2011-09-30 | Łuszczanów wypięknieje dzięki dofinansowaniu
Blisko 44 tys. złotych dofinansowania udało się pozyskać sołectwu Łuszczanów w ramach konkursu
"Pięknieje wielkopolska wieś". Dzięki unijnym funduszom odnowiony zostanie niszczejący obecnie
staw, który stanie się bazą do ekologicznej edukacji uczniów miejscowej szkoły.

- Łuszczanów chce mieć ekologiczny staw, w którym dzieci będą mogły uczyć się ekologii, a w
pobliżu ma znajdować się ogródek z ekologicznymi uprawami - mówi Bartosz Walczak, specjalista
ds. środków UE i szkoleń Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Projekt sołectwa
Łuszczanów będzie polegał na zagospodarowaniu niszczejącego stawu, leżącego na gruncie gminy
Jarocin. Inwestycja obejmie oczyszczenie i pogłębienie zbiornika. - Uporządkowany zostanie także
teren wokół stawu, stworzone będą alejki żwirowe, zamontowane ławeczki, kosze oraz oświetlenie podkreśla Walczak. - Co bardzo ważne zainstalowana zostanie także stacja meteo, dzięki której
uczniowie szkoły w Łuszczanowie będą mogli prowadzić dzienniczek meteorologiczny - dodaje. Poza
tym staw zostanie zarybiony, a dzięki stworzeniu kładki do wędkowania, paleniska ognisk oraz
wyznaczeniu miejsca do uprawy roślin i warzyw będzie doskonałym miejscem rekreacji. Realizacja
projektu będzie komponowała się z planowym w przyszłości stworzeniem w Łuszczanowie
tematycznej wioski chleba.
Odnowa stawu została wpisana w planie rozwoju Łuszczanowa. Całkowita kwota inwestycji
szacowana jest na blisko 100 tys. zł. Unijne dofinansowanie wyniesie dokładnie 43.690 zł.
Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy Jarocin. Wniosek do konkursu "Pięknieje
wielkopolska wieś" przygotował Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych.

2011-09-29 | Dyrektor odwołany po raz trzeci
Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność drugiego zarządzenia burmistrza Jarocina w sprawie
odwołania Andrzeja Dworzyńskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wilkowyi.
Zarządzenie, zdaniem Piotra Florka, zostało wydane z naruszeniem ustawy o systemie oświaty,
gdyż nastąpiło bez zasięgnięcia opinii kuratora oświaty. Burmistrz Jarocina, który z tą decyzją się
nie zgadza, 28 września odwołał Andrzeja Dworzyńskiego po raz trzeci. Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nie zmienia stanowiska gminy Jarocin co do przyczyn i zasadności odwołania
dyrektora Zespołu Szkół w Wilkowyi. W uzasadnieniu nadesłanym przez Wojewodę Wielkopolskiego
za istotne naruszenie prawa uznano brak opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Jednak taki
zarzut odnosi się do odwołania dyrektora placówki, wydanego na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2
Ustawy o systemie oświaty.
W przypadku Andrzeja Dworzyńskiego podstawą prawną odwołania z funkcji dyrektora Zespołu
Szkół w Wilkowyi był art. 38 ust. 1 pkt 1 lit b tej samej ustawy. Przepis ten nie nakłada na organ

prowadzący placówkę, której dyrektor jest odwoływany, obowiązku zasięgnięcia opinii kuratora
oświaty. Organ może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie ustalenia
negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań. Ze względu na użyty spójnik
"lub" należy stwierdzić, że wystarczające jest spełnienie jednego z warunków. W związku z tym
negatywna ocena wykonywania zadań wymienionych w Ustawie o systemie oświaty przez Andrzeja
Dworzyńskiego jest wystarczającą podstawą do odwołania go z funkcji dyrektora Zespołu Szkół w
Wilkowyi.
Przypomnijmy, że procedura oceniania pracy dyrektora Zespołu Szkół w Wilkowyi trwała kilka
miesięcy. W jej wyniku gmina Jarocin, organ prowadzący szkołę, negatywnie oceniła wykonywanie
przez Andrzeja Dworzyńskiego części obowiązków. Burmistrz w szczególności zarzucił byłemu
dyrektorowi nieefektywne i niegospodarne zarządzanie powierzonym mu mieniem, co miało wpływ
na umniejszanie dochodów własnych szkoły. Odwołanie ze stanowiska dyrektora powoduje
pozbawienie Andrzeja Dworzyńskiego tej funkcji. Były dyrektor nadal pracuje jednak jako
nauczyciel w Zespole Szkół w Wilkowyi. Rozstrzygnięcia wydane przez wojewodę już dwukrotnie,
mają odbicie w wydatkowaniu budżetu gminy Jarocin. Na ich mocy bowiem Andrzejowi
Dworzyńskiemu wypłacany jest dodatek funkcyjny, mimo iż nie piastuje on już stanowiska
dyrektora szkoły.

011-09-28 | Inwestycje za 4,5 mln oddane
Uroczyste otwarcie drogi Jarocin - Roszków oraz chodnika
w Roszkowie odbyło się we wtorkowe popołudnie 27
września. Symbolicznego przecięcia wstęgi, przy
inwestycjach wartych blisko 4,5 mln złotych, dokonali
przedstawiciele gminy, mieszkańców wsi oraz
wykonawców inwestycji.
Przebudowana droga o długości ponad 2,4 km, łącząca
Jarocin od strony Ługów z Roszkowem, wzbogaciła się o
nową nawierzchnię asfaltową. Położenie nawierzchni
wyprzedziło utwardzenie i poszerzenie drogi zgodnie z
normami Unii Europejskiej. Utwardzone zostały także
pobocza wraz z wjazdami na posesje. - Do tej pory była to droga gruntowa, co powodowało jej
małą użyteczność. Dzięki tej gminnej inwestycji skrócił się czas oraz komfort przejazdu tym
łącznikiem- podkreśla burmistrz Adam Pawlicki.
Inwestycję wartą 2,6 mln zł wykonała firma DROBUD z Jarocina, która na zasadzie wykupu
wierzytelności sfinansowała prace. Gmina Jarocin spłaci
zobowiązanie w ciągu 5 lat. Przypomnijmy, że na
przebudowę drogi gmina pozyskała 1,3 mln złotych
dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Wniosek o dofinansowanie
przygotowała gminna spółka Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych, która w imieniu samorządu także
nadzorowała realizację inwestycji.
Prace związane z położeniem nowej nawierzchni na
drodze Jarocin - Roszków zostały poprzedzone budową
kanalizacji deszczowej, finansowaną przez gminę Jarocin
oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które
zleciło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. W obu przypadkach prace zostały
zrealizowane przez jarociński DROBUD. Budowa deszczówki kosztowała ponad 390 tys. zł, z czego
aż 240 tys. zł gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość inwestycji PWiK

to blisko 1,3 mln zł.
Wczorajszego popołudnia symboliczną wstęgę przecięto także przy przebudowanym chodniku w
Roszkowie. W ramach inwestycji został wykonany chodnik oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej
na powierzchni blisko 1000 m2. Roboty warte blisko 183 tys. zł wykonał Zakład Ulic z Jarocina.
Uroczystość zakończyło spotkanie z mieszkańcami wsi przy Niepublicznym Zespole Szkolno Przedszkolnym w Roszkowie.

2011-09-27 | Festiwal akordeonowy po raz 16.
Za sprawą XVI Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2011 pierwsza połowa
października zapowiada się bardzo atrakcyjnie dla fanów brzmień akordeonowych. Tradycyjnie już
w czasie trwania przeglądu zaplanowano koncerty, projekcje filmowe oraz biesiadę akordeonową.
Festiwal rozpocznie się w niedzielę 2 października koncertem inauguracyjnym formacji Folk Time
Duo w kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza w Kotlinie. Kolejny weekend festiwalowy zapowiada
się niezwykle interesująco. W piątek 7 października za sprawą koncertu, pochodzącego z
Argentyny, Ariela Ramireza, przeniesiemy się w gorące klimaty ameryki południowej. Sobota
będzie gratką dla miłośników piosenki francuskiej, którzy będą mogli wysłuchać recitalu w
wykonaniu Julii Mikołajczak. Na Dzień Polsko - Argentyński zapraszamy w niedzielne popołudnie do
Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Tutaj ponownie usłyszymy muzyki w wykonaniu Ariela Ramireza.
Gościnnie wystąpi także Wiesław Prządka.
Z kolei w piątek 14 października odbędą się projekcje filmowe w kina "Echo". Wyświetlone zostaną
Musical Tramp w reżyserii Charliego Chaplina oraz Chico Rita, film muzyczny o miłości wokalistki i
klawiszowca. Finał festiwalu odbędzie się w sobotę 15 października. Przewidywana na tą
okoliczność Polsko-Słowacka Biesiada Akordeonowa odbędzie się w restauracji "Górski" w Kotlinie.
Doskonałą zabawę dla publiczności zapewni Zespół Akordeonowy "KOTLIN", duo akordeonowe
Bayan Brothers oraz Słowak Romek Capek z zespołem. Wstępy na wszystkie imprezy przewidziane
w ramach festiwalu są bezpłatne. Tylko na piątkowe seanse filmowe obowiązują wejściówki, które
bezpłatnie można odbierać w kasie kina Echo, w czytelni pod Ratuszem oraz w bibliotece w Kotlinie.
Organizację festiwalu dofinansowała gmina Jarocin kwotą 8 tys. złotych. Szczegółowy program
festiwalu na plakacie poniżej.

2011-09-26 | Weekend z siatkarskimi emocjami
Pierwszy weekend października będzie nie lada gratką dla miłośników siatkówki. Wszystko za
sprawą ósmej już edycji Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn PLUSLIGI Kobiet o Puchar Burmistrza
Jarocina. Jarociński turniej traktowany jest jako ważny sprawdzian przed rozpoczęciem sezonu
ligowego, a o udział w nim zabiega większość zespołów występujących w Lidze Siatkówki Kobiet. W
tym roku przed jarocińską publicznością zagrają: Organika Budowlani Łódź, MKS TAURON Energia
Dąbrowa Górnicza, PTPS Piła, GCB Centrostal Bydgoszcz.
Organizatorem imprezy jest Towarzystwo Krzewienia Sportu Siatkarz Jarocin przy wsparciu gminy
Jarocin. Rozgrywki odbędą się 1 i 2 października w hali widowiskowo-sportowej Jarocin Sport.
Bilety wstępu do nabycia przed wejściem na mecze w cenie 10 zł normalny i 5 zł ulgowy.
Lekcja Agaty Mróz
Równocześnie z turniejem siatkarskim Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" Jarocin wraz z
Polskim Czerwonym Krzyżem zorganizują w Jarocinie akcję poboru krwi oraz rejestrację
potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Krew będą pobierali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza
30 września w auli Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Akcja potrwa od godz. 9:00
do 13:00. Dzień później, 1 października na terenie Jarocin - Sport odbędzie się rejestracja
potencjalnych dawców szpiku. Zainteresowanych zapraszamy w między godziną 11.00 a 13.00.
Rejestrację przeprowadzi grupa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z
Poznania. - Do udziału w akcji zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Jarocina i okolic, którzy chcą
pomóc innym - podkreśla Tadeusz Zajdler Prezes ZR PCK w Jarocinie. - Każdy kto odda krew lub
zarejestruje się jako potencjalny dawca szpiku, otrzyma wejściówkę na VIII Turniej Drużyn Plus
Ligi Kobiet, który odbędzie się 1 i 2 października w Jarocinie - zachęca prezes PCK.

2011-09-25 | Międzynarodowy Dzień Muzyki
Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego zaprasza wszystkich miłośników
śpiewu i pieśni polskiej na tradycyjne "Wielkopolskie śpiewanie". Jest to projekt muzyczny, który
uświetnia coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki w Wielkopolsce, przypadającego na
dzień 1 października. Projekt ten jest wynikiem działań prof. Stefana Stuligrosza i jego chóru
"Poznańskie słowiki". Tradycyjnie już 1 października o wyznaczonej godzinie spotykają się w całej
Wielkopolsce wszyscy miłośnicy śpiewania, aby wspólnie wykonać stare polskie pieśni i piosenki.
Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego zaprasza wszystkich miłośników
śpiewu i pieśni polskiej na ósmą już edycję "Wielkopolskiego śpiewania".Impreza odbędzie się 3
października 2011 r. o godz. 17.00 w jarocińskim ratuszu. Dodatkową atrakcją tego
przedsięwzięcia będzie koncert zespołu tworzonego przez nauczycieli i absolwentów społecznego
ogniska muzycznego.
W piątek, 30 września 2011r. o godzinie 10.00 w auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w
Tarcach odbędzie się po raz jedenasty koncert muzykującej młodzieży, między innymi uczącej się
muzyki w Ognisku Muzycznym w Jarocinie.
Przedsięwzięcie organizowane jest we współpracy z Chórem im. K. T. Barwickiego w Jarocinie,
Zespołem Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, Stowarzyszeniem Edukacyjnym Eureka oraz
Jarocińskim Ośrodkiem Kultury.

2011-09-25 | W oczekiwaniu na filmowego Mikołaja
Stowarzyszenie Jarocin XXI prezentuje wystawę, która
jest owocem pracy wielopokoleniowej grupy plastyków amatorów. Powstała ona podczas tegorocznych
warsztatów plastycznych, zorganizowanych przez
Stowarzyszenie. Po raz drugi jest połączona ze sprzedażą
prac, wysoko ocenionych przez profesjonalnych
plastyków. Dochód, co już staje się tradycją pleneru,
zostanie przeznaczony na organizację filmowego Mikołaja
dla dzieci, które nie mają na co dzień szansy pobytu w
kinie. Każde Dziecko otrzyma także słodki upominek. W
zeszłym roku, dzięki wpływom z aukcji, w kinie gościło
ponad 160 pociech. - Prosimy o połączenie przyjemności kupna niezwykle wrażeniowych obrazów z
nadzieją, że państwa wsparcie spowoduje uśmiech na twarzach dzieci - zachęca do udziału w aukcji
Minika Kula ze Stowarzyszenia Jarocin XXI.
OBRAZY MOŻNA OGLĄDAĆ, KUPOWAĆ I ODBIERAĆ KAŻDEGO DNIA W GODZINACH PRACY KINA
ECHO LUB KONTAKTOWAĆ SIĘ z Moniką Kulą, tel. 502-39-38-38.

2011-09-22 | Cyfrowa rewolucja w kinie Echo
W piątek 23 września po raz pierwszy jarocińscy
kinomani będą mieli okazję obejrzeć film w technologii
3D - "Sanctum". Od soboty w trójwymiarze pokazywane
będą "Smerfy" i "Oszukać przeznaczenie 5", a od 30
września - dnia ogólnopolskiej premiery - "Bitwę
Warszawską". Specjalny seans filmu "Sanctum", dramatu
dziejącego się w podwodnych jaskiniach, będzie
sprawdzianem dla nowego projektora. - Od poniedziałku
trwa montaż nowych urządzeń projekcyjnych. Szkolimy
się, jak z nich korzystać, ale też, jak obsługiwać...
zmywarkę do okularów do seansów 3D - zdradza
Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak z prowadzącego kino stowarzyszenia JAROCIN XXI. Dzięki
przyznanej stowarzyszeniu przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dotacji w wysokości ponad 220
tys. zł, możliwe jest przeprowadzenie technologicznej rewolucji w jarocińskim kinie "Echo" im.
Piotra Łazarkiewicza.
Dlaczego kino cyfrowe? Przez ponad 100 lat filmy w kinach całego świata wyświetlane były z
taśmy filmowej. Filmy zapisane na kilometrowych rolkach łatwopalnego celuloidu, a ostatnio
poliestrów, niszczyły się z pokazu na pokaz, ich transport często był skomplikowany, a wykonanie
kopii koszmarnie drogie. Ale aż do początków XXI wieku taśma była królową sal kinowych. Dopiero
w 2005 roku najwięksi producenci filmowi opracowali standardy, które musi spełniać kino i
projektor, by pokazywać filmy z nośnika cyfrowego. I tak rozpoczęła się rewolucja! Bezpieczne
cyfrowe kopie filmowe na twardych dyskach mogą być w tym samym czasie pokazywane we
wszystkich cyfrowych kinach na świecie. Dlatego też od piątku 30 września, czyli dnia
ogólnopolskiej premiery, w jarocińskim kinie będzie pokazywany pierwszy polski film fabularny
wykonany w technologii 3D - "Bitwa Warszawska". - Jesienią jeszcze kilka filmów będzie
pokazywanych w Jarocinie w terminie krajowych premier - zapewnia Małgorzata NiestrawskaKaźmierczak.
Co to jest 3D? W jarocińskim kinie zastosowany zostanie system Dolby 3D dokładnie taki sam,
jaki pracuje z powodzeniem w kinach sieci Mulitikino, Helios czy Cinema City. Wspólną cechą
wszystkich systemów 3D stosowanych w kinie cyfrowym jest naprzemienne przełączanie obrazów
przeznaczonych dla lewego i prawego oka widza. Obrazy dwuwymiarowe (2D) są wyświetlane z
częstotliwością 24 obrazów na sekundę, dla 3D są to 24 obrazy na sekundę dla każdego oka, tzn. w
sumie 48 obrazów na sekundę. Na czas projekcji widzowie otrzymują okulary pasywne (nie
wymagające zasilania) wielokrotnego użytku. Ich szkła składają się z 50 warstw! Po każdym
seansie są one myte w specjalnej zmywarce.
Czy 3D jest bezpieczne dla dzieci? Coraz więcej filmów animowanych jest wyświetlanych w
technologii 3D. To ogromna atrakcja i póki serwowana jest w ograniczonym zakresie, jest zupełnie
niegroźna. Wizyty w kinie są przecież sporadyczne, zwłaszcza, że oglądany obraz jest daleko od
oczu. Ale uwaga z maluchami poniżej 6. roku życia! - W tym okresie wzrok dziecka dopiero się
kształtuje, a zbyt długie odbieranie dwóch różnych obrazów jednocześnie może źle wpłynąć na
sprawność widzenia w przyszłości. Zapraszamy więc dzieci na 90-minutowe bajeczki, a nie na
trzygodzinnego "Avatara" - mówi Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak.
Co jeszcze nowego w kinie Echo? Projektor cyfrowy i serwer to szansa na światowe premiery
kinowe, ale i na transmisje wydarzeń sportowych i kulturalnych. To również łatwa możliwość
pokazywania filmów amatorskich i kina niezależnego, które nigdy nie trafiłyby na taśmę filmową z
jakiej grano dotychczas w kinach. Dzięki projektorowi cyfrowemu jeszcze tej jesieni na jarocińskim
ekranie będą się pojawiać przed seansami kroniki Amatorskiego Klubu Filmowego JAR, działającego
w latach 70. Zatem przed obejrzeniem filmu na kilka minut przeniesiemy się np. na metę jadącego

niegdyś przez Jarocin wyścigu kolarskiego dookoła Polski, na plac budowy fabryk mebli czy na
pochód pierwszomajowy.
Ile będą kosztowały bilety? W związku z cyfryzacją kina nie zmienią się ceny biletów wstępu na
seanse grane z projektora cyfrowego na filmy bez efektów 3D. Nadal będą kosztowały 7 zł
(czwartkowa Akademia Filmowa), 10 zł (dzieci do 10 lat), 12 zł (młodzież ucząca się do 26 lat i
emeryci) oraz 15 zł (bilet normalny). Na filmy wyprodukowane w technologii 3D bilety będą
kosztowały 10 zł (czwartkowa Filmowa), 15 zł (ulgowy - dla dzieci do 10 lat), 18 zł (ulgowy - dla
młodzież ucząca się do 26 lat i emerytów) oraz 22 zł (bilet normalny). Dla porównania, w
posiadających dokładnie takie samo wyposażenie kabin projekcyjnych i nagłośnienie poznańskich
multipleksach bilety wstępu na seanse 3D kosztują od 20 (ulgowy) do 26 zł (normalny). Dodatkowo
doliczana jest opłata 2-3 zł za wypożyczenie okularów, zwracana po seansie. Jak wyliczyła ostatnio
"Gazeta Wyborcza", w cenie biletów na projekcję 3D zawierają się: 13 zł opłata dla dystrybutora
filmu, 2 zł okulary, 1,5 - 2 zł podatek VAT, prawie 1 zł opłata na PISF i ZAiKS. Pozostała kwota to
koszty stałe kina: prąd, woda, koszty eksploatacji aparatury projekcyjnej (w tym wymiany lamp),
ogrzewanie, sprzątanie, płace.

2011-09-20 | Dzień otwarty w magistracie
W minioną sobotę, 17 września odbyły się "Drzwi otwarte" w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Na
mieszkańców, którzy zdecydowali się na odwiedziny w magistracie lub ratuszu czekały liczne
atrakcje oraz gadżety miejskie. Specjalnie na tę okazję urzędnicy zorganizowali wystawę plakatu
oraz materiałów promocyjnych gminy. Zaaranżowali także miejsce pracy urzędnika sprzed
kilkudziesięciu lat.

Na każdego zwiedzającego czekały notesy magnetyczne oraz informatory, zawierające numery
telefonów do poszczególnych wydziałów oraz prezentujące rozkład pomieszczeń w ratuszu oraz
budynku magistratu przy al. Niepodległości. Zwiedzający mieli okazję do poznania ciekawostek,
związanych z historią i funkcjonowaniem siedziby władz miejskich.

Poza tym każdy mógł zobaczyć gabinet burmistrza oraz zrobić sobie zdjęcie w fotelu włodarza
miasta. Najwięcej atrakcji przewidziano dla najmłodszych mieszkańców gminy. Na dzieci czekały
bowiem free.wolne baloniki oraz zmywalne tatuaże. Pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych malowali maluchom twarze oraz zorganizowali konkurs plastyczny. Największą
popularnością wśród dzieci cieszyła się jednak prezentacja wozów strażackich na parkingu przed
magistratem.

2011-09-19 | Straż Miejska ma 20 lat
Dokładnie 16 września minęło 20 lat od momentu
powstania Straży Miejskiej w Jarocinie. Uroczystości
jubileuszowe rozpoczęły się miniony piątek w samo
południe mszą św. w kościele ojców franciszkanów. Mszę
świętą poprzedziła ceremonia przekazania sztandaru,
który w prezencie Straż Miejska otrzymała od gminy
Jarocin.
Dalsza część obchodów jubileuszu miała miejsce w
ratuszu. - Aby podkreślić rangę i znaczenie Straży
Miejskiej, przekazałem dzisiaj na ręce komendanta
Krzysztofa Adamiaka sztandar z inskrypcją "w służbie
społeczności lokalnej", która w moim przekonaniu najlepiej oddaje ideę istnienia Straży. To prezent
od władz gminy z okazji wspaniałego jubileuszu, a jednocześnie symbol, dzięki któremu Straż
Miejska będzie mogła oficjalnie i z dumą reprezentować Jarocin podczas wielu wydarzeń i
uroczystości - podkreślił burmistrz Adam Pawlicki.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz gminy poprzednich kadencji, powiatu,
jarocińskich służb mundurowych, przedsiębiorcy, duchowni oraz strażnicy miejscy z miast
sąsiednich. Podczas uroczystości komendant Krzysztof Adamiak przedstawił historię oraz
podsumował 20-letnią działalność strażników miejskich. Na zakończenie zgromadzonym czas umilił
występ Zespołu Folklorystycznego "Snutki".

2011-09-17 | W rocznicę napaści ZSSR na Polskę
Dziś rano delegacje gminy, powiatu oraz organizacji
kombatanckich oddały hołd ofiarom stalinizmu pod
Krzyżem Martyrologii na Osiedlu 700-lecia w Jarocinie.
Krzyż upamiętnia wszystkie ofiary prześladowań carskich,
później stalinowskich oraz tych, którzy trafić do obozów
na terenie całego ZSRR. W uroczystości wzięli udział
członkowie Związku Sybiraków, jarocińscy
samorządowcy, kombatanci, uczniowie oraz mieszkańcy
Jarocina. Kilka faktów historycznych związanych z agresją
Związku Radzieckiego na Polskę przypomniała
Lechosława Dębska, emerytowana nauczycielka historii i
radna Rady Miejskiej w Jarocinie oraz Jakub Staszak
przewodniczący Zarządu Osiedla 700-lecia w Jarocinie. Zebrani wysłuchali hymnu sybiraka oraz
oddali hołd ofiarom represji, składając wiązanki kwiatów.
Dziś przypada 72. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Armia Czerwona wkraczając na
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej wypełniała postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow,

zawartego z faszystowskimi Niemcami. Walcząca z agresją niemiecką Polska została zaatakowana
od wschodu. Znaczna część terytorium państwa polskiego znalazła się pod sowiecką okupacją.
Szybko rozpoczęły się masowe zesłania polskiej ludności kresowej na wschód. W wyniku represji
stosowanych na zajętym obszarze, 350 tys. osób deportowanych zostało na wschód, głównie na
Syberię. Masowe wywózki objęły m.in. ziemiaństwo, przemysłowców, działaczy społecznych,
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych oraz ich rodziny. 17 września
obchodzony jest także Dzień Sybiraka.

2011-09-15 | Świętowali Złote Gody
73 pary 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.
Uroczystość odbyła się 15 września i była okazją do
życzeń zdrowia i szczęścia oraz kolejnych okrągłych
rocznic. Dostojnym jubilatom czas umilił koncert w
wykonaniu kapeli Zespołu Folklorystycznego "SNUTKI".
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
otrzymali: Jadwiga i Antoni Andrzejczakowie, Kazimiera i Henryk Andrzejewscy, Anna i Franciszek
Bryllowie, Janina i Wacław Chybkowie, Maria i Leon Ciemniejewscy, Teresa i Bronisław Cisowscy,
Emilia i Jerzy Cyprianowie, Maria i Antoni Domogałowie, Maria i Tadeusz Dominikowie, Barbara i
Jan Dopierałowie, Alina i Leon Florczykowie, Kazimiera i Antoni Frąckowiakowie, Krystyna i
Szczepan Frąszczakowie, Joanna i Jerzy Gatniejewscy, Halina i Czesław Golińscy, Danuta i Jan
Grzegorzewscy, Zdzisława i Romuald Grzelakowie, Teresa i Franciszek Grześkowiakowie , Halina i
Marian Gulczowie, Maria i Franciszek Hoffmannowie, Stefania i Narcyz Hyżorkowie, Kazimiera i
Jerzy Jakubowscy, Wanda i Wacław Juskowscy, Stefania i Władysław Kaczmarkowie, Stanisława i
Marian Kempowie, Danuta i Czesław Kluczykowie, Bronisława i Jan Konieczni, Maria i Ireneusz
Kończalowie, Marta i Henryk Kopiasowie, Alicja i Alojzy Kubotowie, Daniela i Ignacy Kucharzykowie,
Maria i Wiesław Kulińscy, Czesława i Grzegorz Łączni, Janina i Zygmunt Łysiakowie, Helena i
Zygmunt Maciejewscy, Aniela i Marian Mańczakowie, Maria Ryszard Marciniakowie, Maria i Stefan
Marcinakowie, Maria i Kazimierz Marzyńscy, Krystyna i Józef Matuszewscy, Mirosława i Jerzy
Mąkowie, Janina i Stanisław Mielcarkowie, Genowefa i Eugeniusz Mosiowie, Marianna i Stefan
Nawroccy, Barbara i Czesław Osuchowie, Anna i Kazimierz Pawliccy, Dorota i Władysław
Pilarczykowie, Janina i Jan Plutowie, Wiesława i Zdzisław Półrolniczakowie, Zofia i Stanisław
Rebelkowie, Alfreda i Czesław Robakowscy, Teresa i Bogdan Rożkowie, Helena i Kazimierz
Szepkowie, Teresa i Kazimierz Sierańscy, Zofia i Kazimierz Stachowscy, Jadwiga i Ryszard
Stasikowie, Teresa i Czesław Świerkowscy, Teresa i Ryszard Tomaszewscy, Maria i Czesław
Walendowscy, Zofia i Antoni Wawrzynkiewiczowie, Danuta i Stanisław Węglewscy, Teresa i Józef
Wingerowie, Krystyna i Stefan Wojtczakowie, Janina i Feliks Wolscy, Janina i Stefan
Wolsztyniakowie, Rozalia i Stanisław Woźniakowie, Bernadeta i Zdzisław Kawalowie, Stanisława i
Andrzej Zimowscy, Salomea i Władysław Nowiccy, Teresa i Jan Wojtkowiakowie, Zofia i Mieczysław
Jeżyccy, Łucja i Czesław Frankowscy, Gabriela i Ludwik Szymańscy

2011-09-14 | Gra miejska uczy historii
Blisko 40 osób wzięło udział w Grze Miejskiej "Śladami
Radolinów", którą zorganizował Krąg Instruktorski
"Czarna 6" z jarocińskiego hufca ZHP im. Lotnictwa
Polskiego. Scenariusz gry rozegrał się na terenie

Jarocina, a punkty kontrolne rozmieszone były w miejscach związanych z Radolinami. - Uczestnicy
naszej zabawy rozwiązując zagadki wykazali się sporą wiedzą dotyczącą dawnych właścicieli
Jarocina, jak i samego miasta. Zespoły musiały się także zmierzyć z zadaniami sprawnościowymi,
takimi jak strzelanie z łuku czy pokonywanie parku linowego. Można było także sprawdzić swoje
umiejętności w rozkładaniu namiotu i udzielani pierwszej pomocy - mówi Włodzimierz Włoch
instruktor z KI "Czarna 6", jeden z organizatorów gry. W trakcie gry uczestnicy wykonywali również
fotografie, które będzie można zobaczyć podczas mini wystawy. Jej wernisaż odbędzie się w
niedzielę, 25 września w Skarbczyku. Zdjęcia ilustrujące zmagania oraz pokazujące miejsca
związane z Radolinami będzie można oglądać do 7 października. Na zakończenie gry miejskiej za
pałacem w parku odbyło się ognisko, podczas którego prelekcję nt. Roku Radolińskich wygłosił
pasjonat historii Mariusz Kaźmierczak. W trakcie ogniska wręczono także nagrody uczestnikom gry.
Na najlepszych czekał m.in. aparat fotograficzny oraz sprzęt turystyczny, a każdy z biorących
udział w zmaganiach otrzymał okolicznościową koszulkę i free.wolne gadżety. - Chcieliśmy
przybliżyć uczestnikom zabawy historię naszego miasta oraz rodu Radolinów w niestandardowy
sposób. Sądząc po tym, jak rewelacyjnie bawili się podczas gry jej uczestnicy, w pełni się nam to
udało - podsumowuje Włodzimierz Włoch.

2011-09-13 | Teledysk "Dzieci Jarocina"
Ostatniego dnia tegorocznego festiwalu na dużej scenie wystąpiły "Dzieci Jarocina". Do występu
przygotowywał je Tomasz Jankowski, lider formacji ZaZuZi oraz Dzieciuff Squad, który specjalnie
na tę okazję skomponował utwór "Taki jest nasz rock'n'roll". Do piosenki powstał teledysk, który
można obejrzeć tutaj.

2011-09-12 | Uczeń w szkole i po godzinach
Przedszkolaki i uczniowie szkół z terenu gminy Jarocin na brak ciekawych zajęć szkolnych i
pozalekcyjnych narzekać nie powinny. Zainteresowania i talenty pomogą im rozwijać liczne
stowarzyszenia oraz gminne instytucje kulturalne. Wrzesień to czas naborów na różnego typu
zajęcia.
W ofercie Jarocińskiego Ośrodka Kultury znajdziemy kilkanaście rodzajów zajęć dla różnych grup
wiekowych. Działają tu sekcje plastyczne, taneczne, wokalne, rytmiczne, szachowo-warcabowe i
nauki gry na gitarze. Każde z nich ma swojego opiekuna, który odpowiedzialny jest za rekrutację i
przebieg zajęć. Zobacz: oferta JOK.
Muzeum Regionalne w Jarocinie oferuje wyjątkowe lekcje historii. Wśród proponowanych tematów
lekcji muzealnych znajdują się: Radolińscy herbu Leszczyc w dziejach Jarocina, Germanizacja na
Ziemi Jarocińskiej, Ulicami Dawnego Jarocina, W chłopskiej zagrodzie czy Strój ludowy okolic
Jarocina. Oczywiście można też wybrać się do muzeum, by poznać dzieje Jarocina w interesującym
nas przedziale czasowym - od pradziejów po historię XX wieku. Najmłodsi mogą liczyć na
poznawanie historii w formie zabawy - tropić eksponaty czy układać puzzle. Lekcje muzealne
organizowane są dla uczniów za pośrednictwem szkół. Zobacz: oferta muzeum.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin jak zawsze otwarta jest na współpracę z najmłodszymi.
W tym roku będzie realizowana Akademia Smoka Literiusza, głośne czytania w ramach akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom, konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, noce w bibliotece oraz
inne okolicznościowe wydarzenia, jak chociażby zabawy andrzejkowe. Zobacz: oferta biblioteki.
Na nową jakość stawia jarocińskie kino "Echo", które właśnie zaopatruje się w projektor
umożliwiający projekcje filmów w technologii 3D. Pierwszy seans planowany jest na 30 września będzie to premiera superprodukcji Jerzego Hoffmana "1920 Bitwa Warszawska". W tym roku

szkolnym kontynuowany będzie również projekt Szkolna Akademia Filmowa z oddzielną ofertą
dla uczniów szkół podstawowych i dla gimnazjalistów.
Najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną ofertę znajdziemy oczywiście u stowarzyszeń. Jest ich
kilkadziesiąt, a każde z nich wyjątkowe. Wraz z organizacjami dzieci mogą rozwijać talenty
sportowe (taekwondo, pływanie, kolarstwo, piłka nożna, szachy, warcaby i inne), plastyczne,
taneczne, wokalne, w zakresie gry na instrumentach, fotograficzne, teatralne, informatyczne,
dziennikarskie i wiele, wiele innych. Zobacz:oferta stowarzyszeń.

2011-09-12 | Za co płacą rodzice przedszkolaków?
Od 1 września zmieniły się zasady według których rodzice płacą za pobyt swoich pociech w
przedszkolach publicznych. Zgodnie z nowymi regulacjami na opłatę za pobyt dziecka w
przedszkolu składała się należność za przebywanie dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin oraz
opłata za posiłki. Bezpłatny pobyt w przedszkolu mają zapewniony dzieci, które przebywają w
przedszkolu do 5 godzin, w godzinach od 7 do 12, lub w przypadku przedszkoli dwuzmianowych, od
godziny 12 do 17. W tym czasie nauczyciele realizują program wychowania przedszkolnego, który
uwzględnia podstawę programową. W pięciogodzinny czas realizacji podstawy programowej nie
mogą zostać wpisane zajęcia dodatkowe, takie jak, kółko plastyczne, szachowe, taneczne, religia,
rytmika, czy nauka języków obcych. - Za udział dziecka w katechezie przedszkole nie może
pobierać opłat - podkreśla Bożena Kubacka, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego. - Zajęcia te są jednak realizowane poza podstawą programową, czyli poza
bezpłatnym pięciogodzinnym pobytem dziecka w przedszkolu. W tym przypadku rodzice dzieci,
które zostały zapisane do placówki na 5 godzin, będą musieli ponieść opłatę za czas spędzony w
przedszkolu dodatkowo - wyjaśnia Bożena Kubacka. Będzie to 46 zł miesięcznie, czyli opłata jak za
pobyt sześciogodzinny. Takie same zasady dotyczą innych zajęć oferowanych przez przedszkola
bezpłatnie. W przypadku zajęć płatnych rodzice poniosą koszty zarówno zajęć jak i opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin.
Przypominamy, że opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uzależniona jest od liczby godzin, które
spędza w placówce. Została ona określona uchwałą Rady Miejskiej w maju. Zgodnie z tym
dokumentem za każdą dodatkową godzinę pobytu w przedszkolu jest naliczana opłata w wysokości
3,35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co na chwile obecna wynosi 46 zł miesięcznie.
Oznacza to, że jeśli będzie wzrastała minimalna płaca, równocześnie będą wzrastały opłaty za
przedszkole. Bezpłatny pobyt mają zapewnione dzieci, które przebywają w przedszkolu do 5 godzin
i nie korzystają z żadnych zajęć dodatkowych. Drugi składnik opłaty, dzienna stawka za
wyżywienie, czyli tak naprawdę za zakup produktów żywnościowych, jest ustalana przez
dyrektorów poszczególnych placówek. Wg kalkulacji dyrektorów, średni koszt dziennego
wyżywienia, w skład którego wchodzą śniadanie, obiad i podwieczorek, to niewiele ponad 4 zł.

2011-09-09 | Wyślij kartkę Rajdową Pocztą Pieszą
Zarząd Koła Polskiego Związku Filatelistów w Witaszycach przy
współpracy z Centrum Poczty z Kalisza zorganizuje "Rajdową
Pocztę Pieszą". Przedsięwzięcie jest związane z 50.
Ogólnopolskim Rajdem Mickiewiczowskim, który odbędzie się 17
września. Z tej okazji poczta wyda kartkę okolicznościową, której
grafika będzie nawiązywać do patrona rajdu i 180. rocznicy
pobytu Wieszcza w Śmiełowie.
Wszyscy zainteresowani będą mogli przesłać korespondencję za
pośrednictwem "Rajdowej Poczty Pieszej". Wystarczy do 15

września złożyć kartkę pocztową bądź list w Urzędzie Pocztowym Jarocin Poznański. Przesyłki
należy poprawnie zaadresować i opłacić zgodnie z obowiązującą taryfą pocztową. - Urząd Pocztowy
przekaże korespondencję upoważnionemu pracownikowi, który przeniesie je trasą rajdu. Dalej
poprzez Urząd Pocztowy w Żerkowie, zostanie dostarczona do adresatów. Uważamy, że taka
przesyłka to doskonała pamiątka z rajdu. Wierzymy, że sprawi ona radość każdemu kto ją otrzyma
- podkreśla Tomasz Gąsłowski, prezes Koła PZF Witaszyce. Wszystkie przesyłki zostaną
ostemplowane okolicznościowym datownikiem pocztowym o treści: "50 JUBILEUSZOWY
OGÓLNOPOLSKI RAJD MICKIEWICZOWSKI JAROCIN - ŚMIEŁÓW 17-18.09.2011".
Kartki można nabywać w Urzędzie Pocztowym Jarocin Poznański 1 (Al. Niepodległości 13) oraz w
Urzędzie Pocztowym w Żerkowie (ul. Mickiewicza 8). Pocztówka będzie w sprzedaży do wyczerpania
zapasów. Datownik "mickiewiczowski" będzie dostępny w jarocińskim oddziale poczty od 17
września do 15 października.

2011-09-09 | Bałkańska wyprawa SNUTEK
Już 41. wyprawa artystyczna Zespołu Folklorystycznego
"Snutki" miała miejsce w drugiej połowie sierpnia. Tym
razem grupa z Potarzycy wystąpiła w Słowenii,
Czarnogórze i Albanii. Wyjazd na Bałkany poprzedził
udział Snutek w VII Międzynarodowych Spotkaniach
Folklorystycznych w Żywcu.
Na Bałkany zespół udał się w towarzystwie zespołu
"Cybinka" z Grodziska Wielkopolskiego. Przez 10 dni
wyprawy niezwykle ważnym jej elementem była
integracja obu grup, która zaowocowała nawiązaniem
koleżeńskich przyjaźni i sympatii. Wspólna podróż na
trasie liczącej ponad 4000 km, przekroczenie 19 granic państwowych, w tym większość z
posterunkami granicznymi, atrakcje turystyczne w 6 państwach, występy na terenie 3 państw,
zapewne na długie lata pozostaną w pamięci członków obu zespołów, gdyż poza występami
artystycznymi mieli okazję do zwiedzenia wielu ciekawych miejsc czy kąpieli w morzu w świetle
księżyca. - Podczas całego czas zespół godnie prezentował piękny polski folklor, promując
jednocześnie swoją "małą ojczyznę" Ziemię Jarocińską - podkreśla Aleksandra Mendelska,
kierownik artystyczny zespołu.
Wyjazd zespołu był możliwy dzięki częściowemu pokryciu kosztów przez rodziców dzieci i młodzieży
z zespołu oraz dofinansowaniu z budżetu gminy Jarocin w kwocie 5 tys. zł.
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piękny polski folklor, promując jednocześnie swoją "małą ojczyznę" Ziemię Jarocińską - podkreśla
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Wyjazd zespołu był możliwy dzięki częściowemu pokryciu kosztów przez rodziców dzieci i młodzieży
z zespołu oraz dofinansowaniu z budżetu gminy Jarocin w kwocie 5 tys. zł.

2011-09-08 | Ulica Opłotki otwarta
Uroczyste otwarcie ulicy Opłotki i Wybudowanej odbyło się 7 września. Pierwsza z inwestycji
została zrealizowana przez gminę Jarocin, druga przez starostwo powiatowe. Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Adamem Pawlickim
i starostą Mikołajem Szymczakiem na czele.

Przebudowa ul. Opłotki w Jarocinie objęła gminny odcinek drogi od ul. Polnej do torów kolejowych.
Na 230 metrach wykonana została droga z kostki brukowej betonowej oraz wpusty uliczne do
kanalizacji deszczowej. Ulica funkcjonuje teraz jako ciąg pieszo-jezdny. Inwestycję, która
kosztowała gminę ponad 450 tys. zł., wykonała firma DROBUD z Jarocina.
Prace wykonane na ul. Opłotki to część gminnej inwestycji drogowej wartej ponad 4,2 mln złotych.
W jej ramach powstało łącznie ponad 1,3 km dróg asfaltowych, ponad 800 m dróg z kostki
betonowej, blisko 1,6 km chodników oraz pół kilometra kanalizacji deszczowej. Inwestycja została
sfinansowana na zasadzie wykupu wierzytelności. Oznacza to, że wykonawca zrealizował i
sfinansował inwestycję, a gmina w ciągu pięciu lat spłaci zobowiązanie.

2011-09-08 | Wykład w muzeum
9 września o godzinie 19.00 w ratuszu w sali Muzeum Regionalnego mieszkańcy Ziemi Jarocińskiej
będą mieli okazję wysłuchania referatu Okoliczności uchwalenia "Posłania do ludzi pracy Europy
Wschodniej" i reakcja na nie. Wygłosi go dr Marek Kozłowski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Historycznego Oddział w Kaliszu. Wstęp wolny.
Dr Marek Kozłowski jest autorem książek: "Bogusław Śliwa. Zarys biografii", "Kaliska Solidarność
wobec bydgoskiego marca 1981" oraz "Operacja AKTYWNY. SB wobec ks. Stefana Dzierżka w
latach 1983-1987"). Prelegent swoje zainteresowania skierował na historię PRL-u, a w
szczególności na mechanizmy funkcjonowania władzy oraz działalności opozycji demokratycznej,

"Solidarności" i Kościoła katolickiego.
W trakcie swego wystąpienia przybliży słuchaczom okoliczności powstania i uchwalenia
interesującego dokumentu, jakim jest "Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej",
wystosowanego 8 września 1981 r. przez działaczy "Solidarności" do robotników państw bloku
radzieckiego i zachęcającego do tworzenia wolnego ruchu związkowego. Akt ów był przedmiotem
ostrych ataków ze strony propagandy PRL, a sam Leonid Breżniew powiedział o nim: "To
niebezpieczny i prowokacyjny dokument".
Inicjatorem spotkania jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. Ignacego
Niedźwiedzińskiego w Jarocinie, którego prezesem jest historyk Roman Przybylski. Pomysł wykładu
pojawił się w związku z przypadającą 30 rocznicą ogłoszenia "Posłania". Zarząd Stowarzyszenia
wyszedł z inicjatywą przybliżenia mieszkańcom Ziemi Jarocińskiej czasów, które działy się
niedawno, i które budzą bardzo kontrowersyjne odczucia. Wykład skierowany jest dla wszystkich,
którzy zechcą poznać nowe fakty i odświeżyć wydarzenia, które zostały wyryte w ich pamięci w
czasach PRL-u.

2011-09-07 | Uniqplan i Małe Rockowisko na free.wolnej polanie
Już w najbliższy piątek, 9 września, na free.wolnej
polanie odbędzie się koncert Uniqplan - jednego z
finalistów tegorocznej edycji Rytmów Młodych Red Bull
Tourbus. Przed warszawską kapelą wystąpią rodzimi
młodzi artyści ze szkoły muzycznej Yamaha oraz ze
stowarzyszenia Rozśpiewane Drzewa w tzw. Małym
Rockowisku.
Uniqplan to nowy warszawski zespół grający
nowofalowego indierocka z dużą ilością elektroniki. Skład
zespołu tworzą: Michał Wojtas -voc, g; Bartek Lewczuk k; Piotr Pawęska -b; Konrad Zieliński - dr. Ich muzyka to
świeże, oryginalne brzmienia, charakterystyczny wokal i
elektryzująca gitara solowa. Dzięki takiemu połączeniu
powstają przebojowe melodie, naładowane dużą dawką
pozytywnej energii, które naprawdę warto posłuchać.
Uniqplan nie kryje swoich inspiracji takimi zespołami jak
MGMT, Kings Of Leon, Klaxons , Delphic, Pink Floyd, U2 i
jak twierdzą - wszystkim co posiada space. Choć
Uniqplan powstał w 2010 roku bardzo szybko zadomowił
się na warszawskiej scenie muzycznej grając wiele
koncertów. Zespół brał udział w licznych przeglądach i konkursach (laureat Music Rock Arsus 2010,
wyróżnienie w konkursie Era Music Garden, MyBand, Red Bull Tourbus i inne) oraz dużych
imprezach jak występ na Juwenaliach UW, Ursynalia SGGW (na jednej scenie z Guano Apes, Alter
Bridge), czy koncert na żywo w Polskim Radio Czwórka (radio i TV). Uniqplan znalazł się również w
10-ce zespołów rywalizujących o występ na scenie głównej festiwalu w Jarocinie 2011. Zespół na
koncertach prezentuje kilkanaście utworów z czego dotychczas zarejestrowane zostały trzy. Można
je usłyszeć na Myspace i Facebook. Więcej o zespole na
stronach: www.uniqplan.com,
www.myspace.com/uniqplan oraz
www.facebook.com/uniqplan.
W Jarocinie na free.wolnej polanie zespół wystąpi w
piątkowy wieczór, 9 września, o godz. 20.30. Zanim
jednak usłyszymy Uniqplan, na letniej scenie w Parku
Radolińskich tzw. Małe Rockowisko w wykonaniu uczniów
Szkoły Muzycznej Yamaha oraz ze Stowarzyszenia
Rozśpiewane Drzewa działającego przy Szkole
Podstawowej nr 2. Start o godz. 17.00.
2011-09-06 | Ocenili przekształcenia
Wkrótce miną dwa lata od rozpoczęcia reformy bibliotek w Jarocinie. W związku z tym Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin zleciła sporządzenie raportu, dotyczącego wprowadzenia
bezprecendensowej zmiany w sposobie funkcjonowania pięciu filii Biblioteki Publicznej. Jak reforma
została w nim oceniona?
Co się zmieniło?
Przypomnijmy, że reforma w 2009r. dotyczyła sześciu szkół z terenu gminy Jarocin. Pięciu, na
terenie których funkcjonowały po dwie biblioteki - szkolna i filia BPMiG: SP w Wilkowyi, SP w
Cielczy, SP w Mieszkowie, SP w Golinie i SP nr 4 w Jarocinie oraz jednej, w której dotychczasowa
biblioteka szkolna została przekształcona w filię BPMiG - w SP nr 3 w Jarocinie. W ramach
przekształceń biblioteki szkolne, które pracowały jedynie przez ok. 150 dni w roku, były zamknięte

w ferie i letnie wakacje, diametralnie zmieniły zasady funkcjonowania. Już od dwóch lat pracują
sześć dni w tygodniu w większym wymiarze godzin.
Reforma oceniona
Wydłużenie pracy bibliotek zostało pozytywnie ocenione przez niemal wszystkich dyrektorów oraz
bibliotekarzy. Możliwość korzystania z usług biblioteki w sobotę, przyczyniła się do ich odwiedzania
dzieci wspólnie z rodzicami. Ważne jest także to, że niegdyś dwa oddzielne księgozbiory, teraz są
udostępnione w jednym miejscu. Niekwestionowaną zaletą bibliotek publicznych jest otwarty
charakter ich działalności, w których nie tylko wypożycza się książki. Biblioteki w obecnej formie
proponują spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, głośne czytania, kursy komputerowe oraz liczne
konkursy.
Jak wynika z raportu wprowadzone przekształcenia mogą prowadzić do zwiększenia wykorzystania
potencjału bibliotek publicznych. Jednak na drodze do pełnego sukcesu stoją pewne bariery.
Głównym problemem jest konflikt między szkołami a kuratorium, dotyczący interpretacji prawa
oświatowego w zakresie funkcjonowania bibliotek szkolnych. Przekształcone biblioteki nękane są
częstymi kuratoryjnymi kontrolami. Zażegnanie tego sporu z pewnością wpłynęłoby na dalszy
rozwój zreformowanej biblioteki, zwiększyłoby identyfikowanie się dyrektorów z reformą oraz
zapewniłoby jasność sytuacji w przypadku bibliotekarek.
Raport, dotyczący wprowadzenia reformy bibliotek, przygotował Filip Schmidt, absolwent socjologii
UAM, współtwórca kilkunastu projektów badawczych, w tym projektów dla Urzędu Miasta Poznania
oraz dla Urzędu Marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego, autor kilkunastu artykułów w
czasopismach i książkach z dziedziny socjologii. Raport w całości dostępny
jest tutaj (podstrona Urząd).
Raport w liczbach:
67% respondentów ocenia przekształcenia w bibliotece jako zmiany na lepsze, a tylko 1%
twierdzi, że były to zmiany na gorsze
aż 99% czytelników, biorących udział w ankiecie, ocenia swoją bibliotekę dobrze, bardzo
dobrze lub celująco
24% uczniów oraz 39% dorosłych czytelników wskazuje braki w interesujących ich tytułach
książkowych
56% respondentów deklaruje udział spotkaniach autorskich, a 23% w kursach obsługi
komputera lub Internetu

2011-09-06 | Gminno-powiatowe dożynki za nami
Tegoroczne gminno - powiatowe dożynki w Cielczy przeszły już do historii. Starania organizatorów i
słoneczna pogoda sprawiły, że mieszkańcy i goście przybyli na uroczystości bardzo tłumnie.
Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy wyłonił też - zgodnie z tradycją przyjętą w gminie
Jarocin - przyszłorocznego organizatora święta plonów. Będzie nim sołectwo Dąbrowa.
Dożynkowe uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pw. Św. Małgorzaty. W
dziękczynnej eucharystii udział wzięły delegacje wieńcowe ze wszystkich gmin wchodzących w
skład powiatu jarocińskiego, a także Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich im. gen.
Stanisława Taczaka z Mieszkowa. Korowód ze świątyni na plac przed domem wiejskim - miejsce
dalszych uroczystości dożynkowych, poprowadziła orkiestra dęta działająca przy Mickiewiczowskim
Centrum Turystyki z Żerkowa.

Część obrzędową przygotował Zespół Folklorystyczny Snutki z Potarzycy. Honory starostów
dożynek pełnili Gabriela Krzyżaniak z Cielczy i Janusz Idczak z Cząszczewa. To z ich rąk bochen
chleba odebrali burmistrz Jarocina Adam Pawlicki i starosta jarociński Mikołaj Szymczak, by
następnie podzielić się nim z pozostałymi uczestnikami święta. - "Dziel z innymi swój chleb, a lepiej
będzie ci smakował". W tych kilku słowach belgijskiego pisarza i duchownego katolickiego Philla
Bosmansa, kryje się sens pięknej, starosłowiańskiej tradycji wspólnego świętowania i dziękowania
za plony. - podkreślał podczas uroczystości włodarz gminy, Adam Pawlicki.

Program artystyczny przygotowany został z udziałem Orkiestry Dętej z Żerkowa, Zespołu
Folklorystycznego "Snutki", Zespołu Śpiewaczego "Ciświczanie" oraz Zespołów Akordeonowych z
Kotlina i Jarocina pod batutą Janusza Barańskiego (który z powodzeniem wcielił się też w rolę
konferansjera). Do ciekawych debiutów zaliczyć można występ chóru utworzonego przez
mieszkańców Cielczy specjalnie na okazję dożynek. Na scenie swój program zaprezentowały także
uczennice z Zespołu Szkół w Cielczy. W ich wykonaniu można było usłyszeć skecz w gwarze
wielkopolskiej oraz pokaz tańca. Popołudniu odbyła się biesiada Estrada Ziemi Jarocińskiej, którą
prowadziła Grupa Centrum i Przyjaciele, a wieczorem zabawa taneczna, do której przygrywał
zespół Prima.

Organizatorzy przygotowali też szereg dodatkowych atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyła się
wystawa sprzętu rolniczego - zabytkowymi traktorami zachwycali się i młodsi, i starsi chłopcy. Z
kolei z zainteresowaniem pań spotkało się stoisko ze starymi przedmiotami gospodarstwa

domowego. Można tam było obejrzeć m.in. żelazka na duszę, maślarkę - urządzenie do robienia
masła czy centerfugę, czyli maszynkę do oddzielania śmietany od mleka. Warto zaznaczyć, że ta
wyjątkowa kolekcja pochodzi z prywatnych zbiorów mieszkańców.

O atrakcje dla najmłodszych zadbało stowarzyszenie "Tęcza" z Radlina. Na "tęczowym" stoisku nie
zabrakło trampoliny, basenu z piłkami, dmuchanego zamku i elektrycznego byka. Były tez
przejazdy bryczką. Dla spragnionych i głodnych czekało wiele stoisk z lodami, słodyczami i
grillowanymi przysmakami. Można było także zaopatrzyć się w słomkowe pamiątki, biżuterię, a
nawet obrazy miejscowych artystów. Tym co sprzyja koło fortuny chyba jest wielu, bo losy na
loterii fantowej przygotowanej przez radę sołecką, wykupione zostały bardzo szybko. Wśród stoisk
nie zabrakło też tych z praktycznymi poradami. Na wstąpienie do wojska namawiała kaliska WKU, a
na stoisku jarocińskiego szpitala można było dokonać bezpłatnego pomiaru ciśnienia. Nie zabrakło
też punktu informacyjnego o funduszach unijnych dla rozwoju wsi.
Graficznym symbolem tegorocznych dożynek była czarownica, cielecka "ciota". Według
miejscowych legend w Cielczy odbywał się sabat czarownic, które zlatywały się na tzw. "Górkę".
Czarownice tutejsi mieszkańcy nazywali "ciotami", a umownym znakiem miejscowości jest ciota na
miotle. "Cioty" z pewnością były maskotkami tegorocznych dożynek. Pojawiły się na materiałach
promujących imprezę, ale można je było też spotkać w wielu punktach miejscowości. Były tak
samo oryginalne jak stół dożynkowy...

Tradycyjnie dożynkom gminnym towarzyszył konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Brało w
nim udział osiem sołectw i dwa jarocińskie osiedla. Zwycięzcą konkursu została Dąbrowa i to
właśnie to sołectwo - zgodnie z tradycją w gminie Jarocin - będzie organizatorem przyszłorocznych
dożynek. Drugie miejsce zajęło Osiedle Ciświca, a trzecie Siedlemin. Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez burmistrza Jarocina.
Święto plonów było okazją do uhonorowania jednego z mieszkańców Cielczy. Oznakę honorową za
Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego otrzymał Bronisław Dziasek. O przyznanie oznaki
wnioskował burmistrz Jarocina, chcąc w ten sposób docenić zaangażowanie i wniesiony wkład w
życie społeczno-gospodarcze mieszkańców lokalnej społeczności i Ziemi Jarocińskiej. W imieniu
samorządu województwa oznakę wręczył Jan Grzesiek, radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.

Tegoroczne gminno-powiatowe święto plonów poprzedziło seminarium rolnicze pt. "Perspektywy
rozwoju rolnictwa na terenie powiatu jarocińskiego". Odbyło się ono w piątek, 2 września, w
Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. Wśród tematów wykładów znalazły się
biogazownie, rolnictwo ekologiczne oraz polityka rolna po 2013 roku. Dzięki licznym sponsorom,
uczestnicy seminarium mogli skosztować produktów mleczarskich, pieczywa czy wędlin.
Organizację seminarium wsparli: Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Biernacki", ZPM W.P. Biegun,
Zakład Mięsny Bukat Kołodzińscy, okręgowe spółdzielnie mleczarskie z Jarocin i Kowalew Dobrzyca oraz Piekarnia Wosiński.

2011-09-02 | Wykonawca boiska wybrany
Firma MARDO z Puszczykowa wygrała przetarg na budowę boiska w Golinie. Realizacja inwestycji
będzie kosztowała blisko 155 tys. zł. - Rozpoczęcie prac planowane jest na połowę września informuje Magdalena Przybylska z Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który w imieniu
gminy nadzoruje realizację inwestycji.
W ramach inwestycji przy szkole w Golinie powstanie boisko do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią. Utwardzony zostanie także teren wokół obiektu. Budowa boiska została
dofinansowana kwotą 40 tys. złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
które pozyskała gmina Jarocin.
Przypomnijmy, że to już drugi przetarg ogłoszony przez gminę na realizację tej inwestycji. Pierwsze
postępowanie wygrał Speed Sport z Warszawy. Jednak ze względu na przekroczenie terminów
realizacji inwestycji przy jednoczesnym braku rozpoczęcia prac, gmina zdecydowała o odstąpieniu
od umowy z tą firmą.

2011-09-01 | Kwiaty w rocznicę
Dziś rano delegacje gminy Jarocin i powiatu jarocińskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem
"Bohaterskich Synów Ziemi Jarocińskiej 1939-1945". W ten sposób w 72. rocznicę wybuchu II
wojny światowej samorządowcy uczcili pamięć mieszkańców, poległych w czasie wojny.

W uroczystości wzięli udział także kombatanci i reprezentanci jednostki wojskowej w Jarocinie.
Krótkie przemówienie wygłosił regionalista Jan Jajor i jednocześnie radny Rady Powiatu.

