem stosowny napis ozdobi budynek
znajdujący się w centrum miejskiego targowiska - mówi Jerzy Pluta, prezes ZUK. - Nasza zabawa
spowodowała wzrost zainteresowania halą targową i na tej jednej akcji nie zamierzamy poprzestać.
Będziemy organizować w przyszłości kolejne akcje marketingowe - dodaje.
Przypomnijmy, że aby wziąć udział w konkursie, wystarczyło dokonać zakupów w hali targowej za
minimum 50 zł i wypełnić kupon ze swoją propozycją nazwy. W zabawie można było również
wygrać skuter, który po losowaniu trafił w ręce Teresy Liberek. Warunkiem zwycięstwa, była
obecność 6 grudnia podczas losowania. W tym przypadku powiedzenie "do trzech razy sztuka" się
nie sprawdziło i dopiero za czwartym razem udało się wyłonić zwycięzcę.

2010-12-16 | 4,7 mln na termomodernizacje
Dzisiejszą decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego gmina Jarocin uzyskała unijne
dofinansowanie na realizację projektu Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w
gminie Jarocin. Kwota 4,7 mln złotych częściowo przeznaczona zostanie na remont sześciu
budynków. Tym samym do końca roku 2011 wszystkie budynki oświatowe z terenu gminy Jarocin,
które tego wymagają, zostaną poddane termomodernizacji. Pozostałe środki będą stanowiły
refundację kosztów, jakie gmina poniosła na tego typu inwestycje w latach 2007-2010.
Przeprowadzone w ramach projektu inwestycje zabezpieczą obecną infrastrukturę budynków przed
działaniem warunków atmosferycznych. W niemal wszystkich obiektach zostanie także wymieniona
zużyta stolarka okienna i drzwiowa.
Głównym celem przeprowadzonych termomodernizacji jest obniżenie kosztów ogrzewania. Dzięki
realizacji projektu znacznie obniży się zapotrzebowanie na energię cieplną. Na zrealizowanych już
inwestycjach oszczędność finansowa to kwota ponad 270 tys. złotych rocznie. W przypadku
budynków na których nie dokonano jeszcze termomodernizacji oszczędności oszacowano zgodnie z
audytami energetycznymi. Tutaj kwotę oszacowano na ponad 170 tys. w skali roku. Łącznie daje to
ponad 440 tys. Można zatem wyliczyć, że wkład własny gminy w realizację projektu zwróci się
bardzo szybko, bo już w ciągu dwóch lat. 4 732 111,79 złotych, jakie gmina pozyskała z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowi 85% wartości
projektu. Wkład własny gminy to 835 tysięcy złotych. Wniosek o unijne dofinansowanie
przygotowała gminna spółka Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych.
Inwestycje zrealizowane w latach 2007-2010: Publiczne Przedszkole nr 1 w Jarocinie,
Publiczne Przedszkole nr 2 w Jarocinie, Publiczne Przedszkole nr 6 w Jarocinie, Szkoła Podstawowa
w Golinie, Niepubliczne Przedszkole w Golinie, Niepubliczny Zespół Szkół w Siedleminie, Jarociński
Ośrodek Kultury.
Budynki, które w 2011 roku zostaną poddane termomodernizacji: Szkoła Podstawowa w
Mieszkowie, Publiczne Przedszkole w Witaszycach, Publiczne Przedszkole w Mieszkowie, Warsztaty
Terapii Zajęciowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie, kotłownia w budynku Zespołu Szkół
nr 3 w Jarocinie

2010-12-14 | Gmina kupiła, Spółdzielnia i JTBS sprzątają
"Gmina postawiła śliczne pojemniki na psie odchody i bardzo
dobrze, ale teraz wypadałoby je opróżniać" - zauważa jeden z
mieszkańców Jarocina. Poniżej wyjaśniamy, kto jest odpowiedzialny
za tę czynność.
WuCePsinki - specjalne kosze na psie nieczystości - pojawiły się na
jarocińskich osiedlach na początku listopada. Zakupiła je gmina
Jarocin, aby w ten sposób zachęcić właścicieli do sprzątania po
swoich pupilach. W ramach akcji zakupiono 26 pojemników w
kształcie dalmatyńczyka oraz 4 tys. jednorazowych zestawów
higienicznych składających się z papierowej torebki oraz łopatki, za
pomocą których można posprzątać psie odchody. Koszt akcji, czyli
zakup pojemników i zastawów higienicznych, wyniósł ponad 11 tys.
zł i został w całości sfinansowany przez Urząd Miejski w Jarocinie.
Zakupione przez gminę WuCePsinki rozmieszczone zostały przez
Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Spółdzielnię Mieszkaniową LokatorskoWłasnościową m.in. na Osiedlu 1000-lecia, Osiedlu Kościuszki, Osiedlu Rzeczpospolitej oraz przy ul.
Wrocławskiej. Współpraca pomiędzy gminą Jarocin a JTBS-em i Spółdzielnią w sprawie psich toalet

jest uregulowana specjalnym porozumieniem. Zgodnie z jego postanowieniami, dbanie o
WuCePsinki to już zadanie Spółdzielni i JTBS-u. To właśnie te podmioty zobowiązane są
utrzymywać pojemniki w dobrym stanie, dokonywać ich konserwacji, bieżących napraw i remontów
oraz ubezpieczenia. Po obowiązków Spółdzielni i JTBS należy też opróżnianie pojemników, co
powinny wykonywać dwa razy w miesiącu. Nie wolno też dopuszczać do przepełnienia pojemników.

2010-12-13 | Rocznica stanu wojennego
29. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
upamiętnili w Jarocinie przedstawiciele władz
samorządowych. Kwiaty pod pomnikiem Solidarności
złożyli: Zastępca burmistrza Witosław Gibasiewicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie Marek
Tobolski oraz Starosta Mikołaj Szymczak. W krótkiej
uroczystości udział wzięli również przedstawiciele
organizacji i związków kombatanckich.

2010-12-13 | Jarocin w świątecznej iluminacji
Zakład Usług Komunalnych ozdobił już Jarocin świątecznymi
iluminacjami. W tym roku choinka w centrum ma jeszcze więcej
lampek, a dekoracje rozświetlają m.in. ul. Poznańską i Wojska
Polskiego.
- Kiedy pod koniec 2009r. zaczęliśmy się zajmować oświetleniem
drogowym i ulicznym oraz ozdobnymi iluminacjami, założyliśmy, że
każdego roku na święta będziemy dokładać kolejne świetlne
elementy - mówi Jerzy Pluta, prezes Zakładu Usług Komunalnych. W ubiegłym roku ozdobne iluminacje pojawiły się na ul.
Wrocławskiej, św. Ducha oraz Śródmiejskiej. W tym, świąteczne
oświetlenie pojawiło się na całej długości ul. Poznańskiej i św.
Ducha - dodaje.
Jarocin w świątecznej iluminacji wygląda więc bardzo okazale kilkadziesiąt kurtyn świetlnych na choince w centrum miasta,
trzykolorowe girlandy na drzewkach dookoła ratusza oraz dekoracje latarniowe w śródmieściu oraz
na latarniach ulokowanych wzdłuż głównych ulic miasta. Świetlne życzenia "Wesołych świąt"
zwracają natomiast uwagę wjeżdżających do Jarocina od strony Poznania, Kalisza, Wrocławia oraz
Leszna. - Można powiedzieć, że jeśli chodzi o oświetlenie, to jesteśmy gotowi do świąt - mówi
prezes ZUK. Warto podkreślić, że gminna spółka systematycznie wymienia starą "żarówkową"
technologię na oświetlenie LED, które jest ekologiczne i ekonomiczne.

2010-12-13 | Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy
Już po raz 18 zorganizowany został Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy dla uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjów. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Jarocina.
Przedświąteczną rywalizację artystyczną rozpoczęli 10 grudnia gimnazjaliści. W tej kategorii
najlepsi okazali się reprezentanci Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie

z Potarzycy, a trzecie reprezentanci placówki w Wilkowyi.

Hasłem przewodnim konkursu było "Boże Narodzenie w pieśni i słowie". Uczniowie gimnazjów
zmierzyli się w trzech konkurencjach. W konkursie wiedzowym uczniowie musieli wykazać się
wiedzą, dotyczącą zwyczajów świąt Bożego Narodzenia w Polsce i Europie. Konkurs plastyczny
polegał na wykonaniu kartki świątecznej. Ostatnią częścią konkursu były przedstawienia, w którym
młodzież pokazała interpretację kolęd, pastorałek, wierszy i innych tekstów poetyckich, związanych
z historią Bożego Narodzenia. Tego dnia na nowej scenie JOK-u dominowały anioły, pasterze i
święta rodzina, jednak nie zabrakło i diabłów. W trakcie konkursu mogliśmy zobaczyć sześć
wystąpień w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, Gimnazjum nr 3 w Jarocinie,
Gimnazjum nr 5 w Jarocinie, Niepublicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie,
Gimnazjum w Potarzycy oraz Gimnazjum w Wilkowyi. Zwycięzcy, czyli uczniowie Gimnazjum nr 1 w
Jarocinie w nagrodę pojadą do teatru. Ta szkoła będzie organizatorem konkursu w przyszłym roku.
Dla wszystkich uczestników zostanie zorganizowane wspólne wyjście do kina.

Reprezentacje uczniów szkół podstawowych będą rywalizowały ze sobą 15 grudnia w Jarocińskim
Ośrodku Kultury. Uczniowie "podstawówek" zmierzą się w dwóch etapach. W pierwszej części
przedstawią widowisko teatralno-muzyczne przedstawiające Wigilię wybranego regionu. W drugiej
natomiast zostaną ocenione przestrzenne szopki bożonarodzeniowe wykonane przez zgłoszonych
uczestników.
Organizatorem 18. edycji Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego jest Urząd Miejski w Jarocinie,
Jarociński Ośrodek Kultury, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie oraz Gimnazjum im.
Zjednoczonej Europy w Witaszycach.

2010-12-09 | Adam Pawlicki złożył ślubowanie
Adam Pawlicki, który wygrał wybory na burmistrza
Jarocina, złożył ślubowanie i tym samym oficjalnie został
włodarzem miasta. Uroczystość odbyła się 8 grudnia

podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. W wygłoszonym expose Adam Pawlicki podkreślił
priorytety, jakie będą przyświecać jego trzeciej już z rzędu kadencji.
Najpilniejsze zadania na najbliższe 4 lata to działania sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy,
w tym dozbrojenie strefy inwestycyjnej i inicjowanie nowych działalności gospodarczych przy
wsparciu Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. - Gmina ma stwarzać dobre warunki do
tworzenia miejsc pracy przez sektor prywatny i pozarządowy - podkreślał w swoim wystąpieniu
Adam Pawlicki. Zapowiedział też zmiany w sektorze spółek komunalnych, zaznaczając, że kapitał
gminy zamrożony w sektorze komunalnym może być wykorzystywany do dalszego rozwoju gminy.
Jasno burmistrz postawił sprawę podatków. - Proszę nie oczekiwać, że złożę propozycję ulg
podatkowych w gminie Jarocin. Te daje państwo dla inwestujących w specjalnej strefie
ekonomicznej. Natomiast podatki lokalne powinni płacić wszyscy, w tej samej wysokości.
Wysokości, która nie hamuje rozwoju gospodarczego. Takie stawki obowiązują w gminie Jarocin podkreślał Adam Pawlicki.
Z kolei oczekiwania inwestycyjne w Jarocinie skupiają się
przede wszystkim na drogach. Jak zaznaczał burmistrz,
kluczowym problemem Jarocina jest brak obwodnicy. Nasze państwo przeżywa potężny kryzys finansów
publicznych. Kwestie procedury uruchamiającej budowę
obwodnicy to jedno, ale dużo poważniejszym problemem
jest brak środków na realizację tego typu przedsięwzięć.
(...) powinniśmy ułatwić jarociniakom komunikację w
zakresie, jaki jest zależny od nas. Dlatego moja
propozycja budowy łączników, zwanych by passami czy
małymi obwodnicami. Proszę sprawdzić, jak znakomicie
się to sprawdza na odcinku ulica Batorego ulica Glinki. mówił Pawlicki, dodając, że kolejny kierunek inwestowania w nową infrastrukturę drogową to drogi
osiedlowe. Kolejną kwestią, która poruszył Adam Pawlicki w swoim expose była oświata, w którą
gmina Jarocin w ostatnich 8 latach zainwestowała najwięcej. - Efekty są widoczne i nie kwestionują
ich nawet moi najwięksi przeciwnicy. Zbudowaliśmy potencjał, który musi być dobrze
wykorzystany. A tak nie dzieje się w każdej szkole. - zaznaczał burmistrz, zapowiadając pomoc
przede wszystkim dla tych szkół, które, zgodnie z systemem mierzenia wyników nauczania w
oparciu o tzw. Edukacyjną Wartość Dodaną, należą do kategorii "szkół wymagających wsparcia" i
nie potrafią zahamować tej negatywnej tendencji.
Włodarz przypomniał, że Jarocin uzyskał w ostatnim roku tytuły lidera zarządzania oświatą i za
współpracę z organizacjami pozarządowymi. - Mamy sprawdzone rozwiązania, które przynoszą
dobre efekty, sprzyjają racjonalnemu wydawaniu pieniędzy publicznych. Obecnie prawie 10 %
budżetu wydajemy poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych. Chciałbym, aby w najbliższych
latach ten trend się jeszcze pogłębił. Naszym celem powinno być, aby za 4 lata dać
stowarzyszeniom 20% budżetu - tak aby lepiej i efektywniej od jednostek gminnych wykonały
zadania zapisane w ustawie o samorządzie gminnym.
Tym samym Adam Pawlicki zapowiedział kontynuację polityki angażowania mieszkańców w
zarządzanie gminą. - Nie bójmy się angażować mieszkańców w zarządzanie gminą, nie obawiajmy
się oddawania im władzy. Reformę decentralizacyjną zahamowano w Warszawie, ogranicza się
samorządy, zawraca reformy polskiego samorządu. Ale my możemy kontynuować tę reformę w
granicach naszej gminy. Jarocin free-wolne miasto to nie frywolne miasto, ale miasto, w którym
stworzyliśmy pola do swobodnego realizowania pomysłów i pasji obywateli. Wierzę, że za 4 lata te
pola wolności będą znacznie większe. Jestem przekonany, że ja - jako burmistrz i państwo - jako
radni, pozwolimy dalej uwalniać pozytywną energię naszych mieszkańców - zakończył swoje
wystąpienie Adam Pawlicki.

2010-12-09 | 8 tysięcy dla schroniska
Stowarzyszenie Rodzina-Szkoła-Gmina z Roszkowa
zostało docenione za prowadzenie schroniska
młodzieżowego, otrzymując nagrodę specjalną w
konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach
wiejskich w Wielkopolsce. Do czwartej edycji konkursu
zgłoszone zostały 43 obiekty z Wielkopolski. Rozdanie
nagród nastąpiło 26 listopada w czasie trwania targów
PolEko w Poznaniu. Laureaci otrzymali nagrody i
wyróżnienia z rąk Arkadiusza Błochowiaka, członka
Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
- Dla stowarzyszenia jest to ogromny sukces. Cieszymy
się, że po czterech latach od rozpoczęcia działalności, zostaliśmy zauważeni i docenieni - podkreśla
Halina Ulke, skarbnik stowarzyszenia w Roszkowie. Organizacja otrzymała nagrodę finansową w
wysokości 8 tys. złotych. Na co zostanie przeznaczona nagroda? - Jeszcze nie określiliśmy
dokładnie na co przeznaczymy tą nagrodę. Potrzeby zawsze były i będą, więc te środki pewnością
zostaną dobrze wykorzystane - informuje pani skarbnik. Schronisko w Roszakowie posiada 42
miejsca noclegowe w pokojach 2-, 4-, 5- i 6-osobowych z dostępem do kuchni i jadalni. Dużą
zaletą obiektu jest położenie w pobliżu lasu i zbiornika wodnego, co sprzyja rekreacji i
wypoczynkowi. Warto podkreślić, że przy obiekcie znajduje się plac zabaw i kompleks sportowy,
obejmujący pełnowymiarowe boisko trawiaste, boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz bieżnię
tartanową.
Schronisko zostało zgłoszone do udziału w konkursie przez Urząd Miejski w Jarocinie w kategorii
obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim. Głównym celem czwartej już edycji konkursu,
który został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jest
promowanie wiejskich miejsc wypoczynku oraz motywowanie ich właścicieli do podnoszenia
standardu usług i poszerzania zakresu oferty.
Na zdjęciu:
Zwycięzcy konkursu we wszystkich kategoriach (za: www.wielkopolska.travel)

2010-12-08 | Nominacje z jarocińskimi akcentami
Wczoraj zostały ogłoszone nominacje 18. już edycji Paszportów Polityki w kategorii muzyka
poważna. Wśród nominowanych do tej prestiżowej nagrody znaleźli się Ewelina Pietrowiak i Łukasz
Kuropaczewski. Obydwoje są związani z Jarocinem.
"Za umiejętność tworzenia nowoczesnego teatru muzycznego z poszanowaniem oraz twórczym
rozwinięciem idei kompozytora. A przede wszystkim za szacunek i chęć pracy nad utworami
polskimi." - tak uzasadnił kandydaturę Eweliny Pietrowiak Jacek Marczyński, krytyk muzyczny
Rzeczpospolitej. Młoda reżyserka i scenografka przez wiele lat związana była z Jarocinem. Tutaj
uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 5 i jarocińskiego "ogólniaka". Jest absolwentką wydziału
reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej oraz studentką Podyplomowych Studiów Wokalnych na
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Zadebiutowała w 2006 roku
"Pokojówkami" Geneta w warszawskim Teatrze Ateneum. Na tej scenie zrealizowała także "Trash
Story albo sztukę niepamięci" Magdaleny Fertacz. Jarociniacy mogli zobaczyć tę sztukę 19 listopada
w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W teatrze operowym Ewelina Pietrowiak zadebiutowała dwa lata
później, realizując sztukę "Jutro" Tadeusza Bairda. W swoim orobku ma także przygotowanie
reżyserii i scenografii "Halki".
Łukasz Kuropaczewski, jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów klasycznych, do Paszportu

Polityki nominowany był już dwukrotnie. "Trudno sobie wyobrazić piękniejszą karierę. Do świata
gitarzystów wkroczył przebojem i pozostał w nim na dobre" - twierdzi Jacek Hawryluk, krytyk
muzyczny. Pochodzący ze Słupcy w Wielkopolsce muzyk koncertuje na całym świecie, prowadzi
także kursy mistrzowskie w różnych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Jest dyrektorem
artystycznym festiwalu Polska Akademia Gitary, który dwukrotnie gościł w Jarocinie. Gry Łukasza
Kuropaczewskiego w Jarocinie mogliśmy posłuchać już kilkakrotnie zarówno w ramach PAG jak i
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Na swoim koncie gitarzysta ma wiele prestiżowych
nagród i wyróżnień, m. in. Grand Prix na konkursie w Gdańsku, III nagrodę na Międzynarodowym
Konkursie Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi czy nagrodę Eurotalent
przyznana przez Telewizję Polską.
Wraz z Eweliną Pietrowiak i Łukaszem Kuropaczewskim do Paszportów Polityki w kategorii muzyka
poważna nominowana jest także pochodząca z Radomia sporanistka Wioletta Chodowicz. Paszporty
przyznawane są od 1993 roku w sześciu kategoriach: film, literatura, teatr, sztuki wizualne,
muzyka poważna oraz muzyka popularna. Kandydatów do nagrody zgłaszają wybitni krytycy prasy,
radia i telewizji. W każdej z kategorii dziesięciu krytyków proponuje po trzy kandydatury z
uzasadnieniem. Trzy osoby w każdej dziedzinie, które dostały najwięcej wskazań, otrzymują
oficjalne nominacje Polityki. Ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje kapituła redakcyjna tygodnika.
Nazwiska zwycięzców 18 edycji zostaną ogłoszone podczas gali w Teatrze Wielkim 18 stycznia.
Laureaci, oprócz symbolicznego paszportu z wpisem: znaki szczególne - talent, otrzymają nagrodę
finansową w wysokości 10 tys. zł.

2010-12-07 | Konkurs na najbardziej innowacyjny projekt organizacji pozarządowej
Burmistrz Jarocina ogłosił konkurs na najbardziej innowacyjny projekt organizacji pozarządowej.
Nagrodą są 2 laptopy, zdobyte w konkursie Lider zarządzania w samorządzie. W komisji
konkursowej zasiądą tylko przedstawiciele organizacji - członkowie zespołów konsultacyjnych.
Termin składania zgłoszeń mija dopiero 31 stycznia 2011r., ale najwyższy czas na tworzenie i
pisanie innowacyjnych projektów!

2010-12-07 | Kreatywna szkoł@ na targach
Możliwości wykorzystania mobilnych pracowni
komputerowych na Międzynarodowych Targach
Poznańskich Gmina 2010, które odbyły się pod koniec
listopada, prezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej na
2 w Jarocinie. Reprezentanci naszej gminy zostali
zaproszeni przez firmę NTT. Była to doskonała okazja do
promocji nowatorskiego samorządowego projektu
"Jarocin - kreatywna szkoł@".
Uczniowie "dwójki" wzięli udział w pokazowej lekcji
języka angielskiego, przeprowadzonej przez Andrzeja
Grzybowskiego, koordynatora jarocińskiego projektu.
Dodatkową atrakcją dla dzieci był krótki kurs programowania, przeprowadzony przez Bohumira
Soukupa, uznanego przez Newsweek za jednego z najlepszych informatyków na świecie. Jest on
twórcą programu Baltie, który daje uczniom możliwość samodzielnego programowania. - Na wyjazd
do Poznania zabraliśmy ze sobą nasze szkolne netbooki. Wzięliśmy udział w lekcji pokazowej, ale
też uczyliśmy się programowania. Pracowaliśmy w programie Baltie. Program daje duże możliwości.
Już po godzinie pracy w nim mogliśmy zaprogramować własną animację komputerową - podkreśla
Jakub, uczeń SP nr 2 w Jarocinie. Dzięki pracy w środowisku programistycznym dzieci i młodzież
mogą używać komputerów nie tylko w sposób pasywny, uruchamiając programy, ale również

aktywny, tworząc własne projekty. - Już po kilku minutach nauki programowania pod okiem
mistrza uczniowie sami przystąpili to tworzenia własnych projektów, które następnie prezentowali
zaciekawionym zwiedzającym - podkreśla Andrzej Grzybowski. - Myślę, że już wkrótce, dzięki
doskonałej bazie sprzętowej jaką dysponujemy, wszyscy uczniowie szkół gminy Jarocin będą mogli
rozpocząć naukę programowania - mówi Grzybowski. Być może uczniowie poznają także Bohumira
Soukupa, który zadeklarował, że z chęcią przyjedzie do Jarocina szukać talentów.
W ramach projektu "Jarocin - kreatywna szkoł@", który ruszył 1 września, podejmowanych jest
wiele działań. We wszystkie zaangażowany jest oczywiście Andrzej Grzybowski, koordynator
przedsięwzięcia. Warto podkreślić, że został zaproszony do udziału w debacie, organizowanej przez
Gazetę Wyborczą. Panel, dotyczący obecności komputerów i Internetu w szkołach oraz zasad,
zgodnie z którymi mają być wykorzystywane, odbył się 23 listopada. - Debata miała na celu
wymianę opinii ludzi z różnych środowisk i instytucji, którym zależy na nowoczesnej edukacji mówi Andrzej Grzybowski. Wnioski ze spotkania mają być wykorzystane w pracy ze szkołami z
całej Polski, które zgłoszą się do programu "Szkoła z klasą 2.0". Głównym celem programu jest
zapoczątkowanie dyskusji o stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach oraz
dowartościowanie nauczycieli, którzy pracują z ich wykorzystaniem.

2010-12-07 | Kup obraz i zostań Świętym Mikołajem!
Od 11 listopada w holu jarocińskiego kina "Echo" jest
prezentowana wystawa - efekt pracy uczestników
warsztatów plastycznych, zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Jarocin XXI latem tego roku. Plener był
częścią projektu "Wesele - interteksturalny obraz i
dialog". Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Gminy Jarocin. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy i
spojrzenia na świat oczami uczestników pleneru
malarskiego. Na obrazach można odnaleźć znajome
zakątki miasta, ale także martwą naturę, abstrakcję i
malarstwo łączące elementy tradycyjne z graffiti.
Jeśli spodoba Ci się któryś możesz stać się jego właścicielem! Zgromadzone prace są bowiem
wystawione na sprzedaż. Zainteresowanych zapraszamy do licytacji. Ofertę cenową wraz z danymi:
imię, nazwisko i numer telefonu prosimy zgłaszać w kasie kina, pod telefonem 62-747-11-19 lub
drogą mailową na adres: kino@jarocin.pl. Cena wywoławcza każdego z obrazów to 50 zł. Licytacja
prac już trwa i zakończy się 17 grudnia. Całość zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na
zorganizowanie gwiazdkowego spotkania filmowego dla dzieci, które odbędzie się w jarocińskim
kinie w niedzielę 19 grudnia.

2010-12-06 | Wybraliśmy burmistrza!
Adam Pawlicki po raz trzeci z rzędu został burmistrzem Jarocina. W drugiej turze wyborów, która
odbyła się 5 grudnia, poparło go 52,59% głosujących mieszkańców gminy. Kontrkandydatem
dotychczasowego włodarza miasta do fotela burmistrza był Mikołaj Kostka z SLD, który uzyskał
poparcie 47,41% głosujących. Frekwencja w gminie Jarocin wyniosła 33,28%. Szczegółowe wyniki
wyborów na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

2010-12-03 | Powstają kolejne mieszkania chronione

385,5 tys. zł będą kosztowały mieszkania chronione,
które powstaną w Łuszczanowie. Jarocińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego podpisało już umowę na
realizację inwestycji. Zwycięzcą przetargu na budowę
kolejnego czterorodzinnego budynku z mieszkaniami
chronionymi w Łuszczanowie zostało konsorcjum dwóch
firm - FurBud oraz BryllBud.
Koszt inwestycji realizowanej przez JTBS to 385,5 tys. zł.
Plac budowy już został przekazany wykonawcy i
najpóźniej w październiku następnego roku do mieszkań
wprowadzą się nowi lokatorzy. Na budowę mieszkań
udało się pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 30% kosztów inwestycji
pokryje JTBS, 35% gmina Jarocin, a kolejne 35% BGK. - Inwestycja będzie więc tańsza o ponad
1/3 - cieszy się Tomasz Wawrocki, prezes JTBS. W ramach inwestycji, w Łuszcznowie zostaną
wybudowane cztery lokale, każdy po około 60 mkw. W każdym z mieszkań zaplanowano odrębne
centralne ogrzewanie zasilane piecem na paliwo stałe z małą kotłownią, pełnym węzłem sanitarnym
i wykończonymi łazienkami. - Będą to mieszkania w dobrym standardzie, wyposażone we wszystkie
niezbędne media. Lokale nie będą się różnić od tych, których budowę zakończyliśmy w
październiku - informuje prezes JTBS.
Przypomnijmy, że w listopadzie odbyła się uroczystość oddania do użytku pierwszych w historii
gminy lokali chronionych. Rodziny wielodzietne, które już wprowadzają się do mieszkań w
Łuszcznowie, są bardzo zadowolone z warunków jakie zostały stworzone przez gminną spółkę. - Z
lokali chronionych korzystają najbardziej potrzebujące rodziny wielodzietne z terenu gminy Jarocin.
Cały czas dążymy do polepszania warunków mieszkaniowych naszych lokatorów, również tych
najuboższych - mówi prezes. - Wielodzietne rodziny, które korzystają z naszej pomocy,
przeprowadzą się do nowych mieszkań z dużo mniejszych, zajmowanych do tej pory, lokali dodaje Wawrocki. Oprócz tego JTBS wybuduje niebawem małe pomieszczenia gospodarcze, które
będą mogły służyć lokatorom jako miejsce do składowania opału. Prezes JTBS zapowiada, że
gminna spółka przygotowuje się już do budowy trzeciego budynku z mieszkaniami chronionymi.

2010-12-03 | 1,7 mln zł na Pałac Radolińskich
1,7 mln zł dofinansowania na termomodernizację Pałacu
Radolińskich otrzymało Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego. Prace modernizacyjne mają rozpocząć się na
przełomie lutego i marca.
- Procedura wnioskowania o pieniądze trwała bardzo długo, jednak
warto było czekać, bo każda złotówka "ściągnięta" do naszego
miasta z zewnątrz, to duża sprawa, a pozyskanie tak wysokiej
dotacji, dzięki której zaczniemy przywracać Pałac Radolińskich do
historycznej świetności, to spory sukces - mówi Tomasz Wawrocki,
prezes JTBS. Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej przyznał Jarocińskiemu TBS 1,7 mln zł na
termomodernizację Pałacu Radolińskich. - Umowa wraz z
warunkami obsługi dotacji powinna dotrzeć do nas na dniach.
Wniosek dotacyjny będzie obsługiwał Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych, a sama realizacja będzie wymagała pokonania wielu
wyzwań. Ze względu na to, że obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków, będzie to bardzo
złożone zadanie - informuje Tomasz Wawrocki. Procedura pozyskania środków trwała bardzo długo,
ale zakończyła się pełnym sukcesem. Wniosek o dofinansowanie na termomodernizację obiektu ze
środków unijnych wydawanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

został złożony jeszcze w ubiegłym roku. - W marcu otrzymaliśmy pismo, że na inwestycję wartą
około 2,5 mln zł zarząd województwa wielkopolskiego przyznał nam wstępnie 1,7 mln zł. Ponieważ
Pałac Radolińskich jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, zleciliśmy przygotowanie rysu
historycznego oraz inwentaryzację. Po konsultacjach udało się ustalić, w jaki sposób odtwarzać i
remontować poszczególne elementy Pałacu, aby było to zgodne z wymaganiami konserwatora
zabytków. Równocześnie przygotowaliśmy projekt budowlany dotyczący termomodernizacji - mówi
prezes JTBS.
Przywracanie Pałacu Radolińskich do historycznej świetności, gminna spółka zamierza rozpocząć w
2011 r. i zakończyć w 2012r. - To wariant realistyczny, przy założeniu, że ominą nas problemy, np.
z wyłonieniem generalnego wykonawcy. Mam delikatne obawy, bowiem chociażby prace przy
stolarce okiennej są bardzo skomplikowane, ponieważ mamy do czynienia z czterema stylami
architektonicznymi. Firma, która będzie się zajmować tematem, będzie musiała wykazać się
specjalistami wysokiej klasy w tej dziedzinie - wyjaśnia Wawrocki. Renowacja stolarki okiennej oraz
ocieplenie poddasza wraz z remontem dachu przyniesie wymierny efekt ekologiczny. Dzięki
zastosowaniu ogrzewania gazowego, przyjaznego środowisku, do ogrzewania budynku JTBS nie
będzie musiał już stosować miału, którego średnio w ciągu zimy zużywa się około 75 ton. Paliwo
gazowe będzie znacznie tańsze. - Szczęśliwie się składa, że w sąsiedztwie pałacu przebiega jedna z
głównych arterii gazowych, co pozwoli na zminimalizowanie kosztów podłączenia się do sieci - mówi
prezes JTBS.
Wszystkie prace związane z termomodernizacją będą konsultowane z konserwatorem zabytków,
dzięki czemu pałac zachowa unikalne cechy, charakterystyczne dla danej epoki. Przykładowo
niektóre okna zostaną poddane jedynie regeneracji. Całkowity koszt termomodernizacji to około
2,5 mln zł. Do inwestycji około 700 tys. zł dołoży więc gmina Jarocin. Po zakończeniu
termomodernizacji spółka zamierza dalej remontować Pałac. - Aby doprowadzić tę wizytówkę
Jarocina do świetności, potrzebne są spore nakłady finansowe, a cały proces może potrwać kilka lat
- ostrożnie szacuję, że około 8-10, aby wykonać wszystkie niezbędne remonty. Najpierw szukamy
oszczędności poprzez termomodernizację, a dzięki środkom wygenerowanym w ten sposób,
będziemy mogli realizować inne prace - mówi prezes JTBS.

2010-12-02 | Remiza w Wilkowyi zmodernizowana
Uroczyste oddanie do użytku budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wilkowyi odbyło się 1 grudnia.
Zmodernizowany budynek został poświęcony przez
księdza Tadeusza Malchrowicza, proboszcza miejscowej
parafii. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m. in.
Krzysztof Roszak, prezes zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP i Zdzisław Regulski, dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.
Budynek, który użytkują strażacy w Wilkowyi, został
powiększony, a dotychczasowa część przebudowana.
Teraz strażacy mają do dyspozycji dwa boksy garażowe,
pomieszczenie socjalne, aneks kuchenny oraz toaletę. Prace związane z modernizacją remizy
pochłonęły z gminnego budżetu blisko 190 tys. złotych. Inwestycję zrealizowała firma Sław-Bud z
Jarocina. Przypomnijmy, że to nie jedyna tegoroczna inwestycja gminy Jarocin w bazę lokalową
Ochotniczych Straży Pożarnych. Z myślą o strażakach w Osieku powstał boks garażowy, a remiza w
Potarzycy została rozbudowana i wzbogaciła się o część socjalną.

2010-12-02 | PWiK w panteonie polskiej ekologii
Jarocińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało
wyróżnienie w prestiżowym konkursie "Panteon Polskiej Ekologii". To wyróżnienie jest niejako podsumowaniem naszej ośmioletniej
pracy. Tego, co udało się przez ten okres osiągnąć PWiK w naszej
gminie w dziedzinie ekologii - mówi Jerzy Wolski, prezes PWiK. A
udało się naprawdę dużo. Komisja konkursowa, która szczegółowo
przeanalizowała sytuację spółki oraz podejmowane przez nią
działania i inwestycje, zwróciła uwagę na to, że niemal w całości
udało się skanalizować gminę Jarocin, zmodernizować oczyszczalnie
ścieków czy wybudować nowoczesną stację uzdatniania wody. Przez 8 lat zainwestowaliśmy ponad 100 mln zł w gospodarkę
wodnościekową. Jeśli chodzi o procent skanalizowania obszaru
gminy jesteśmy w czołówce w Polsce. A oprócz zarządzania
gospodarką ściekową, dbamy o to by mieszkańcy naszej gminy
mieli wodę najlepszej jakości. Stąd budowa najnowocześniejszej
stacji uzdatniania wody w regionie i modernizacja już istniejących,
które niebawem zostaną włączone do centralnego systemu i będzie można je monitorować z
poziomu dyspozytorni - wylicza Wolski. - Człowiek w blisko 80% składa się z wody, woda to życie i
dlatego robimy wszystko, aby była ona w Jarocinie jak najlepszej jakości. Wyróżnienie w konkursie
"Panteon polskiej ekologii" jest tego potwierdzeniem - dodaje.
- Nagroda w konkursie, w którym działalność spółki została poddana szczegółowej kontroli,
potwierdza, że decyzja, którą podjęliśmy 8 lat temu, polegająca na tym, że gmina zleciła
wykonanie zadań własnych (m.in. budowa kanalizacji) PWiK, była uzasadniona. Dzięki temu gmina
mogła m.in. aż pięciokrotnie przyspieszyć budowę dróg. To pokazuje, że gminne spółki są
potrzebne, że pozwalają dobrze zarządzać majątkiem gminnym, dzięki czemu możemy generować
jeszcze więcej inwestycji - podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. - Zewnętrzna komisja
doceniła pozytywne rzeczy i zastosowane przez PWiK rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na
środowisko, a do tego podnoszą standard życia mieszkańców naszej gminy - dodaje Wolski.

2010-12-02 | Kolejnych 8 lokali socjalnych
Przetarg na budowę kolejnych lokali socjalnych w
Wilczyńcu wygrała firma Mer-bud. Jarocińskie TBS
przekazało już plac budowy. Jesienią przyszłego roku
zostanie oddanych do użytku kolejnych 8 mieszkań o
najniższym standardzie.
Każda z ośmiu izb o powierzchni od 15 do 24 mkw będzie
posiadała dostęp do mediów, węzeł sanitarny i żeliwny
piecyk do spalania węgla lub drewna oraz aneks
kuchenny i łazienkę. Budowa obiektu socjalnego będzie
kosztowała 292,5 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodzą
ze środków własnych Jarocińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego oraz z budżetu gminy Jarocin. Obecnie JTBS dysponuje 16 lokalami o
najniższym standardzie. - Cały czas trwa zasiedlanie osobami, które mają wyroki eksmisyjne i
ciągle uchylają się od zapłaty czynszu. Nie może być tak, że mieszkańcy, którzy systematycznie
regulują czynsz, muszą płacić za tych, którzy notorycznie lekceważą ten obowiązek - mówi Tomasz
Wawrocki, prezes JTBS.
Budynki socjalne o najniższym standardzie JTBS buduje w Wilczyńcu, ponieważ w tej miejscowości
udało się pozyskać w atrakcyjnej cenie grunt pod zabudowę. Docelowo ma tam powstać 6

budynków tego typu. Do tej pory gminna spółka wybudowała 2, teraz powstaje 3. - Zdarza się, że
osoby czasowo znajdujące się w niedostatku nie potrafią wyciągnąć wniosków z swojej sytuacji i
nie chcą skorzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, gminy i naszej Spółki. Zdarza się, że
osoby, które nadal nie płacą czynszu, otrzymują kolejny wyrok eksmisyjny i zmuszeni jesteśmy do
ich przeniesienia do najsłabiej wyposażonego zasobu jakim jest właśnie Wilczyniec - tłumaczy
prezes JTBS. - Ze względu na oddalenie od wsi, sklepu czy przystanku autobusowego ta lokalizacja
stanowi pewną restrykcję w stosunku do zamieszkałych tam osób. Jednak jarocińskie TBS stwarza
zamieszkałym tam lokatorom możliwości poprawy swojego statusu poprzez możliwość zmiany
lokalu na lepiej wyposażony, o lepszej lokalizacji - dodaje.
Wawrocki przyznaje, że gminna spółka ma problem z lokatorami zamieszkującymi lokale w
Wilczyńcu. Część dobytku wystawili oni poza mieszkania i mimo iż JTBS wybudował komórki
lokatorskie, mieszkańcy nie chcą z nich korzystać. - Stworzyliśmy odpowiednie warunki, więc teraz
będziemy wymagać, by uprzątnięto bałagan. Jeśli będzie trzeba, będę tam jeździł ze strażą miejską
codziennie. Doprowadzimy do tego, że zapanuje tam porządek. Jak nie prośbą, to groźbą zapowiada prezes JTBS.

2010-12-01 | Centrum Kulturalne w Łuszczanowie prawie gotowe
Dobiegają końca prace nad budową Domu Chleba, wiatraka i
schroniska młodzieżowego w Łuszczanowie. Inwestycję wartą blisko
1 mln zł w połowie finansuje gmina, a w połowie unia europejska.
Budowa Centrum Kulturalnego w Łuszczanowie, w skład którego
wchodzi Dom Chleba, schronisko młodzieżowe oraz wiatrak, trwa
od kwietnia. Wykonawca inwestycji, czyli firma Hadrzyński z
Kotlina, zakończył już budowę Domu Chleba, a przy budynku
schroniska trwają prace wykończeniowe. Montowane są także
ostatnie elementy przy rekonstruowanym, zabytkowym wiatraku,
rozebranym cztery lata temu na wniosek wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
Kompleks powinien być gotowy do końca listopada, ale meblowanie
i wyposażanie budynków rozpocznie się w przyszłym roku. Również
w przyszłym roku do Centrum Kulturalnego dołączy budynek
gimnazjum - jego budowę już rozpoczęło Stowarzyszenie
Edukacyjne w Łuszczanowie, prowadzące miejscową niepubliczną szkołę podstawową.
Stowarzyszenie to będzie gospodarzem całego kompleksu.
Wartość wykonanych w tym roku przez gminę prac przy budowie Centrum Kulturalnego to nieco
ponad 900 tys. zł, ale z gminnej kasy na ten cel pójdzie jedynie ok. 400 tys. zł. Resztę inwestycji
pokryje Unia Europejska. 500 tys. zł udało się bowiem pozyskać z Programu Obszarów Wiejskich
2007-2013. Umowę na dofinansowanie burmistrz Jarocina podpisał w minioną środę, 24 listopada.
Warto dodać, że w pozyskaniu tych środków pomogło Jarocinowi członkostwo w Stowarzyszeniu
Lider Zielonej Wielkopolski. Choć ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektów realizowanych w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju podejmuje zawsze Urząd Marszałkowski, to wstępnej oceny
wniosku dokonuje właśnie Stowarzyszenie. A ta była dla jarocińskiego projektu jak najbardziej
pozytywna i Jarocin otrzymał maksymalną kwotę, o którą można się było ubiegać.
Powstające centrum ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań integracyjnych, zabaw, imprez
okolicznościowych, koncertów czy wystaw. Ponadto ma być "wabikiem" na turystów. Wypoczynek
połączony z prezentacją wiatraka i domu chleba, gdzie będzie pokazywany przy pomocy
zgromadzonych sprzętów, narzędzi, akcesoriów, plansz poglądowych na żywo proces powstawania
chleba - od posiania zboża, poprzez zbiory, magazynowanie, młócenie, mielenie ziarna, wypiek.
Będzie to więc żywa lekcja historii "Jak powstawał chleb w czasach przedindustrialnych", którą

oczywiście będzie można zakończyć degustacją. Goście, którzy zatrzymają się na wypoczynek,
będą mieli okazję wypocząć, zwiedzić i zjeść nie tylko chleb, ale także i inne miejscowe produkty,
bo planowana jest także współpraca z miejscowymi rzeźnikami, spółdzielnią mleczarską czy
ogrodnikami.

