2011-10-31 | Osiedle 700-lecia z nowymi drogami
Oficjalne oddanie do użytku ulic Taczaka, Gorzeńskiego i Kirchnera na os. 700-lecia w Jarocinie
odbyło się w piątek 28 października. - Są to ulice sławiące jarocińskich powstańców wielkopolskich,
których tym sposobem możemy uczcić nie tylko kwiatami i uroczystościami, ale też pięknymi
ulicami - podkreślił Jakub Staszak, przewodniczący osiedla. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz gminy Jarocin, wykonawcy inwestycji oraz mieszkańcy osiedla.

Przebudowa dróg na osiedlu 700-lecia w Jarocinie objęła ulice Taczaka, Gorzeńskiego oraz
Kirchnera i polegała na wymianie nawierzchni ulic z gruntowej na kostkę brukową na łącznej
długości blisko 350 m. Likwidacji uległy chodniki, a poszerzone ulice funkcjonują teraz jako ciągi
pieszo-jezdne. W ramach prac modernizacyjnych wybudowane zostały także drogi dojazdowe o
długości ponad 410 metrów oraz zjazdy do posesji od ul. św. Ducha.
Inwestycję na osiedlu 700-lecia, w imieniu firmy DROBUD która wygrała przetarg, zrealizował
podwykonawca Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Grzebyszak z Dobieszczyzny. Przypomnijmy, że
wśród mieszkańców osiedla zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Dróg Taczaka, Gorzeńskiego i
Kirchnera, który na realizację inwestycji przekazał 20 tys. zł. - Cieszę się że rozumiecie państwo
funkcjonowanie gminy i że zdajecie sobie sprawę z tego, że wszyscy odpowiadamy za to co się w
niej dzieje - mówił podczas uroczystości burmistrz Adam Pawlicki. - Zawiązaliście państwo komitet
budowy dróg, zaangażowaliście się prywatnie i to dzięki waszej inicjatywie te ulice bardzo szybko
się znalazły w planach budowy dróg - podkreślił burmistrz.
Całkowity koszt remontu ulic, który sfinansowała firma DROBUD, to blisko 1,7 mln zł. Gmina
Jarocin będzie spłacała to zobowiązanie przez 6 lat.

2011-10-28 | Biesiadnie i punkrockowo - czyli Dni Patrona Miasta 2011
Organizacja tegorocznych Dni Patrona Miasta jest już dopięta na ostatni guzik. Wśród
zaplanowanych atrakcji znajdują się dwie biesiady - lwowska i świętomarcińska. Obchody zakończy
koncert legendy polskiego punkrocka - zespołu KSU.
Obchody zainauguruje 6 listopada Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Jarocina memoriałem z okazji
Święta Patrona Miasta św. Marcina. 8 listopada zostaną zorganizowane uroczystości związane ze
Świętem Niepodległości i rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na rynku o zmroku
odbędzie się capstrzyk wraz z ceremonią wręczenia nagród burmistrza Jarocina za Zasługi dla
Ziemi Jarocińskiej im. Stanisława Taczaka.
W czwartkowe przedpołudnie, 10 listopada, jarociński oddział PTTK zaprasza wszystkich chętnych
na Rajd Jarociński. To już 20. edycja imprezy, która tym razem nawiązuje do obchodów Roku
Radolińskich: trasa spaceru z przewodnikiem prowadzić będzie po miejscach związanych z rodem
dawnych właścicieli Jarocina. Będzie to trzygodzinny spacer, który rozpocznie się na rynku (zbiórka

o godz. 8.30), a zakończy w parku. Także 10 listopada odbędzie się XII Bieg z okazji Święta
Niepodległości. Zainteresowanych zapraszamy na Stadion Miejski o godz. 11.00.
Miłośnicy biesiad będą mieli do wyboru aż dwie: w czwartkowy, przedświąteczny wieczór bawić się
będzie można przy muzyce lwowskiej, a w piątek 11 listopada na Biesiadę Świętomarcińską zaprosi
rodzima Grupa Centrum. Tego dnia oczywiście nie zabraknie tradycyjnych elementów związanych
ze świętomarcińską tradycją: poczęstunku rogalami, przejazdem św. Marcina na koniu, odpustowej
mszy świętej czy gali konkursu na najlepszą pracę magisterską i podyplomową związaną z Ziemią
Jarocińską. Obchody zakończy sobotni koncert legendy polskiego punkrocka - wywodzący się z
Bieszczad zespół KSU.
W tym roku Święto Niepodległości obchodzone będzie także w Mieszkowie. Uroczystości zostały
zaplanowane na 11 listopada, a rozpoczną się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele św.
Wawrzyńca. Podczas eucharystii nastąpi poświęcenie sztandaru Kompanii Reprezentacyjnej Grupy
Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka, działającej w
Mieszkowie od ubiegłego roku. Po mszy świętej pod pomnikiem pierwszego dowódcy Powstania
Wielkopolskiego zostaną złożone kwiaty. Organizatorem uroczystości jest Grupa Rekonstrukcyjna
Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka z Mieszkowa.
Głównym organizatorem tegorocznych Dni Patrona Miasta jest Jarociński Ośrodek Kultury przy
wsparciu Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i spółek gminnych. Atrakcje przygotowują
także Biblioteka Publiczna (Tydzień Kultury Regionalnej) oraz Muzeum Regionalne (wystawa
okolicznościowa związana z Rokiem Radolińskich).

2011-10-28 | Jarocińska biblioteka w filmie
Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin została zaprezentowana w filmie "Otwarte
dla wszystkich". W dokumentcie o bibliotekach publicznych, poza placówką z Jarocina, zobaczymy
także książnice z Sępólna Krajeńskiego oraz Gierałtowic. Film powstał w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek.
Ekranizację w reżyserii Jakuba Piątka można obejrzeć w serwisie YouTube

2011-10-27 | "Czwartek regionalny" w Muzeum
Muzeum Regionalne w Jarocinie zaprasza do ratusza na kolejne
spotkanie w ramach CZWARTKÓW REGIONALNYCH. Wykład
zatytułowany "Najstarsze dzieje osad olęderskich na Ziemi
Jarocińskiej w latach 1747-1790 (1793)" wygłosi dr Zbigniew
Chodyła.
Dr Zbigniew Chodyła jest historykiem, pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorem ponad 125 publikacji
naukowych, rozpraw i artykułów, edytorem wydawnictw źródłowych,
redaktorem książek, głównie z zakresu historii społecznej i
gospodarczej Polski w wiekach XVI-XVIII, dotyczących m. in. dziejów
osadnictwa wiejskiego (szczególnie olęderskiego). Jest również
autorem jednego z rozdziałów monografii Dzieje Jarocina wydanej w
1998r.
Tematem wykładu będą dzieje osad olęderskich, które w drugiej
połowie XVIII wieku dość licznie zaczęły powstawać na terenie Ziemi Jarocińskiej. Do dziś po

wsiach założonych wówczas przez osadników przybyłych z Holandii pozostało tutaj 12 miejscowości
lub ich części. Należą do nich między innymi Wysogotówek, Wilczyniec, Witaszyczki, Łobez,
Łobzowiec, Radliniec, Sierszew, Kruczynek, Chromiec czy Boguszynek. Warto posłuchać skąd wzięli
się w Wielkopolsce osadnicy holenderscy zwani w języku staropolskim olędrami, jakie były
przyczyny lokacji osad olęderskich w okolicach Jarocina, czym charakteryzowała się wówczas
typowa zabudowa wiejska, jak rozwijało się życie gospodarcze i społeczne, jak wyglądała sytuacja
prawna i ekonomiczna ludności olęderskiej.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 3 listopada 2011r. o godz. 16:30 w ratuszu.

2011-10-27 | Lider ogłasza nabór wniosków
Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza
nabór wniosków o przyznanie pomocy na cztery działania w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju, tj. na: odnowę i rozwój wsi, różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw oraz na tzw. małe projekty.
Wnioski można składać od 14 listopada do 13 grudnia w biurze Lidera Zielonej Wielkopolski w
Środzie Wielkopolskiej przy ul. Berwińskiego 1 w godzinach od 8.00 do 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie
internetowejwww.liderzielonejwielkopolski.pl oraz pod numerem tel. 61 28 52 066.

2011-10-26 | Sesja z gratulacjami
Podczas obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej burmistrz Jarocina Adam Pawlicki oraz
przewodniczący rady Marek Tobolski uhonorowali gratulacjami kilku mieszkańców gminy Jarocin.
Pierwszym z nich był Aleksander Trzeciak, który odebrał gratulacje z okazji nadania przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz społeczności
lokalnej. Aleksander Trzeciak jest założycielem Klubu Kartingowego oraz jednym z założycieli i
prezesem Jarocińskiego Klubu Sportowego "Pirania". Dzięki jego pracy i zaangażowaniu pływacy z
Jarocina niejednokrotnie stawali na podium mistrzostw Polski. Wielu z nich powołanych zostało do
kadry wojewódzkiej i narodowej. O przyznanie odznaczenia wnioskował burmistrz Jarocina.

W imieniu Ministra Środowiska burmistrz wręczył Mariuszowi Małyniczowi, prezesowi Zakładu
Gospodarki Odpadami sp. o.o. w Jarocinie, odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i
gospodarki wodnej. Pro środowiskowa działalność kierowanego przez Mariusz Małynicza
przedsiębiorstwa doceniona została już w kilku prestiżowych konkursach. ZGO jest bowiem

prekursorem wielu działań ekologicznych nie tylko na terenie naszego regionu, ale również kraju.
Za osiągnięcia sportowe doceniona została Patrycja Adamkiewicz. Zawodniczka UKS Białe Tygrysy,
za zdobycie tytułu Mistrzyni Europy w taekwondo olimpijskim, otrzymała netbooka. Nagrodę
ufundowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Gratulacje z rąk burmistrza
odebrała także trenerka Patrycji Józefina Nowaczyk-Wróbel. Na sesję zaproszona została także
drużyna UKS Wilki Wilkowyja wraz z trenerem Jackiem Koleckim. Przypomnijmy, że Wilki zdobyły
drugie miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. W prezencie od
gminy Jarocin otrzymają sprzęt sportowy za kwotę 2 tys. zł.

2011-10-26 | Prezentacja autobusów
Dzisiaj w przerwie sesji Rady Miejskiej w Jarocinie Jarocińskie Linie Autobusowe zaprezentowały
rajcom nowe autobusy. Pojazdy zostały poświęcone. Dzięki możliwości korzystania w autobusach z
mobilnego Internetu prowadzona została telekonferencja między dwoma autobusami. Poza tym w
specjalnie przygotowanym namiocie odbyła się prezentacja odnowionej strony internetowej JLA.

Przypomnijmy, że tabor JLA wzbogacił się o 8 nowych autobusów: 6 minibusów i 2 autobusy 12metrowe. 6 autobusów minibusów dostarczyła firma Autosan S.A. z Sanoka, a dwa autobusy 12metrowe marki Irisbus firma Lider Trading sp. z o.o. z Warszawy O/Łańcut. Zakupy kolejnych
autobusów przez gminną spółkę były możliwe, dzięki ponad 3 mln dofinansowania w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to 80% wartości całego
projektu, w którym uczestniczy JLA. Wniosek o dofinansowanie przygotowała spółka Jarociński
Fundusz Poręczeń Kredytowych.

2011-10-24 | PWiK wkrótce na nowym
Jarocińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od grudnia będzie przyjmowało swoich
klientów w nowej, przestronnej siedzibie w Cielczy. Pomieszczenia, w których jeszcze teraz mieści
się PWiK, przy ul. Kasprzaka, wynajmowane są od prywatnego przedsiębiorcy. W maju właściciel
pomieszczeń podniósł trzykrotnie czynsz jarocińskim wodociągom. Prezes PWiK zdecydował, że
kwota wynajmu jest nie do przyjęcia i tym samym przedsiębiorstwo wodociągowe przenosi się do
nowych biur przy oczyszczalni w Cielczy. - Niewykorzystane wcześniej biura w Cielczy zostały już
zaadaptowane do naszych potrzeb i właściwie czekamy tylko na odbiór nadzorców budowlanych mówi Jerzy Wolski, prezes PWiK.

Biuro kompleksowej obsługi
W nowej siedzibie PWiK, przy ul. Gajówka 1 w Cielczy będzie mieścił się przestronny hol z biurem
obsługi klienta. - To będzie kompleksowa obsługa klienta. Będzie tam można uzyskać informacje o
odczytach, złożyć reklamację, otrzymać wszelkie potrzebne wnioski i uzyskać pomoc w ich
wypełnianiu - zapewnia prezes PWiK Jerzy Wolski. Do nowej siedziby przedsiębiorstwa
zdecydowanie lepszy dostęp będą tez mieć klienci niepełnosprawni, bo dla nich zostały pobudowane
specjalne podjazdy, a hol z biurem obsługi klienta mieścił się będzie na parterze budynku.
Klient z loginem
W wrześniu w PWiK zlikwidowana został kasa, w której można było opłacać rachunki za wodę i
ścieki. Od września odbiorcy wody mogą już opłacać swoje rachunki na specjalnych blankietach w
placówkach banków lub elektronicznie, tak, jak w przypadku rachunków za elektryczność czy gaz. Najtańszą możliwość opłacenia rachunków za wodę i ścieki mają nasi klienci w trzech bankach:
BZWBK, w PKO i Banku Spółdzielczym- mówi Jerzy Wolski. Aby pomimo zmiany adresu siedzimy
przedsiębiorstwa wciąż być blisko klienta PWiK przygotowuje się również do elektronicznej obsługi
swoich usługobiorców. - Zmiana siedziby firmy spowodowała, że choć fizycznie przedsiębiorstwo
będzie oddalone od miasta, chcemy być dla naszych klientów na wyciągnięcie ręki, 24 godziny na
dobę - informuje prezes Jerzy Wolski. Przedsiębiorstwo zakupiło już trzy oprogramowania, dzięki
którym od stycznia 2012 roku klienci PWiK będą mogli logować się na stronie przedsiębiorstwa
wodociągowego i na bieżąco będą mieli dostęp np. do historii swoich rachunków czy informacji o
odczytach, ściągać faktury i opłacać je bez wychodzenia z domu. - Takie systemy internetowej
obsługi klienta z powodzeniem sprawdziły się już w wielu firmach o podobnych profilu do naszego.
Teraz staramy się dostosować te programy do naszych potrzeb - mówi Jerzy Wolski.
Skąd ta cena?
W przyszłym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie będzie obchodziło
jubileusz 15-lecia działalności. Z tej okazji prezes przedsiębiorstwa planuje dla swoich klientów
organizację urodzinowego festynu połączonego z tzw. drzwiami otwartymi. - Chciałbym, aby nasi
klienci sami mogli zobaczyć, jak wygląda praca w naszym zakładzie. Póki co ogromną
popularnością cieszy się zwiedzanie stacji uzdatniania wody, ale możemy pochwalić się naszym
klientom całym przedsiębiorstwem- zapowiada Jerzy Wolski. W maju lub czerwcu, bo na ten czas
planowany jest urodzinowy festyn dla klientów PWiK, zmodernizowana również będzie
oczyszczalnia w Cielczy. Prezes przedsiębiorstwa uważa, że także ją warto pokazać zwiedzającym. Klienci PWiK powinni zobaczyć, skąd bierze się cena wody i ścieków w gminie Jarocin. Niech na
własne oczy doświadczą, na jaką skalę i w jakich warunkach odbywają się procesy w naszym
przedsiębiorstwie. Chciałabym pokazać, że są to nowoczesne technologie, dzięki którym możemy
produkować dobrej jakości wodę, a procesy oczyszczania przeprowadzamy bardzo precyzyjnie mówi Jerzy Wolski. Prezes PWiK zapowiada również możliwość przebadania w laboratorium wody,
którą swoim klientom serwują "jarocińskie wodociągi".
Szczegółowe informacje dotyczące nowej siedzimy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Jarocinie, takie jak dane adresowe czy numery telefonów zostaną przekazane klientom wraz z
rachunkami.

2011-10-21 | Długa oświetlona led-owo
Pierwsza w gminie Jarocin instalacja oświetlenia ulicznego
wykonana w technologii LED rozjaśni wkrótce ulice
miasta. Nowoczesna i przyjazna środowisku technologia
oświetlenia zostanie oddana do użytku 25 października.
LED-owe lampy oświetlą ul. Długą w Jarocinie.
Zakład Usług Komunalnych najpierw przez kilka miesięcy
testował w praktyce użyteczność opraw oświetlenia
ulicznego wykonanego w technologii LED. Dwie lampy
oświetlały ul. Do Zdroju. Spółka zdecydowała się na
wykorzystanie oprawy LED-owe typu Street Ligot 10 mini
firmy SITECO. Technologia znajdzie zastosowanie na ul.
Długiej w Jarocinie. Tam została zamontowana pierwsza w gminie linia oświetlenia ulicznego
wykonana z lamp w technologii LED. Linia składa się z 14 lamp. Charakteryzują się one bardzo
niskim zużyciem energii przy bardzo dobrych parametrach świecenia (51W, a fazie nocy, gdzie nie
jest potrzebne tak mocne światło, zredukowany pobór mocy do ok. 21W). Wysoka odporność
mechaniczna oprawy, wyjątkowa żywotność modułów LED (12-14 lat) oraz brak dodatkowych
czynności serwisowych minimalizują koszty konserwacji i utrzymania sprawności całego systemu.
Modularna koncepcja konstrukcji oprawy pozwala w przyszłości na bezproblemową wymianę
modułów wyposażonych w diody o coraz wyższej skuteczności świetlnej, co umożliwi korzystanie z
opraw przez dziesiątki lat bez utraty ich wartości technicznej. Oprawy te są zaopatrzone w
odbłyśnik HD-R, który emituje homogeniczne światło skierowane precyzyjnie na żądaną
powierzchnię, rezultatem jest niespotykanie niski poziom olśnienia oraz brak przekłamania kolorów
otoczenia, co miało miejsce w oświetleniu starego typu. Oprawy Street Light 10 mini spełniają
dyrektywę Dark Sky, dzięki czemu nie ma zanieczyszczenia nieboskłonu światłem emitowanym
nocą w górę, które wpływa negatywnie na środowisko naturalne (m. in. przyciąga nocne owady)
jak i na człowieka.
Wykonawcą inwestycji będzie firma PNP sp. z o.o. ze Suchego Lasu. Wartość inwestycji Zakładu
Usług Komunalnych to ponad 81 tys. zł.

2011-10-20 | Sieć i komputery do wiosny
W październiku rozpoczęły się prace związane zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci
bezprzewodowej na terenie gminy Jarocin. Budowa ma potrwać do końca marca przyszłego roku.
Do tego też czasu 300 rodzin, zakwalifikowanych do projektu "Internet w domu szansą na rozwój
wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin", otrzyma darmowy sprzęt komputerowy.
Budowa sieci bezprzewodowej na terenie gminy Jarocin oraz wyposażenie najbardziej
potrzebujących mieszkańców w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu jest możliwe, dzięki
pozyskaniu przez Urząd Miejski środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za nami
jest już postępowanie, w wyniku którego 300 rodzin zostało zakwalifikowanych do otrzymania
darmowego sprzętu. Przypomnijmy, że mogły się o niego ubiegać rodziny korzystające z pomocy
opieki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dostawcę sprzętu
gmina Jarocin wybrała na podstawie przetargu. Jest nim Konsorcjum, w którego skład wchodzi:
firma DGT Sp. z o.o. ze Straszyna oraz firma WASKO S.A. z Gliwic.
Zanim jednak sprzęt trafi do domów, trzeba jeszcze trochę poczekać. Firma ma bowiem nie tylko
zaopatrzyć mieszkańców w sprzęt komputerowy, ale również zaprojektować i wybudować sieć
szerokopasmową. - Prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej już się rozpoczęły.

Obecnie na terenie gminy trwają analizy terenu wraz dokładnymi pomiarami radiowymi dla
wszystkich jednostek samorządowych objętych siecią, na których planowane jest zamontowanie
stacji przekaźnikowych - wyjaśnia Jarosław Pawełczyk, informatyk w magistracie, odpowiedzialny
za realizację projektu. Planowany termin zakończenia prac związanych zarówno z
zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci szerokopasmowej, jak i dostawą sprzętu komputerowego
do wszystkich gospodarstw domowych objętych projektem, przewidziane jest na 30 marca 2012
roku. Jest to oczywiście maksymalny termin, a sprzęt będzie dostarczany mieszkańcom etapami.
Pierwsze komputery zostaną rozdysponowane jeszcze w listopadzie, ostatnie w marcu przyszłego
roku. O terminach dostawy poszczególni mieszkańcy będą na bieżąco informowani.
Projekt "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin"
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

2011-10-19 | Kolejny etap akcji antyalkoholowej
Kampania edukacyjna "Pozory mylą, dowód nie" w
gminie Jarocin weszła w kolejną fazę realizacji. We
wszystkich sklepach oraz lokalach gastronomicznych z
terenu naszej gminy, gdzie sprzedawane są napoje
alkoholowe, zawisną plakaty i naklejki, promujące akcję.
Od zeszłego tygodnia przedstawiciele Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komendy
Powiatowej Policji w Jarocinie rozpoczęli przekazywanie
materiałów promujących kampanię właścicielom oraz
pracownikom takich punktów.
Gmina Jarocin rozpoczęła realizację akcji pod koniec
sierpnia. Wówczas w 29 sklepach z terenu gminy Jarocin przeprowadzono kontrolowany zakup
napojów alkoholowych. Zakupu dokonywała osoba pełnoletnia o młodym wyglądzie. Celem takiego
działania było sprawdzenie, ilu sprzedawców zapyta kupującego o dowód. Wyniki tej próby były
niepokojące, bo w 21 sklepach nie wylegitymowano osoby kupującej.
Dostarczenie materiałów promocyjnych do punktów sprzedaży napojów alkoholowych to nie koniec
działań Jarocina, podejmowanych w ramach akcji. Kulminacyjnym momentem kampanii będzie
przeprowadzenie drugiej tury kontrolowanego zakupu alkoholu, która obejmie sklepy oraz lokale
gastronomiczne. Łącznie skontrolowanych zostanie 200 punktów, w których sprzedawane są napoje
alkoholowe. - Wówczas będziemy mogli zweryfikować, jakie skutki nasze działania przyniosą w
praktyce - mówi Zenon Marcinkowski, gminny koordynator ds. uzależnień. Realizacji kampanii będą
towarzyszyły systematyczne kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzone przez
Policję i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach działań zostanie
także zorganizowane szkolenie dla właścicieli sklepów i sprzedawców napojów alkoholowych.
Organizatorami kampanii "Pozory mylą, dowód nie" jest Komenda Główna Policji i Związek
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie. Jej celem jest ograniczenie sprzedaży
napojów alkoholowych małoletnim oraz przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w tej grupie
wiekowej.

2011-10-19 | Dobry start w przyszłość
Od września w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Siedleminie uczniowie klas nauczania

początkowego mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu gimnastyki korekcyjnej,
logopedii oraz w zajęciach doskonalących technikę czytania i pisania. Udział dzieci w tych zajęciach
jest możliwy, dzięki przystąpieniu szkoły do projektu "Indywidualizacja Procesu Nauczania i
Wychowania Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych" współfinansowanego przez Unię Europejską.
Na realizację przedsięwzięcia pod szkolną nazwą "Dobry start - lepsza przyszłość", placówka
pozyskała 29 tys. złotych. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu dyrektor placówki Grażyny
Witkowskiej-Ryfy oraz Agnieszki Wancek i Krystyny Frąckowiak. Większość pozyskanych pieniędzy
zostanie przekazana na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Z tych funduszy
pokryte zostaną także koszty prowadzenia zajęć przez nauczycieli. Projekt, który finansowany jest
w stu procentach przez Europejski Fundusz Społeczny, będzie trwał do końca czerwca 2012 roku.
Szkoła Podstawowa w Siedleminie jest pierwszą placówką niepubliczną z terenu gminy Jarocin,
która przystąpiła do projektu.

2011-10-18 | Oferty pracy dla młodych zawodowców
Od marca 2012r. rejestrując się na stronie www.zawodowcy.org, błyskawicznie i całkowicie za
darmo można będzie znaleźć pracę, staż, praktykę bądź pracownika, stażystę, praktykanta.
Opracowany przez specjalistów Politechniki Poznańskiej i dostępny poprzez stronę
www.zawodowcy.org system umożliwi uczniom kształcącym się w szkołach zawodowych i innych
placówkach oświatowych w Wielkopolsce odnalezienie wymarzonej pracy, praktyki lub stażu.
Uczniowie, rejestrując się na stronie, szczegółowo określą swoje umiejętności, a system na
podstawie zgłoszeń od pracodawców automatycznie dopasuje dla nich oferty pracy, praktyk czy
staży. Wpisując się do systemu uczniowie będą mogli podać umiejętności charakterystyczne dla
jednego lub kilku zawodów. Dodatkowo będzie również można analizować oferty pracy, dzięki
czemu młodzi ludzie dowiedzą się jakich umiejętności bądź certyfikatów brakuje im jeszcze do
zdobycia określonego stanowiska.
Uruchomienie systemu to także świetna wiadomość dla pracodawców. Każda wielkopolska firma
będzie mogła zarejestrować się w systemie i bardzo precyzyjnie określić, jakich pracowników
szuka. W odpowiedzi otrzyma informację o kandydatach z odpowiednimi umiejętnościami w formie
listy uczniów uszeregowanych według procentowego wskaźnika dopasowania kompetencji. To duża
oszczędność czasu, bo na rozmowę kwalifikacyjną pracodawca będzie mógł zaprosić jedynie osoby
w najwyższym stopniu spełniające jego oczekiwania. Wszystko bez zbędnych formalności, czytania
kilkudziesięciu, a nawet kilkuset CV. Pracodawca będzie mógł też odnaleźć zdolnych uczniów, aby
zaprosić ich na praktyki lub staże. W ten sposób szybciej niż inni znajdzie kogoś, kto wykona pracę
w taki sposób w jaki chce.
Strona www.zawodowcy.org jest witryną projektu Wielkopolski system monitorowania i
prognozowania. Jego celem jest również zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt ma wspomagać:
prognozowanie trendów na rynku pracy, określanie luk kompetencji zawodowych oraz eliminowanie
nieefektywnych i tworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.

2011-10-18 | Srebrny jubileusz Potarzyczanek
Zespół Śpiewaczy Potarzyczanki w minioną niedzielę
obchodził srebrny jubileusz. Na 25. urodziny do sali
wiejskiej w Potarzycy przybyło wielu gości i sympatyków
zespołu. - Dziękuję Paniom za wytrwałe i pełne pasji
kultywowanie folkloru Ziemi Jarocińskiej. Jesteście ostoją

naszych rodzimych tradycji. Włączając się aktywnie w lokalne i regionalne uroczystości, nie tylko
dbacie o ich oprawę, ale przede wszystkim przekazujecie nasze najpiękniejsze ludowe tradycje
młodym pokoleniom. - podkreślał podczas uroczystości sekretarz gminy, Mariusz Gryska. Każda z
pań otrzymała od burmistrza pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.
Zespół Śpiewaczy "Potarzyczanki" założyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Potarzycy w 1986
roku. Dziś zespół liczy 12 osób, a jego kierownikiem jest Irena Zegar. "Potarzyczanki" mają w
swoim repertuarze duży zbiór piosenek wielkopolskich z okolic Potarzycy, Jarocina i Koźmina. Panie
biorą udział w wielu uroczystościach gminnych i powiatowych. Występowały także w Krotoszynie,
Sycowie i w Brzezinach. Co roku "Potarzyczanki" prezentują się na Estradach Folkloru
organizowanych przez CKiS w Kaliszu. Zespół uczestniczył również w przeglądach organizowanych
w Dusznikach i Kazimierzu nad Wisłą. Panie z Zespołu śpiewają a capella, jak tradycyjnie śpiewano
na wsiach. Występują w strojach wzorowanych na odświętnych ubiorach gospodyń wiejskich z
okolic Jarocina końca XIX wieku, z pięknie haftowanymi fartuchami, kryzami i czepcami. (na
podstawie: www.ckis.kalisz.pl)
Foto: Damian "Ohana" Andrzejewski

2011-10-17 | Jarocin Festiwal w podręczniku
Logo Jarocin Festiwal znajdą w jednym z podręczników
do nauki języka angielskiego fani języków obcych jak i
samego festiwalu. Matura Masters to podręcznik na
poziomie średniozaawansowanym, przygotowujący do
egzaminu dojrzałości z angielskiego. Logotyp festiwalu za
zgodą Urzędu Miejskiego w Jarocinie znalazł się w jednym
z ćwiczeń obok kilku innych znaków wspaniałych
wydarzeń muzycznych: Przystanku Woodstock, Roskilde
Festiwal czy też OFF Festiwal.

2011-10-17 | Krótka po remoncie
Oficjalne otwarcie ulicy Krótkiej w Łuszczanowie odbyło
się w sobotę 15 października. Remont 200-metrowego
odcinka drogi polegał na położeniu dywanika asfaltowego
oraz ułożeniu tzw. ścieku, który odwadnia drogę do rowu
melioracyjnego. Inwestycja, która została wykonana
przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD z
Jarocina, kosztowała blisko 300 tys. złotych. Prace
zostały wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

2011-10-14 | Astronomiczni patroni w Potarzycy
Jan Heweliusz i Andrzej Owczarek zostali patronami
placówek oświatowych w Potarzycy. Imię

siedemnastowiecznego polskiego astronoma przyjęło Centrum Oświatowo - Kulturalne, w skład
którego wchodzą niepubliczne: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Działającemu przy
Centrum planetarium nadano imię jego twórcy, zmarłego pół roku temu Andrzeja Owczarka.
Wybór patronów potarzyckich placówek nie jest przypadkowy. Jan Heweliusz był już patronem
szkoły dwukrotnie, jednak po przekształceniach, kiedy to w miejsce szkoły podstawowej utworzono
placówkę niepubliczną i rozbudowano obiekt, imieniem Jana Heweliusza posługiwało się jedynie
nowo powstałe gimnazjum. Od 13 października tego roku słynny polski astronom patronuje
wszystkim trzem placówkom, wchodzącym w skład Centrum Oświatowo - Kulturalnego:
przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum.
Astronomiczną tradycję w potarzyckiej szkole zapoczątkował nauczyciel Andrzej Owczarek.
Astronomii uczył z wielką pasją i na lekcjach fizyki, i na zajęciach pozalekcyjnych. Był założycielem
Szkolnego Koła Miłośników Astronomii i to właśnie ze swoimi uczniami konstruował przyrządy do
obserwacji nieba. Pod koniec lat 80. rozpoczął prace nad budową amatorskiego planetarium w
potarzyckiej szkole, które otwarte zostało w 1993 roku. Od tej pory na seanse do Potarzycy
przyjeżdżali uczniowie i miłośnicy astronomii z różnych zakątków Polski. Andrzej Owczarek zmarł w
marcu bieżącego roku, pozostawiając w oniemieniu swoich najbliższych, współpracowników,
uczniów i wielu przyjaciół planetarium.
Szkolna społeczność nie miała żadnej wątpliwości z
decyzją o nadaniu imienia planetarium jego twórcy.
Uroczystość zorganizowana w przededniu święta edukacji
narodowej, 13 października, była okazją nie tylko do
odsłonięcia tablicy z nazwą placówki, ale także do
wznowienia działalności planetarium. Reaktywacją
planetarium zajęły się obecne władze szkoły Aleksandra
Świderska, prezes Potarzyckiego Stowarzyszenia
Oświatowego oraz opiekun planetarium Elżbieta
Owczarek. Wielkie wyzwanie podjęli Piotr Owczarek, syn
Andrzeja Owczarka, i Radosław Mikołajczak, jego uczeń,
wielki miłośnik astronomii, wielokrotny laureat
ogólnopolskich olimpiad astronomicznych, a co ważne mieszkaniec Potarzycy. To oni zajmą się
prowadzeniem seansów.
- Pragnę Państwu serdecznie podziękować, że mimo świeżego jeszcze bólu, znaleźliście Państwo
wolę i siłę kontynuowania dzieła Andrzeja Owczarka - podkreślał w imieniu burmistrza Jarocina
obecny na uroczystości sekretarz gminy Mariusz Gryska. Sekretarz zaznaczył także, że Andrzej
Owczarek, z inicjatywy burmistrza Adama Pawlickiego, pośmiertnie uhonorowany zostanie nagrodą
za Zasługi dla Ziemi Jarocińskiej im. Stanisława Taczaka.

2011-10-14 | Burmistrz nagrodził pedagogów
31 nauczycieli i 9 dyrektorów publicznych placówek oświatowych z terenu gminy Jarocin odebrało
dzisiaj nagrody burmistrza, przyznawane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Łączna wartość tych nagród to 67,5
tys. zł. Nagrody burmistrza otrzymują ci pedagodzy,
których szkoły wykazują tendencje rozwojową, a
uczniowie dobre i bardzo dobre wyniki nauczania.
Każdego roku nagrody wręczane w Dniu Edukacji
Narodowej otrzymują nauczyciele wytypowani uprzednio
przez dyrektorów szkół.
W tym roku wyróżnionych zostało trzech dyrektorów

szkół publicznych. Byli to Anna Niestrawska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Henryk
Zieliński, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. To właśnie placówki przez nich kierowane uzyskały
najlepsze wyniki w sprawdzianach kompetencji szóstoklasistów oraz egzaminów gimnazjalnych.
Trzecią nagrodę otrzymał Marek Durczak, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie, który zarządza
największą placówką na terenie gminy. Burmistrz
podkreślił także, że szkoła ta osiągnęła dochody znacznie
wyższe od planowanych. Po raz pierwszy nagrody zostały
przyznane dyrektorom wszystkich przedszkoli publicznych
z terenu gminy. W ten sposób doceniono ich wkład we
wdrożenie reformy, zmieniającej zasady odpłatności w
przedszkolach. - Braliście Państwo czynny udział w
konsultacjach i pracach nad projektami uchwał. Do
nowego systemu dobrze przygotowaliście także rodziców
przedszkolaków, przeprowadzając z nimi liczne zebrania i
rozmowy - podkreślił w trakcie uroczystości burmistrz.
Spotkanie w ratuszu było doskonałą okazją do złożenia
życzeń pedagogom w dniu ich święta. - Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na najbliższy rok, który
został ogłoszony "Rokiem Szkoły z Pasją", życzę Państwu niegasnącej pasji w wykonywaniu Waszej
zawodowej misji. Twórzcie z powodzeniem w Waszych przedszkolach i szkołach jak najlepsze
warunki, aby każdy młody człowiek mógł w nich rozwijać swoje pasje i talenty oraz spełniać
marzenia - powiedział podczas uroczystości burmistrz Adam Pawlicki. Po oficjalnej części
uroczystości na pedagogów czekał słodki poczęstunek.
Nagrody burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze (w kwocie
od 1.500 zł do 2.500 zł brutto) otrzymali:
Dyrektorzy: Anna Niestrawska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie, Marek Durczak dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie, Henryk Zieliński - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jarocinie,
Beata Kotula - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Jarocinie, Eugenia Weber - dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 2 w Jarocinie, Małgorzata Idczak - dyrektor Publicznego Przedszkola nr
5 w Jarocinie, Beata Majkowska - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6 w Jarocinie, Agata
Skowron - dyrektor Publicznego Przedszkola w Witaszycach, Lucyna Mikołajczak - dyrektor
Publicznego Przedszkola w Mieszkowie
Nauczyciele: Katarzyna Frankiewicz - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie, Beata Zdunek - Szkoła
Podstawowa nr 4 w Jarocinie, Bogusława Grzesiek - Szkoła Podstawowa w Golinie, Jacek Kolecki Zespół Szkół w Wilkowyi, Krystyna Kaczmarek - Zespół Szkół w Wilkowyi, Alicja Kownacka - Szkoła
Podstawowa w Witaszycach, Danuta Nawrocka - Szkoła Podstawowa w Witaszycach, Wioleta
Radziejewska - Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie, Katarzyna Kochanowska-Filipiak - Szkoła
Podstawowa nr 2 w Jarocinie, Wioletta Kniat - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie, Agnieszka
Szymczak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie, Hubert Grzesiak - Zespół Szkół Nr 3 w Jarocinie,
Aleksandra Kabacińska - Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie, Renata Woźniak - Gimnazjum nr 1 w
Jarocinie, Arleta Zdunek-Barańska - Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, Hanna Królikiewicz - Gimnazjum
nr 1 w Jarocinie, Urszula Biegańska - Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, Jolanta Pawlak - Gimnazjum nr
1 w Jarocinie, Leszek Wiatrowski - Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, Renata Łakoma - Gimnazjum nr 1
w Jarocinie, Alina Dziadek - Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, Maria Skrzypczak - Publiczne Przedszkole
nr 1 w Jarocinie, Krystyna Poziombka - Publiczne Przedszkole nr 6 w Jarocinie, Hanna Walczak Publiczne Przedszkole w Witaszycach, Marzena Zawisła - Publiczne Przedszkole w Witaszycach,
Beata Włoch - Publiczne Przedszkole nr 5 w Jarocinie, Anna Nowacka - Publiczne Przedszkole nr 5
w Jarocinie, Mariola Stachowiak - Publiczne Przedszkole nr 5 w Jarocinie, Violeta Środa - Publiczne
Przedszkole nr 5 w Jarocinie, Elżbieta Szkudlarek - Publiczne Przedszkole nr 2 w Jarocinie, Beata
Wróbel - Publiczne Przedszkole nr 2 w Jarocinie

2011-10-13 | Niekonwencjonalna lekcja niemieckiego
W nietypowej i pełnej atrakcji lekcji języka niemieckiego wzięli udział uczniowie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Bachorzewie. Wszystko to za sprawą Deutsch - Wagena, który gościł 11
października w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bachorzewie.

Jako pierwsi zabawę z językiem niemieckim rozpoczęli najstarsi uczniowie, czyli klasy czwarte,
piąte i szóste. Po powitaniu i przedstawieniu się przystąpili do gier i zabaw. Ich zadaniem było
rozpoznawanie zwierząt, tworzenie słów z rozsypanych liter, rozpoznawanie miejsc i postaci,
związanych z Niemcami oraz tłumaczenie na język polski. W trakcie zabawy z chustą animacyjną
odwiedzili także ogród zoologiczny. Następnie przyszedł czas na klasy nauczania początkowego,
których uczniowie rozpoznawali owoce, rozwiązywali krzyżówkę, szukali różnic w obrazkach, a
także zrobili sałatkę owocową, bawiąc się chustą animacyjną. Z kolei przedszkolaki poznały Hans
Hase, królika z Niemiec, który zapoznał dzieci ze swoją rodziną oraz nauczył je liczyć. Mauchy
zrewanżowały się króliczkowi, kolorując marchewki na jego podróż do domu.
Lekcję w Bachorzewie poprowadziła Justyna Wichłacz, lektorka języka niemieckiego z Poznania.
Uczestnicy zajęć otrzymali lub wygrali koszulki z logo projektu "Deutsch - Wagen - Tour",
długopisy, smycze, świnki skarbonki, broszurki o programie, naklejki. Najaktywniejsi w nagrodę
otrzymali plecaki. - Uczniowie byli zachwyceni i już się dopytują o kolejną wizytę Deutsch Wagen(a) w naszej szkole. Obiecali także pilnie uczyć się języka niemieckiego - mówi Iwona
Grodzka - Wojtaszak, nauczycielka języka niemieckiego w NSP w Bachorzewie.
Projekt "Deutsch Wagen Tour" rozpoczął się w kwietniu
2009r. Wówczas wyruszyło w Polskę pięć samochodów
oznakowanych logo akcji. W ramach ogólnopolskiego
programu promującego naukę języka niemieckiego
lektorzy prezentują szereg nowatorskich rozwiązań,
związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób
przekazują informacje o Niemczech, między innymi w
formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.

2011-10-13 | Spotkanie z Anną Seniuk
W wyborczą niedzielę 9 października 2011r. w holu
Pałacu Radolińskich zebrał się spory tłum słuchaczy.
Wszystko za sprawą niezwykłego gościa Anny Seniuk,
która przyjęła zaproszenie Jarocińskiego Klubu
"Amazonka".
Wybitna aktorka teatralna i filmowa, profesor Akademii
Teatralnej w Warszawie, opowiadała o swoim życiu

prywatnym i zawodowym. Publiczność ujęła swoją zwyczajnością i ogromnym poczuciem humoru,
zwłaszcza gdy mówiła o życiu w cieniu swojej bohaterki Magdy Karwowskiej z "Czterdziestolatka".
Ogromny optymizm i pogoda ducha biły też ze słów skierowanych do jarocińskich "Amazonek". Pani
Anna Amazonki darzy szczególną sympatią i nigdy nie odmawia spotkań organizowanych właśnie
przez nie, a to dlatego, że choć nie zrzeszona, sama się do nich zalicza.
Na zakończenie spotkania odbył się krótki pokaz wielkiej sztuki aktorskiej, czyli wspaniała recytacja
fragmentów poematu Stanisława Balińskiego wybranych przez Annę Seniuk. Miłą niespodziankę dla
aktorki przygotowała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie. Specjalnie dla naszego
gościa "Melodię" Antoniego Dworzaka zagrała na skrzypcach Julita Plucińska.
Spotkanie z Anną Seniuk było częścią projektu "Dajmy sobie szansę" dofinansowanego przez
Starostwo Powiatowe w Jarocinie i Urząd Miejski w Jarocinie. Projekt wspiera także
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Jarocin.

2011-10-12 | Targi EXPO REAL 2011
Blisko 37 tys. uczestników - 21 tys. profesjonalistów z branży przemysłowej oraz 16 tys.
przedstawicieli stanowisk wystawienniczych, to statystyki zakończonych w ubiegłym tygodniu 14.
Międzynarodowych Targów Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real 2011. Dla gminy
Jarocin była to okazja do zaprezentowania swojej oferty inwestycyjnej.

Jak co roku organizatorem wyjazdu na to prestiżowe wydarzenie, był Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego. Na wspólnym stoisku Jarocin, Poznań, Gniezno, Września, Stare
Miasto, Konin jak również reprezentanci Stowarzyszenia Autostrada A2 oraz powiatu
szamotulskiego promowali ofertę swoich gruntów pod inwestycje w postaci folderów, map, nagrań
na pendrive'ach oraz filmów. Przeprowadzone rozmowy z osobami pojawiającymi się na
wielkopolskim stoisku dotyczyły nie tylko inwestowania w regionie, lecz również atrakcji
turystycznych, które możemy zaoferować. Ze strony niemieckich firm padały pytania o polskie
przedsiębiorstwa budowlane, które mogłyby nawiązać współpracę z niemieckimi partnerami.
Porównując marcowe targi nieruchomości w Cannes oraz monachijskie podstawową różnicą jest,
nie tylko działająca na korzyść Expo Real powierzchnia terenów wystawienniczych, ale również
struktura wystawców. W Cannes prezentuje się i promuje cały świat, natomiast w Monachium
przede wszystkim państwa europejskie z mniejszym udziałem Kanady, USA oraz Kataru.
Dominujące w sześciu halach targowych były regiony oraz firmy niemieckie.
Podczas trwających trzy dni targów odbywały się również panele dyskusyjne, w których
przedstawiciele gminy Jarocin brali udział. Szersza relacja z targów już w najbliższym numerze
JAPI.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz z
budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

2011-10-12 | Jarocin w gronie liderów
Dwa projekty gminy Jarocin znalazły się w ścisłym finale konkursu Samorządowy Lider
Zarządzania. Komisja konkursowa doceniła samorząd za realizację projektów "Jarocin - kreatywna
szkoł@" oraz "Biblioteka - Centrum Aktywności Społecznej".
W tym roku dziedzinami konkursowymi Samorządowego Lidera Zarządzania były usługi społeczne
w kategoriach: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i oświata. Do konkursu
zorganizowanego przez Związek Miast Polskich zgłoszono 93 projekty z całej Polski. Jarocin zgłosił
do konkursu dwa projekty. W dziedzinie oświata jest to realizowany od września ubiegłego roku
projekt "Jarocin - kreatywna szkoł@", polegający na wyposażeniu wszystkich szkół z terenu gminy
w mobilne pracownie komputerowe. Z zakresu kultury zgłoszono projekt "Biblioteka - Centrum
Aktywności Społecznej".
Na początku października odbyło się posiedzenie kapituły konkursowej, która spośród nadesłanych
zgłoszeń, do ścisłego finału wybrała 33. Przedmiotem oceny były m.in." innowacyjność rozwiązania,
skuteczność, efektywność kosztowa oraz uniwersalność praktyki. Gmina Jarocin rywalizować będzie
w kategorii małych i średnich miast z Aleksandrowem Łódzkim w kategorii oświata, a z Płońskiem w
przypadku kultury. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wizytacji zespołu ekspertów w
poszczególnych miastach, które sprawdzą jak zgłoszone projekty realizowane są w praktyce.
Wizytacje w jednostkach odbędą się w drugiej połowie października. Samorządowi Liderzy
Zarządzania zostaną wyłonieni do końca miesiąca, a ogłoszenie wyników odbędzie się w listopadzie
w trakcie konferencji, podsumowującej konkurs.
Warto przypomnieć, że gmina Jarocin została laureatem konkursu już dwukrotnie. W roku 2009 w
dziedzinie oświata wygrał jarociński projekt "Od oświaty biurokratów, do oświaty obywateli". W
zeszłym roku gmina została doceniona w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi za
projekt "Jarocin - gmina obywateli" Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania jest organizowany
cyklicznie od 2007 roku. Tegoroczna edycja została zorganizowany w ramach realizacji przez
Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich
RP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu "Doskonalenie zarządzania
usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)"
dofinansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarządzania w administracji
samorządowej.

2011-10-11 | Platynowa współpraca JLA
Jarocińskie Linie Autobusowe odnawiają wygląd swoich
przystanków. W ramach współpracy z firmą Platinum na
przystankach pojawiły się kosze na śmieci, ufundowane
przez producenta popularnego oleju. Dzięki zakupowi
oleju Platinum i kontynuowaniu stosowania go w swoich
autobusach, spółka nieodpłatnie otrzymała także zestawy
olejowe z przyrządem do pomiaru ciśnienia, zwanym
manometrem.

Jarocińskie Linie Autobusowe stosują w swych pojazdach olej Platinum. - Olejami tej marki były
oryginalnie zalane silniki naszych nowych autobusów. Kontynuujemy stosowanie tych produktów mówi Grzegorz Mirkiewicz, prezes Jarocińskich Linii Autobusowych. Współpraca z tym producentem
daje spółce spore korzyści. W jej ramach JLA otrzymały myjkę wysokociśnieniową z
podgrzewaniem wody, podnośnik punktowy i lampy warsztatowe. - Dostaliśmy bardzo dużo rzeczy,
które przydają się przy obsłudze autobusów - uważa prezes JLA.
Oprócz rzeczy potrzebnych w obsłudze i konserwacji autobusów, firma Platinum przekazała
Jarocińskim Liniom Autobusowym coś, czym można pochwalić się za zewnątrz. - W ramach tej
współpracy firma Platinum, wykorzystując swoją nazwę przekazała spółce 50 koszy na śmieci, które
są już zamontowane przy wiatach przystankowych. Ograniczy to wrzucanie różnego rodzaju śmieci
"komunikacyjnych" - jak np. biletów - do normalnych koszy - mówi Grzegorz Mirkiewicz, prezes
Jarocińskich Linii Autobusowych. Nowe, rzucające się w oczy pojemniki na śmieci można już
zauważyć niemal przy każdym przystanku w Jarocinie. Okazało się, że kosze mogą być łakomym
kąskiem dla złodziei. Jak mówi prezes Mirkiewicz, krótko po zamontowaniu koszy na ul.
Wrocławskiej, jeden z nich zniknął, ale najwidoczniej złodzieja dręczyło sumienie, bowiem kosz po
trzech dniach wrócił na swoje miejsce. Wartość jednego kosza zafundowanego przez producenta
oleju Platinum to 360 zł. 50 pojemników na odpady wraz z montażem to dla spółki korzyść w
wysokości 20 tys. zł.
Czerwone kosze na śmieci przy przystankach to nie jedyne zmiany w wyglądzie miejsc, w których
pasażerowie oczekują na przyjazd "emki". Na ul. Dąbrowskiego widać, w jakim kierunku idzie
spółka, jeśli chodzi o przygotowywanie wiat przystankowych. - Tak w niedalekiej przyszłości będą
wyglądały wszystkie wiaty przystankowe należące do Jarocińskich Linii Autobusowych. Wraz z nimi
zamontowane będą nowe, czytelne rozkłady jazdy - opowiada Grzegorz Mirkiewicz.

2011-10-07 | Wilczyce powalczą o puchar premiera
Drużyna dziewcząt UKS "Wilki" Wilkowyja zagra dzisiaj w
Warszawie w finale krajowym Turnieju Piłki Nożnej Orlika
o Puchar Premiera Donalda Tuska. 26 września w
Poznaniu odbył się wojewódzki finał turnieju orlika.
Jednak żeby zagrać w stolicy Wielkopolski należało
przejść trzy rundy eliminacyjne: powiatowe, ćwierćfinał
wojewódzki oraz półfinał wojewódzki. Zawodniczki UKS
"Wilki" Wilkowyja przebrnęły przez nie jak burza i do
Poznania jechały jako jedne z faworytek. Zawodniczki nie
zawiodły swoich kibiców i po raz drugi z rzędu zostały
mistrzyniami województwa. Dzisiaj w Warszawie
zawodniczki z Zespołu Szkół w Wilkowyji będą reprezentować województwo wielkopolskie w finale
krajowym w Warszawie.
Skład zespołu: Zosia Kubiak, Kinga Michalak, Julia Karpińska, Anita Misiorek, Katarzyna
Szymendera, Sandra Grajek, Ada Mikołajczak, Roksana Wojtecka, Ola Szukalska, Karolina Repnak.
Trener: Jacek Kolecki, kierownik: Ewelina Sokowicz-Król.
Foto: www.wilkowyja-szkola.pl

2011-10-07 | JLA dotrze wszędzie
Jarocińskie Linie Autobusowe posiadają już dwa kolejne nowe autobusy 12 metrowe. Pojazdy marki

Irisbus, które spółka zakupiła we wrześniu, obsłużą kursy do gmin Jaraczewo i Żerków. JLA dotrze
do najdalej położonych zakątków tych gmin.
Kurs Jarocińskich Linii Autobusowych do Jaraczewa został rozszerzony o miejscowości Zalesie,
Bielejewo i Panienkę. Trasa jest wydłużona i swym zasięgiem obejmuje także Golę i Niedźwiady.
Dla ułatwienia transportu mieszkańcom gminy Jaraczewo JLA rano jednocześnie wypuszcza dwa
autobusy. Jeden z nich pojedzie przez Górę i wraca przez Bielejewo, Zalesie i Panienkę. Drugi
autobus jedzie aż do Niedźwiad i wraca przez Łobzowiec. Drugi z nowych autobusów pozyskanych
przez Jarocińskie Linie Autobusowe pojedzie do gminy Żerków. Kurs obsłuży najdalej położone od
Jarocina miejscowości. -Docelowo autobus dotrze do Komorza Przybysławskiego, jadąc przez
Wilkowyję, Żerków. Będzie to tzw. linia ekspresowa do Żerkowa, bo autobus będzie jechał,
omijając Łuszczanów - wyjaśnia Grzegorz Mirkiewicz. Kurs obejmie także Śmiełów, Komorze,
Antonin i Raszewy. Nowe kursy obowiązują już od 3 października.

2011-10-07 | Gmina pomoże powiatowi
300 tysięcy złotych przekaże gmina Jarocin powiatowi jarocińskiemu na budowę drogi na odcinku
Mieszków - Żerków. Głosowanie nad uchwałą było jednym z punktów nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się 28 września. - Mieszkańcy często nie rozróżniają kompetencji i zadań,
które ma realizować powiat, a które gmina. Interesuje ich ostateczny rezultat z przeprowadzonych
inwestycji - mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. - Ta uchwała wzajemnej pomocy, ma służyć
pozyskaniu funduszy na budowę dróg zarówno dla gminy jak i powiatu. Musimy sobie nawzajem
pomagać, dzięki temu więcej środków pozyskamy - podkreśla burmistrz.
Zarówno powiat jarociński jak i gmina Jarocin starają się uzyskać dofinansowania na budowę dróg
ze źródeł zewnętrznych m.in. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podstawowym
celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy, remontu kluczowych odcinków dróg gminnych
i powiatowych, prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa
komunikacyjnego. Jednym z kryteriów otrzymania dofinansowania jest uzyskanie jak największej
liczby punktów przy ocenie wniosku inwestycyjnego. Wykazanie udziału partnerów zewnętrznych w
finansowaniu inwestycji to dodatkowe punkty, które zadecydować mogą o tym, czy projekt otrzyma
środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z tego też powodu władze gminy i
powiatu, podejmując podobne uchwały, starają się pomagać sobie nawzajem. Podczas sesji radni
po krótkiej dyskusji i pytaniach dotyczących projektów, które miałyby być sfinansowane w ramach
przyznanej pomocy, przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 12 za i 8 wstrzymujących.
Starostwo przekaże gminie Jarocin taką samą kwotę, czyli 300 tys. zł, na budowę łącznika ulic
Glinki i Jarmarcznej. Rada Powiatu Jarocińskiego już nazajutrz podjęła uchwałę gwarantującą
gminie środki finansowe na realizację tej inwestycji drogowej.

2011-10-07 | Jarocin wśród liderów energii
Gmina Jarocin znalazła się wśród finalistów konkursu "Lider
Zielonej Energii". Spośród 250 opisów dobrych praktyk, które
brały udział w konkursie, jury wytypowało 21 inwestycji. Teraz
ich los jest w rękach czytelników Serwisu Samorządowego PAP,
którzy wybiorą najciekawszą ekologiczną inwestycję. Głosować
można tutaj.
W przypadku Jarocina uznanie zyskały dwie inwestycje: montaż kolektorów słonecznych na dachu
hotelu Jarota oraz zainstalowanie 10 latarni hybrydowych na ulicy Stefanowskiej w Golinie, które
świecą dzięki energii z wiatru i słońca.

Przez 12 miesięcy samorządy przesyłały do redakcji Serwisu Samorządowego PAP informacje o
wykorzystywaniu energii odnawialnej na terenie gmin. Na stroniewww.eko-gminy.pl zostało
opublikowanych około 250 opisów dobrych praktyk. Spośród nich wyłoniono finalistów. O
jarocińskich przedsięwzięciach czytaj: latarnie hybrydowe, kolektory słoneczne.
Wszystkim finalistom 27 października w Warszawie podczas konferencji, dotyczącej odnawialnych
źródeł energii w gminach, zostaną wręczone statuetki Lider Zielonej Energii. Przedsięwzięcie będzie
okazją do podsumowania konkursu i projektu "Nasza Gmina Chroni Klimat", realizowanego przez
Fundację Promocji Gmin i Polskich w partnerstwie z Serwisem Samorządowym PAP.

2011-10-07 | Stypendyści "Ogrodu Marzeń"
Piętnastu uczniów z terenu Ziemi Jarocińskiej przez
najbliższy rok będzie mogło realizować swoje marzenia i
rozwijać talenty, dzięki stypendiom przyznanym przez
Fundację "Ogród Marzeń". Wręczenie certyfikatów i kart
bankomatowych do kont w Banku Spółdzielczym w
Jarocinie, na które wpływać będą co miesiąc pieniądze ze
stypendiów, odbyło się w środę 5 października.
Program stypendialny "Kuźnia Młodych Talentów" jest
częścią ogólnopolskiego programu "Równe szanse"
realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego,
która przekazała na ten cel jarocińskiej organizacji 12
tys. zł. Aby móc skorzystać z tych środków "Ogród Marzeń" musiał pozyskać drugie tyle pieniędzy z
innych źródeł. Każdy z 15 stypendystów będzie otrzymywać od 150 do 250 zł miesięcznie przez
cały rok szkolny.

2011-10-07 | Trzy inwestycje w Mieszkowie
W Mieszkowie oddano do użytku aż trzy inwestycje:
przebudowaną ulicę Dworcową, wyremontowany
fragment drogi i chodnika na rynku oraz parking przy
kościele. - Wszystkie trzy tworzą jedną całość podkreślał podczas uroczystości burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki. Jedne z największych remontów drogowych w
Mieszkowie odbyły się dzięki współpracy gminy Jarocin i
jej spółek, gminy Kotlin oraz powiatu jarocińskiego.
Uroczystości rozpoczęły się na rynku, gdzie gmina Jarocin
wyremontowała 200-metrowy odcinek drogi łączącej się z
ulicą Dworcową. Położono tu nowy dywanik asfaltowy
oraz wymieniono nawierzchnię chodnika. Asfalt
naprawiono także przed salą wiejską. Prace za kwotę 170 tys. zł wykonała firma PRD DROBUD.
Drugą otwieraną dziś inwestycją gminy Jarocin był parking przy ulicy Dworcowej, znajdujący się w
pobliżu kościoła św. Wawrzyńca. Odwodniony i wyłożony kostką brukową plac może pomieścić aż
59 samochodów osobowych. Prace wykonała firma Związek Spółek Wodnych z Jarocina. Na budowę
parkingu gmina przy współpracy Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych pozyskała ponad
275 tys. zł z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 445 tys. zł.
Do inwestycji w Mieszkowie włączyły się także dwie gminne spółki. Zakład Usług Komunalnych
zamontował lampy przy parkingu, a Jarocińskie Linie Autobusowe odnowiły przystanki.

Wstęgę przecięto dziś także przy największym przedsięwzięciu drogowym powiatu jarocińskiego w
Mieszkowie, czyli ulicy Dworcowej i Osieckiej. To ponad 1,5 kilometrowy odcinek drogi powiatowej,
który przebudowany został za ponad 2 mln zł. W inwestycji partycypowała gmina Kotlin, która
przekazała na ten cel 20 tys. zł. - Wszystkie otwierane dziś inwestycje tworzą jedną całość podkreślał podczas uroczystości burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. O wzorowej współpracy
wszystkich podmiotów biorących udział w przedsięwzięciu mówił także starosta jarociński, Mikołaj
Szymczak. O oprawę uroczystości zadbało sołectwo Mieszków. Nie brakło i miejscowej orkiestry
dętej, i uroczystego przemarszu po wyremontowanych drogach, i poczęstunku. Poświęcenia
inwestycji dokonał ks. proboszcz Eugeniusz Kiszka.

2011-10-06 | Nominacja za rozmach i odwagę
Jarocin z wewnętrzną kampanią wizerunkową "Jarocin
free.wolne miasto" znalazł się wśród nominowanych
renomowanego konkursu Złote Formaty. Jarociński
projekt zyskał uznanie jury konkursowego w najbardziej
prestiżowej kategorii Grand Prix. - W tym roku
szczególnie gratulujemy Jarocinowi znalezienia się w
gronie nominowanych w kategorii, w której oceniany jest
całokształt działalności promocyjnej - podkreśla Anna
Proszowska - Sala, pomysłodawczyni i dyrektor
programowy Festiwalu Promocji Miast i Regionów.
Wewnętrzna kampania wizerunkowa "Jarocin free.wolne
miasto", realizowana jest od maja ubiegłego roku, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w strategii
promocji i komunikacji marketingowej, opracowanej dla Jarocina przez krakowską Eskadrę. Jej
celem było (i nadal jest) wykreowanie nowego wizerunku miasta, którego wyrazicielem został
slogan: "Free znaczy wolny; wolny znaczy być sobą". Na gali konkursowej Złotych Formatów gminę
Jarocin reprezentował radny Robert Kaźmierczak, który pełniąc funkcję zastępcy burmistrza
koordynował wdrażanie kampanii "Jarocin free.wolne miasto". - Nominacja w kategorii Grand Prix
festiwalu to wielki sukces jarociniaków. Twórcami kampanii byli m. in. Magda Bielawska, Ania
Ulatowska, Tomek Grygiel, Włodek Włoch. Ale cała akcja nie odbyłaby się, gdyby nie
zaangażowanie śp. Andrzeja Owczarka - twórcy potarzyckiego planetarium, pani Eugenii Wieczorek
- twórczyni frywolitek, pani Liliany Waliszki - promotorki aktywności, perkusistki Justyny Grzesiek,
kierowcy formuły BMW Macieja Biernacika, młodych filmowców z Olimpijska Studio, fanów piłki
nożnej - Stanisława Kujawy i Tadeusza Owczarskiego oraz trenera Czesława Owczarka, Tomasza
Klauzy - twórcy muzeum napoleońskiego w Witaszycach. To oni i ich pasje stały się motywami
przewodnimi free.wolnej kampanii - podkreśla Robert Kaźmierczak.
W walce o statuetkę Złotych Formatów naszej gminie przyszło zmierzyć się z nie lada
przeciwnikami, czterema urzędami marszałkowskimi województw: lubuskiego, pomorskiego,
śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Mimo że w tym roku Jarocinowi nie udało się zdobyć statuetki
Złotych Formatów, znalezienie się w gronie nominowanych to duży sukces jarocińskiego
samorządu. - Jarocin w swoich działaniach promocyjnych jest konsekwentny i kładzie duży nacisk
na komunikację z mieszkańcami, osiągając wymierne efekty stosunkowo niewielkimi środkami. We
wszystkich waszych działaniach widać rozmach i odwagę - podkreśla Anna Proszowska-Sala.
Nagrodę główną w kategorii Grand Prix przyznano Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Warmińsko - Mazurskiego za kampanię "Mazury cud natury".
Przypomnijmy, że Jarocin już raz był laureatem nagrody
Złote Formaty. W 2008r. został wyróżniony w kategorii
wydawnictwo promocyjne za dzieje miasta w komiksie. W
2007 roku w tej samej kategorii gmina zdobyła drugie
miejsce. Wtedy uznanie jury konkursowego zdobył
magazyn Jarociński Przegląd Informacji.
Festiwal Promocji Miast i Regionów odbył się 20 i 21
września w Warszawie. Jest to największe w Polsce wydarzenia, dotyczące budowania wizerunku i
promowania miast i regionów. Podczas imprezy prezentowane są najnowsze rozwiązania i trendy, a
także efekty działań promocyjnych miast i regionów na świecie. Festiwal tradycyjnie kończy gala,
rozstrzygająca konkurs Złote Formaty, poświęcony branży promocji miejsc. Pomysłodawczynią oraz
dyrektorem programowym festiwalu jest Anna Proszowska - Sala.

2011-10-06 | Kończy się remont, trwa konkurs
Kończy się pierwszy etap remontu budynku, w którym
powstanie Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie.
Równocześnie muzeum ogłosiło konkurs na projekt
ekspozycji stałej poświęconej historii polskiej muzyki
rockowej.
W ramach kończącego się remontu dawnego budynku
zbożowego została wyremontowana konstrukcja dachu,
wymieniona dachówka, renowacji poddano stolarkę
okienną i drzwiową. Na elewacji położono nowe tynki.
Remont kosztował 450 tys. zł i został sfinansowany ze
środków przekazanych muzeum przez gminę i z dotacji
uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Dzięki remontowi konstrukcji
dachowej i demontażowi poziomych belek, na najwyższej kondygnacji udało się uzyskać potężną
przestrzeń ekspozycyjną. Tak naprawdę cała powierzchnia dachu będzie mogła pełnić funkcje
wystawiennicze - mówi Robert Kaźmierczak, koordynujący projekt Spichlerza Polskiego Rocka.
Muzeum porozumiało się też z właścicielem budynku GS "Samopomoc Chłopska", od której
wydzierżawiło obiekt na 20 lat, aby wpisać go do rejestru zabytków. Procedura zakończy się w
najbliższych tygodniach. - To pozwoli nam ubiegać się o dotację na remont wnętrz z programów na
ochronę zabytków - wyjaśnia dyrektor Sebastian Pluta. Muzeum planuje wnioskować w najbliższym
czasie o środki z programów ministra kultury, marszałka województwa wielkopolskiego i
wielkopolskiego konserwatora zabytków.
Pod koniec września został ogłoszony konkurs na projekt ekspozycji stałej Spichlerza Polskiego
Rocka, która zostanie ulokowana na pierwszym i drugim piętrze dawnego magazynu zbożowego.
Podstawą dla projektantów będzie scenariusz wystawy autorstwa Leszka Gnoińskiego i Roberta
Jarosza. Autorów zwycięskiego projektu poznamy pod koniec listopada. - Cieszy nas
zainteresowanie konkursem renomowanych pracowni, które mają już na koncie efektowne
realizacje, jak chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego - mówi dyrektor muzeum.
Do zbiorów Spichlerza trafią wkrótce nowe materiały filmowe. Dzięki pomocy Kerstin Baier Hildebrand z urzędu miasta Schlüchtern udało się odnaleźć w archiwach niemieckiej telewizji ZDF
reportaż z festiwalu w Jarocinie w 1987r. - Chcemy, aby część zbiorów Spichlerza stanowiły efekty
pracy zachodnich dziennikarzy podczas festiwali w latach 80. Niezwykle interesujące może być
poznawanie, w jaki sposób w tamtych czasach opisywano i pokazywano polską rzeczywistość, w
tym jarociński festiwal - wyjaśnia Robert Kaźmierczak.
W tym roku zostanie jeszcze ogłoszony konkurs na produkcję filmów dokumentalnych na temat
Wielkopolskich Rytmów Młodych i jarocińskiego festiwalu. Będą one stanowiły część ekspozycji
stałej, a w przyszłości mogą być sprzedane do emisji w telewizji lub na płytach DVD.
Od najbliższego piątku przez miesiąc w Grudziądzu będzie pokazywana stworzona w ramach
projektu Spichlerz Polskiego Rocka wystawa plenerowa, dokumentująca historię Wielkopolskich
Rytmów Młodych i jarocińskiego festiwalu.
Więcej info: www.facebook.com/SpichlerzRockaJarocin
Fot. Szymon Gruchalski

2011-10-06 | W radzie nadal pat

Po raz kolejny miejscy radni, w trakcie nadzwyczajnej sesji, nie podjęli uchwały o obsadzeniu
mandatu radnego przez Mariusza Cypryana z Cielczy. O uzupełnieniu rady o nowego, 21. radnego
zadecyduje teraz Wojewoda Wielkopolski, specjalnym zarządzeniem zastępczym.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Rada Miejska miała czas do 28 września na przegłosowanie
uchwały o wyborze radnego. Jednakże wynik poprzednich dwóch głosowań w tej sprawie został
powtórzony i tym razem. Ponownie 10 radnych zagłosowało za, a 10 było przeciwko. - Sądziłem, że
podczas sesji 28 września kolega Cypryan zostanie już ostatecznie radnym - podkreśla Rajmund
Banaszyński, radny Rady Miejskiej w Jarocinie. - To, że tak się nie stało trudno jest mi w
jakikolwiek sensowny sposób wytłumaczyć. Nie widzę żadnych merytorycznych okoliczności, które
uzasadniałyby takie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Decyzja, jaką podjęli radni opozycji, w mojej
ocenie, jest stricte polityczna, a jej efektem ma być utrzymanie jak najdłużej sytuacji patowej w
Radzie Miejskiej - konkluduje Banaszyński.
Przypomnijmy, że Mariusz Cypryan zastąpi w radzie Janusza Wojtczaka, którego mandat został
wygaszony.

2011-10-06 | Święto Pieczonego Ziemniaka
Święto Pieczonego Ziemniaka obchodzili uczniowie szkoły
w Bachorzewie. W tym celu cała społeczność szkolna
udała się do Gospodarstwa Agroturystycznego "Na
Leśnej". Uczniowie podzielili się na drużyny parzystych i
nieparzystych, dla których zostały zorganizowane różne
konkursy, np. zbieranie ziemniaków, które wcześniej
zostały ukryte na terenie agroturystyki, dyktando, rzut
ziemniakiem do koszyka oraz slalom z koszykiem z
ziemniakami. Drużyny układały także jesienną piosenkę
wiersz lub przygotowywały scenkę na temat jesieni.
Podczas pobytu w agroturystyce uczniowie skosztowali
pysznych ziemniaków z ogniska oraz mieli czas na
podziwianie zwierząt oraz na zabawy na placu zabaw.

2011-10-05 | Spotkanie z kombatantami
Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki oraz Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak spotkali się z
przedstawicielami lokalnych organizacji kombatanckich, aby uczcić Dzień Weterana. Samorządowcy
przekazali na ręce kombatantów podziękowania z wyrazami szacunku i dobrego zdrowia.

Okolicznościową prelekcję wygłosił Jan Jajor, jarociński historyk i regionalista. Dzięki niej

zgromadzeni powrócili do wydarzeń, związanych z kampanią wrześniową 1939 roku. Spotkanie z
włodarzami gminy i powiatu było okazją zarówno do wspomnień jak i podzielenia się problemami, z
którymi zmagają się weterani.
W spotkaniu w jarocińskim ratuszu udział wzięło około 40 członków pięciu związków
kombatanckich, działających na terenie gminy i powiatu jarocińskiego tj: Związku Sybiraków,
Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego, Związku Inwalidów
Wojennych oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

2011-10-05 | Planetarium będzie miało patrona
Już wkrótce Centrum Oświatowo-Kulturalne w Potarzycy
otrzyma imię Jana Heweliusza, a działające w nim od 18
lat planetarium, imię jego twórcy Andrzeja Owczarka.
Uroczystość odbędzie się 13 października o godz. 14.00.
W marcu 2011 roku, po śmierci Andrzeja Owczarka,
zawieszono działalność planetarium. Jednak już wkrótce
w znów zabłysną w nim gwiazdy, ukażą się planety,
zaistnieją ciekawe zjawiska astronomiczne, a towarzyszyć
będzie im charakterystyczna "kosmiczna" muzyka. Będzie
to możliwe dzięki tym, którzy kochają planetarium i dla
których jego twórca był kimś wyjątkowym. Reaktywacją
planetarium zajmują się obecnie władze szkoły Aleksandra Świderka, prezes Potarzyckiego
Stowarzyszenia Oświatowego oraz opiekun planetarium Elżbieta Owczarek. Wielkie wyzwanie
podjęli Piotr Owczarek, syn Andrzeja Owczarka i Radosław Mikołajczak, jego uczeń, wielki miłośnik
astronomii, wielokrotny laureat ogólnopolskich olimpiad astronomicznych, a co ważne mieszkaniec
Potarzycy. To oni zajmą się prowadzeniem seansów.
Uroczystość nadania imienia szkole i planetarium odbędzie się w czwartek 13 października o
godzinie 14.00. Inauguracyjne seanse dla wszystkich zainteresowanych 14 i 15 października o
godzinie 15.00. Szczegółowe informacje dostępne u opiekuna planetarium pod numerem telefonu
62 747 10 48. a także na stronie internetowej: www.planetariumwpotarzycy.prv.pl.

2011-10-05 | Jarocin powinien wyznaczać trendy
Piotr Muszyński, wiceprezes zarządu Telekomunikacji
Polskiej S.A., Tomasz Kowal, dyrektor ds. inwestycji
Telekomunikacji Polskiej S.A. gościli w Jarocinie pod
koniec września. Podczas pobytu w naszym mieście
poznali założenia oraz etapy realizacji projektu "Jarocin kreatywna szkoł@". - Jarocin powinien wyznaczać trendy,
warto wykonać więc kolejny krok. Proponujemy, żeby
połączyć szkoły i stworzyć jarocińską sieć edukacyjną,
która będzie funkcjonowała w oparciu o te rozwiązania,
którymi już dysponujecie - mówił w Jarocinie prezes Piotr
Muszyński.
W czasie spotkania przedstawione zostały szczegóły
projektu, w ramach którego jarociński samorząd
wyposażył wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w
mobilne pracownie komputerowe. Etapy realizacji
projektu przedstawił z Andrzej Grzybowski, koordynator
projektu. Mówiono o zaletach pionierskiego w skali kraju
przedsięwzięcia, ale także o trudnościach, jakie wystąpiły
od czasu jego rozpoczęcia oraz o koncepcjach rozwijania
projektu w przyszłości.
Przedstawiciele TP S.A. mieli okazję zobaczyć, jak
jarociński projekt jest realizowany w praktyce, biorąc
udział w lekcji języka angielskiego w Szkole Podstawowej
nr 2 w Jarocinie. - Był dzwonek na przerwę. Normalna reakcja ucznia jest taka, że rzuca wszystko i
wychodzi. Podczas lekcji z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej dzwonek nie przerwał
lekcji. Uczniowie siedzieli i wykonywali ćwiczenia dalej. Jest to chyba najlepsza potwierdzenie tego,
że uczniów do lekcji z wykorzystaniem netbooków nie trzeba namawiać - podkreślił prezes
Muszyński. Pierwszym efektem wizyty przedstawicieli Telekomunikacji Polskiej S.A. w Jarocinie było
zwiększenie przepływności sieci dla Szkoły Podstawowej nr 2 z 6 do 40 Mb.
- Cieszę się, że rok po tym jak rozpoczęliśmy projekt, mogliśmy go zaprezentować i dokonać jego
oceny przed osobami, które są do tego najlepiej przygotowane. Dziękuję, że pokazaliście nam
panowie kolejne kroki, jakie powinniśmy wykonywać, żeby nasz projekt rozwinąć - podsumował
spotkanie Robert Kaźmierczak, były zastępca burmistrza Jarocina, odpowiedzialny za wdrożenie
projektu "Jarocin - Kreatywna Szkoł@". Organizatorem spotkania była firma Intel przy współpracy z
gminą Jarocin.

2011-10-05 | Wojewoda likwiduje pogotowie?
Rada Miejska podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie przyjęła uchwałę stanowiskową w sprawie
planów likwidacji szpitalnego oddziału ratunkowego w Jarocinie. Radni stanowczo sprzeciwili się
realizacji planu ograniczenia sieci SOR-ów i jednocześnie wnieśli o pozostawienie oddziału w
Jarocinie. Treść stanowiska radych przekazana zostanie Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Początek sprawie dała zapowiedź Wojewody Wielkopolskiego dotycząca likwidacji Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Jarocinie oraz innych miastach województwa m. in. z powodu braku
lądowiska na terenie gminy. - Propozycja wojewody niepokoi i powinniśmy na nią reagować przed,
a nie po ostatecznych decyzjach. Dobrze się stało, że uchwała została przyjęta jednomyślnie przez
wszystkich radnych. To pokazuje, że w sprawach najważniejszych dla Jarocina Rada Miejska może
być w pełni zgodna - podkreśla radny Robert Kaźmierczak, który w imieniu radnych Ziemi
Jarocińskiej złożył projekt uchwały, sprzeciwiającej się likwidacji Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego. Jarocińscy radni zgodnie zauważyli, że likwidacja SOR w Jarocinie uderzy przede

wszystkim w 80 tysięczną społeczność powiatu jak również mieszkańców gminy Borek.
Położenie Jarocina na zbiegu trzech dróg krajowych: 11, 12, 15 oraz drogi wojewódzkiej 443
oznacza stale zwiększającą się liczbę wypadków drogowych oraz bardzo duże natężenie ruchu
przede wszystkim tranzytowego. Do większości zdarzeń zawsze dociera i udziela pomocy
poszkodowanym pogotowie ratunkowe właśnie z naszego miasta. Ogromne znaczenie ma również
fakt, że jarociński oddział ratunkowy powstał stosunkowo niedawno w 2007 roku. Zainwestowano
w niego kilkanaście milionów złotych, pozyskanych również ze środków unijnych. Oddział
wyposażony jest w nowoczesną aparaturę wartą ponad 4 mln złotych. W strukturach SOR znajduje
się specjalistyczny i podstawowy zespół wyjazdowy oraz działają trzy izby przyjęć.
Aby podnieść poziom świadczeń medycznych udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
powiat jarociński otrzymał w drodze darowizny z zasobów Skarbu Państwa blisko 3,5 ha gruntu pod
budowę lądowiska. Jeszcze w 2011 roku mają ruszyć prace wstępne związane z budową lądowiska.
W kolejnym roku roboty budowlane będą kontynuowane, tak, aby jeszcze w 2012r. zostało wydane
stosowne pozwolenie na użytkowanie lądowiska. Obecnie w województwie wielkopolskim istnieje
tylko kilka lądowisk na potrzeby ratownictwa medycznego. Jak zaznaczyli radni jarocińscy w
uzasadnieniu do przyjętej uchwały: "Pozostawienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w
strukturach Szpitala Powiatowego w Jarocinie jest w pełni uzasadnione i konieczne dla pełnego
bezpieczeństwa oraz zdrowia mieszkańców."
Radni powiatu jarocińskiego podczas ostatniej sesji również przyjęli uchwałę o treści podobnej do
uchwały rajców miejskich, zajmując jednoznaczne stanowisko w sprawie likwidacji Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. Czterech radnych Platformy Obywatelskiej głosowało przeciw przyjęciu
uchwały stanowiskowej. - Jestem bardzo zaskoczony po sesji Rady Powiatu, podczas której
Stanisław Martuzalski, Andrzej Dworzyński, Hanna Szałkowska i Zygmunt Meisnerowski, związani z
Platformą Obywatelską, nie chcieli przyjęcia uchwały stanowiskowej, broniącej pogotowia
ratunkowego w Jarocinie - powiedział burmistrz Adam Pawlicki. - To jest dla mnie nieporozumienie i
dziwi mnie, dlaczego nie bronią tego, co może zadecydować o ludzkim życiu. Nie wyobrażam sobie
Jarocina bez pogotowia i tym samym korzystania z pogotowia ze Środy Wlkp lub Pleszewa. To jest
fizycznie niemożliwe - podkreślił włodarz miasta.
Szpital powiatowy w Jarocinie w liczbach:








80 tys. mieszkańców powiatu jarocińskiego podlega działalności SOR
6 265 (2007), 8 834 (2010) - liczba osób przyjętych na oddział
400 tys. zł - koszty poniesione na zakup nowoczesnego ambulansu wraz z wyposażeniem
na potrzeby ratownictwa medycznego
12 mln złotych kosztowała rozbudowa Szpitala Powiatowego w Jarocinie
3,5 mln zł wart jest sprzęt zakupiony dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni
3,5 ha gruntu otrzymał powiat od Skarbu Państwa na budowę lądowiska

2011-10-04 | Sygnalizacja w Golinie już działa
Sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 15 w Golinie została
uruchomiona 3 października. W poniedziałkowe przedpołudnie w obecności dzieci i młodzieży z
miejscowej szkoły oraz mieszkańców odbyło się uroczyste poświęcenie oraz uruchomienie dwóch
sygnalizatorów.
Sygnalizatory zamontowano na drodze krajowej nr 15 w Golinie na przejściach przy skrzyżowaniu z
ul. Wolności oraz z ul. Dworcową. Montaż dwóch sygnalizatorów kosztował ponad 100 tys. zł.
Inwestycję zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina Jarocin przekazała
GDDKiA materiały niezbędne do przebudowy chodnika oraz pokryła koszty wykonania przyłącza
energetycznego.

Mieszkańcy Goliny od wielu lat walczyli o zainstalowanie sygnalizacji na drodze krajowej nr 15. - W
imieniu wszystkich mieszkańców i moim własnym chcę dziś złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w tej inwestycji uczestniczyli - mówił podczas uroczystości Ryszard Żyto, sołtys
Goliny i Stefanowa. Faktem, potwierdzającym konieczność istnienia sygnalizacji świetlnej, była
tragedia, do jakiej doszło w połowie lutego tego roku. Wtedy dwie uczennice szkoły podstawowej
zostały potrącone na przejściu dla pieszych przez samochód ciężarowy. Po tym zdarzeniu gmina
Jarocin zdecydowała o zatrudnieniu przy szkole w Golinie tzw. przeprowadzacza, który nadzoruje
bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię. Mimo działającej już sygnalizacji, będzie on towarzyszył
najmłodszym na przejściach jeszcze przez dwa tygodnie.
W uroczystości uczestniczyli Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, Ryszard Waligóra i Jerzy Helwig,
przedstawiciele GDDKiA w Środzie Wlkp., Maciej Graczyk z Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego GDDKiA w Poznaniu, Zbigniew Kowańdy, kierownik służby liniowej GDDKiA w Jarocinie
oraz Józef Wojciechowski projektant i wykonawca inwestycji.

2011-10-03 | Uroczystość przy sanktuarium
Uroczyste oddanie do użytku zrewitalizowanego parku oraz otoczenia wokół sanktuarium w Golinie
odbyło się w niedzielne popołudnie 2 października. Inwestycja, zrealizowana przez gminę Jarocin,
polegała na rekonstrukcji istniejącego przy kościele parku. Drzewa i krzewy zostały oznaczone
mosiężnymi tabliczkami wraz z nazwami gatunków. Poza tym wokół sanktuarium zamontowane
zostały ławeczki, kosze na śmieci, pergola drewniana oraz mostek. Poza tym stworzone zostało
miejsce rekreacyjno-modlitewne dla wiernych i pielgrzymów. W otoczeniu sanktuarium powstał
staw ze strumyczkiem oraz droga krzyżowa, którą symbolizują specjalnie wykonane do tego celu
kamienie.

Realizacja prac kosztowała 295 tys. zł brutto z czego blisko 183 tys. zł. stanowiło dofinansowanie,
które gmina Jarocin pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą inwestycji był
Zakład Chirurgii Drzew, Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni "PLENER" z Goliny. Podczas
uroczystości symboliczną wstęgę przecięto trzykrotnie. Poza gminną inwestycją w parku do użytku

oddano także drogę procesyjną oraz parkingi. Inwestycję wartą ponad 620 tys. zł wykonała firma
BRYLL BUD z Witaszyc. Prace zostały sfinansowane dzięki blisko 470 tys. zł unijnej dotacji, jaką
pozyskało Stowarzyszenie "Nasza Wspólnota" z Goliny. Pozostałe środki pochodziły z budżetu
gminy oraz powiatu. W tym roku wyremontowany został także dach domu katolickiego, który ma
pełnić funkcję świetlicy wiejskiej. Koszt remontu wyniósł blisko 40 tys. zł. z czego ponad połowę
stanowiła dotacja, pozyskana na nasz wniosek golińskeigo stowarzyszenia przez Lidera Zielonej
Wielkopolski.
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