2011-11-30 | Jarocin najtańszy
Już od pięciu lat Jarocin zajmuje lokaty w pierwszej dziesiątce najtańszych urzędów w Polsce. W
tym roku gmina Jarocin zajęła wysokie 7 miejsce w skali kraju, a pierwsze w województwie.
Jarociński samorząd przeznacza na administrację 168,66 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
- Cieszy mnie wysoka lokata Jarocina w rankingu najtańszych urzędów - mówi burmistrz Adam
Pawlicki. - Jednak podkreślam, że najważniejsza jest wysoka jakość usług świadczonych w urzędzie
- tłumaczy włodarz. Przypomnijmy, że jej wyznacznikiem w jarocińskim magistracie są restrykcyjne
normy ISO oraz racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi.
W rankingu opublikowanym przez Tygodnik Wspólnota, organizatorzy wzięli pod lupę wszystkie
polskie samorządy, oceniając je pod kątem wydatków na bieżące utrzymanie administracji. Ranking
Wspólnoty po raz pierwszy ogłoszony został w 2003 roku. Oceniane są w nim wszystkie polskie
miasta z uwzględnieniem ich statusu i wielkości. Wyniki dotyczą zawsze roku poprzedzającego daną
edycję rankingu.
Lokaty, jakie Jarocin do tej pory zajmował w klasyfikacji, wyraźnie pokazują, że z roku na rok
utrzymanie jarocińskiej administracji kosztuje relatywnie mniej w porównaniu do innych
samorządów. Piąty rok z rzędu Jarocin utrzymuje się na stabilnej pozycji w pierwszej dziesiątce - w
2006 znaleźliśmy się na 10. miejscu, w 2007 - na 9., w 2008 - na 10., w 2009 - znów na 9.
Tegoroczne 7 miejsce to najlepszy wynik gminy Jarocin w historii rankingu.

2011-11-30 | Renowacja zabytkowych obrazów
20 tys. złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego pozyskało golińskie stowarzyszenie "Nasza
Wspólnota". Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację obrazów w prezbiterium Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia w Golinie. W ramach przedsięwzięcia odnowienia doczekają się cztery
obrazy oraz pięć figur.

Prace konserwatorskie obejmą renowację obrazu zasłonowego Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
rozdającej pasy przynależności do Bractwa Pocieszenia z XVIII wieku, obraz św. Sebastiana oraz
św. Tobiasza, które mieściły się nad bramkami ołtarza głównego. Ze środków własnych renowacji
poddany zostanie obraz św. Andrzeja. Stowarzyszenie zbiera pieniądze na ten cel.
Z odrestaurowanych już ołtarzy bocznych pozostało do renowacji dziewięć figur. Koszty
odrestaurowania pięciu z nich sfinansują sponsorzy indywidualni. Odnowienia wymagają jednak
jeszcze cztery figury. Szczegółowych informacji na ten temat można zasięgnąć u proboszcza
golińskiej parafii lub skarbnika stowarzyszenia "Nasza Wspólnota" pod adresem e-mail: skarbniknw-golina@o2.pl.

Renowację i konserwację obrazów i figur wykonuje Diecezjalna Pracownia ArtystycznoKonserwatorska z Ostrowa Wlkp. Prace pochłoną około 45 tysięcy zł. Stowarzyszenie "Nasza
Wspólnota" zbiera środki na renowację całego wnętrza sanktuarium. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć na stronie internetowej parafii: www.golina.npc.pl

2011-11-29 | Utrzymanie przedszkoli coraz droższe
85% to odsetek dzieci w wieku od trzech do sześciu lat z terenu gminy Jarocin objętych jest opieką
przedszkolną. To wskaźnik o ponad 20% wyższy niż ten który wykazuje Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Jednak w dobie kryzysu i cięć budżetowych nader często pojawia się aspekt finansów i
pytanie, dlaczego utrzymanie przedszkoli rośnie w tak szybkim tempie. - Możemy za to
podziękować decyzjom, jakie podejmuje rząd. To przecież tam, a nie na poziomie samorządu
zapadają decyzje, za które płacimy jako gmina - mówi Bożena Kubacka, dyrektor Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.
Rządowe decyzje...
W Europie blisko 100 proc. dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia chodzi do przedszkola.
Jednak tam placówki te są utrzymywane wspólnie przez rząd i samorząd. U nas jest zgoła inaczej.
Władza na szczeblu rządowym podejmuje decyzje w zakresie funkcjonowania przedszkoli, a płacą
za nie samorządy z własnych budżetów. Obciążanie gmin kolejnymi obowiązkami w zakresie
edukacji trwa już od kilku lat. Tak było w wypadku organizacji żłobków, przygotowania szkół na
przyjęcie sześciolatków czy właśnie przedszkoli. W 2004 roku w ustawie oświatowej zapisano prawo
do pięciu godzin bezpłatnej edukacji dla każdego przedszkolaka. W 2009 roku dopisano obowiązek
przedszkolny dla pięciolatków. W obu przypadkach pieniędzy na realizację tych zadań nie dano.
... za które płaci gmina
Szczególne obciążenie dla budżetu gminy stanowią podwyżki dla nauczycieli placówek publicznych.
Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela pensje nauczycielskie wzrastają systematycznie. Z odgórną
decyzją samorząd musi poradzić sobie sam, gdyż subwencje, które otrzymuje z budżetu państwa
nie starczają na pokrycie tych wydatków. - W 2012 roku jarociński samorząd wyda na
wynagrodzenia pracowników przedszkoli publicznych ponad 4,7 mln zł. To 1,6 mln zł więcej w
porównaniu do roku 2007. Wydatki na wynagrodzenia wzrastają systematycznie, natomiast
finansowanie wydatków bieżących od 2007 roku wzrosło nieznacznie, bo nieco ponad 100 tys. w
skali pięciu lat dla siedmiu publicznych placówek - tłumaczy Bożena Kubacka. Podsumowując od
2007 roku pensje nauczycieli wzrosły o blisko 65%.
Coraz kosztownych więcej obowiązków
W związku z planowanym obniżeniem wieku obowiązku szkolnego edukacją przedszkolnym zostały
objęte wszystkie dzieci pięcioletnie. Ustawowo zwiększa to odsetek dzieci w przedszkolach. Więcej
przedszkolaków to więcej personelu, jaki i większa liczba przedszkoli, które działają na terenie
gminy, a co za tym idzie zwiększające się wydatki na ich prowadzenie. Zgodnie z nowelizacją
ustawy o systemie oświaty od września 2011r. przedszkole musi zagwarantować dzieciom pomoc
psychologiczno - pedagogiczną. Wiąże się to z zatrudnieniem adekwatnej do potrzeb liczby
specjalistów, dostosowania czasu ich pracy oraz zabezpieczenia środków finansowych na
zwiększenie liczby godzin pracy nauczycieli przeznaczonych na pracę z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. - Na to wszystko dokłada się nowelizacja ustawy o systemie oświaty w
zakresie zakazu pobierania od rodziców opłat za przygotowanie posiłków, czyli w praktyce
wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania
stołówki - wyjaśnia Bożena Kubacka.
Ile kosztuje utrzymanie przedszkoli?
Koszty zwiane z przebywaniem dziecka w przedszkolu to spory wydatek dla organu prowadzącego.
Oblicza się je sumując wydatki bieżące i przelicza na jednego przedszkolaka. W najdroższym
przedszkolu prowadzonym przez gminę, jarocińskim Marcinku, tak obliczone miesięczne wydatki
wynoszą 742,92 zł na dziecko. Drugą pod względem wysokości wydatków jest placówka w
Mieszkowie, gdzie koszt ten wynosi 538,97 zł. Niewiele mniej, bo 533,07 zł wydaje się na ten cel w
przedszkolu nr 2 w Jarocinie. Najniższe koszty ponosi przedszkole w Wilkowyi. Tam miesięcznie w
przeliczeniu na jednego przedszkola wydawane jest 369,72 zł. - Jak widać różnica jest znacząca, bo
wynosi blisko 50%, a koszty utrzymania przedszkolaka w placówkach publicznych są istotne, gdyż
na ich podstawie nalicza się dotację dla placówek niepublicznych - tłumaczy Bożena Kubacka. W

skali roku utrzymanie siedmiu przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 914 maluchów,
kosztuje gminę blisko 6,8 mln zł.
Jak dotujemy niepubliczne?
Dofinansowanie dla placówek niepublicznych nie może być niższe niż 75% wydatków ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko. Gmina Jarocin dotuje placówki
niepubliczne na poziomie 85%. - Gdyby obniżyć dotacje dla placówek niepublicznych do poziomu
75%, gmina zaoszczędziłaby w skali roku ponad 500 tys. zł - podkreśla Bożena Kubacka. Zatem
łatwo wyliczyć, że im wyższe będą koszty utrzymania przedszkolaka w placówkach publicznych,
tym więcej pieniędzy gmina będzie musiała przeznaczyć na dotacje dla placówek niepublicznych. W
2007r. gmina dokładała na jednego przedszkola 258,80 zł miesięcznie. Co roku kwota ta
systematycznie wzrastała i według szacunków w 2012 roku wyniesie ona aż 445,60 zł.
Ważnym faktem jest planowane na przyszłym rok rozpoczęcie działalności przez kolejne dwa
przedszkola niepubliczne. Jedno z nich ruszy w styczniu, a drugie we wrześniu. Planują przyjąć 150
maluchów. Oznacza to, że w budżecie trzeba zabezpieczyć kwotę także dla tych placówek. W sumie
na terenie gminy działać będzie 12 przedszkoli niepublicznych, które obejmie opieką 862 dzieci.
Jeżeli gmina utrzyma dotację na poziomie 85% to na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych
będzie musiała przekazać blisko 4,5 mln zł.
Wydatki na przedszkola na komisji
Posumowania finansowe z minionych pięciu lat oraz prognozowane wydatki na przedszkola w
przyszłym roku zostały przekazane radnym miejskim. O wydatkach i racjonalizacji kosztów na
przedszkola w przyszłorocznym budżecie gminy będą dyskutowali na najbliższej komisji oświaty i
spraw społecznych, która została zaplanowana na 28 listopada.
Kilka danych, dotyczących jarocińskich przedszkoli:










65% - o tyle wzrosły pensje nauczycieli w placówkach publicznych od 2007 roku
85% - tyle dzieci w wieku od trzech do sześciu lat z terenu gminy Jarocin objętych jest
opieką przedszkolną (minimalny wymiar opieki to 5 godzin 5 dni w tygodniu)
64,6% - odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną według danych Ministerstwa Edukacji
Narodowej (do tego wskaźnika wliczane są także formy opieki przedszkolnej obejmujące 3
godziny w 3 dni tygodnia)
742,92 zł - koszt miesięcznego utrzymania przedszkolaka w najdroższym przedszkolu,
prowadzonym przez gminę Jarocin
369,72 - koszt miesięcznego utrzymania przedszkolaka w najtańszym przedszkolu,
prowadzonym przez gminę Jarocin
445,60 zł - szacowana kwota dotacji, którą gmina Jarocin w 2012 roku miesięcznie
przeznaczy na jednego przedszkolaka, uczęszczającego do placówki niepublicznej
914 - tyle dzieci uczęszcza do siedmiu przedszkoli publicznych na terenie gminy Jarocin
862 - prognozowana liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w przyszłym roku

2011-11-28 | Program współpracy zatwierdzony
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie został przyjęty program współpracy gminy Jarocin z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2012.
W tegorocznym programie współpracy zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. - Część z nich
wynika z nowelizacji przepisów, a część z dotychczasowych doświadczeń w pracy między gminą
Jarocin a organizacjami pożytku publicznego - mówi Bożena Kubacka, pełnomocnik burmistrza ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pierwsza zmiana dotyczy ubiegania się o
dofinansowanie w ramach konkursu grantowego. Teraz oferent nie musi, tak jak do tej pory,
składać sprawozdania merytorycznego i finansowego za miniony rok. Z kolei w przypadku trybu
bezkonkursowego organizacja pozarządowa nie będzie składała wniosku na wykonanie zadania

publicznego, ale bezpośrednio ofertę, dotyczącą jego realizacji. - Takie rozwiązanie przyspiesza
postępowanie w ramach tego trybu - podkreśla Bożena Kubacka. Ostatnią zmianą wynikającą z
nowelizacji przepisów dotyczy wkładu niefinansowego, jaki organizacja może wliczyć w koszty
realizowanego przedsięwzięcia. Wcześniej wkład niefinansowy mógł stanowić wkład osobowy, czyli
wolontariat, umowy użyczenia czy umowy barterowe. Obecnie wkładem niefinanoswym może być
tylko wkład osobowy.
Do tej pory działały cztery zespoły konsultacyjne ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Powołane były w zakresach kultury, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i
sportu oraz ekologii, oświaty i szkoleń. W przyszłym roku będzie działał jeden interdyscyplinarny
zespół konsultacyjny. W jego skład wejdzie dwanaście przedstawicieli organizacji pozarządowych,
wybranych spośród członków organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jarocin,
ośmiu przedstawicieli Rady Miejskiej, wyznaczonych przez Komisję Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych oraz czterech przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jarocinie z odpowiednich
merytorycznie wydziałów. Z tego grona zostaną powołane komisje, które będą oceniały oferty
złożone w konkursach grantowych ogłaszanych przez burmsitrza Jarocina.
Jarocińskie organizacje pozarządowe dwukrotnie spotkały się w październiku w celu skonsultowania
projektu programu współpracy. Pierwsze konsultacje, w luźnym stylu, odbyły się podczas pikniku
integracyjnego w gospodarstwie agroturystycznym w Witaszycach. Po raz drugi stowarzyszenia i
kluby zasiadły, tym razem już do bardziej merytorycznej dyskusji, przy stole sesyjnym w
jarocińskim ratuszu. Poza tym zainteresowani swoje uwagi i sugestie mogli zgłaszać do 17
listopada w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.

2011-11-28 | 1,2 mln złotych na granty
Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert,
ogłoszonego przez burmistrza Jarocina 24 listopada. W 2012 roku na realizację zadań z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania
kultury fizycznej gmina Jarocin przeznaczy ponad 1,2 mln złotych.
Najwięcej środków, bo 689 tys. złotych gmina przeznaczy na zadania z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. W jego ramach dofinansuje realizację programu nauki pływania klas
drugich szkół podstawowych oraz innych zadań z zakresu sportu szkolnego, prowadzenie szkółek i
pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenie sportowe w ramach II ligi piłki nożnej. Na
przedsięwzięcia związane z ochroną i promocją zdrowia samorząd zarezerwował 320 tys. złotych. O
dotacje z tej puli mogą ubiegać się organizacje, które złożą oferty na prowadzenie świetlic
socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, organizacje półkolonii i obozów z programem
profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz realizację przedsięwzięć
integracyjnych o charakterze terapeutycznym oraz promujących zdrowy styl życia wśród osób
starszych. Z kolei w ramach działu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
rozdysponowanych zostanie 250 tys. złotych. Tutaj gminne środki zostaną przyznane na działania,
obejmujące m. in. różne formy edukacji artystyczno-kulturalnej, organizację festiwali i koncertów,
przedsięwzięć propagujących idee skautingu, a także ochronę zabytkowych pojazdów kolejowych.
O dofinansowanie w ramach 14 zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, czyli głównie
stowarzyszenia i kluby sportowe. Jednak zadania, na realizację których będą chciały pozyskać
gminne dofinansowanie, mają być skierowane do mieszkańców gminy Jarocin lub realizowane na
jej terenie. Tak jak w zeszłym roku oferty będą opiniowane zgodnie z wytycznymi kart oceny
określonymi dla danego zadania.
Ogłoszone zadania zlecane będą w formie wspierania lub powierzenia. W pierwszym przypadku
wnioskodawca otrzymuje w formie dotacji tylko część kosztów organizacji zadnia. Pozostałe
wydatki jest zobowiązany pokryć ze środków własnych. Z kolei w przypadku powierzenia podmiot

otrzymuje dotację na wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Kwotą minimalną, o jaką
można się ubiegać w ramach konkursu jest 1.5 tys. zł, maksymalną - kwota przeznaczona na
realizację konkretnego zadania.
- Należy pamiętać, że wszystkie oferty muszą być złożone według nowych wzorów, czyli tych
obowiązujących od 18 stycznia tego roku. - informuje Bożena Kubacka, pełnomocnik burmistrza ds.
organizacji pozarządowych. W stosunku do zeszłorocznego konkursu, kolejną istotną zmianą, jest
zapis regulaminu konkursu, dotyczący niefinansowego wkładu własnego. - Zgodnie z nowymi
wzorami ofert, niefinansowy wkład własny stanowi tylko wkład osobowy, czyli umowy
wolontariackie, a nie jak było do tej pory, także umowy bezpłatnego użyczenia i umowy barterowe
- wyjaśnia Bożena Kubacka.
Szczegóły konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Jarocin. Wnioski można
pobierać na podstronie Formularze. Informacji, dotyczących konkursu grantowego udzielają
pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 pod numerami telefonów: zdrowie - 62-749-96-63, sport - 62749-96-64, kultura - 62-749-96-65.
Na konsultacje projektów zaprasza także Jarocińskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Warsztatowe spotkanie w tym celu zaplanowane jest na 14 grudnia w godzinach od 16.00 do 18.00
w Jarocińskim Ośrodku Kultury.

2011-11-27 | Strefa parkowania z przejazdem przez rynek
Wiosną w śródmieściu Jarocina ma zostać uruchomiona
strefa płatnego parkowania. Rozwiązania komunikacyjne
przewidują także otwarcie jednej pierzei rynku dla ruchu
samochodów osobowych i małych aut dostawczych.
Prace nad wprowadzeniem strefy płatnego parkowania w
centrum Jarocina trwają od kilku miesięcy. Zainicjowane
zostały przez burmistrza jako antidotum na zakorkowane
śródmieście, oblegane miejsca parkingowe i mocno
utrudniony dostęp zmotoryzowanych do punktów
handlowych i usługowych znajdujących się w ścisłym
centrum. Koncepcja usprawnienia ruchu w śródmieściu
Jarocina, którą na zlecenie Urzędu Miejskiego opracowała poznańska firma Green Parking Polska,
została już przedłożona do zaopiniowania radnym pracującym w komisji rozwoju gminy.
Ostatecznie projekt strefy radni będą musieli przyjąć w formie uchwały -głosowanie w tej sprawie
planowane jest na połowę grudnia. Uchwała zawierać ma także cennik parkowania. Dopiero potem
magistrat będzie mógł poczynić dalsze działania, aby wprowadzić strefę w życie, czyli m.in. wybrać
w drodze przetargu administratora strefy, oznaczyć strefę oraz zakupić i zamontować parkometry.
Najprawdopodobniej strefa zacznie funkcjonować w kwietniu 2012 roku.
Granice strefy
Zgodnie z projektem strefa obejmować będzie centrum Jarocina ograniczone ulicami: Poznańską,
Al. Niepodległości, Kościuszki (łącznie z ulicą Paderewskiego do skrzyżowania z Moniuszki oraz
Libercourt) do wysokości Jarocińskiego Ośrodka Kultury, Wrocławską do skrzyżowania z ulicą gen.
Hallera. W skład strefy wejdzie także ulica Hallera oraz Śródmiejska do skrzyżowania z Wojska
Polskiego. W pobliżu strefy funkcjonować będą dwa parkingi buforowe: przy skrzyżowaniu św.
Ducha z Wojska Polskiego oraz Śródmiejskiej z Wojska Polskiego (przy Parku Zwycięstwa,
niedaleko ośrodka zdrowia).
Parkingi i przejazd przez rynek

Projekt strefy przewiduje ponadto otwarcie dla ruchu samochodowego jednej pierzei rynku. Ruch
odbywałby się od ulicy Śródmiejskiej w kierunku ulicy ks. Kard. St. Wyszyńskiego. Z ulicy
Wyszyńskiego będzie można skręcić w prawo (w Al. Niepodległości), a wcześniej także w lewo - w
ulicę Gołębią (na tej ulicy planowane jest odwrócenie dotychczasowego kierunku ruchu). Warto
zaznaczyć, że przejechać przez rynek będą mogły tylko i wyłącznie jednoślady, samochody
osobowe oraz małe auta dostawcze (do 2,5 tony). Maksymalna prędkość, z jaką pojazdy te będą
mogły się poruszać, będzie ograniczona do 40km/h. Dodatkowo dla bezpieczeństwa pieszych
zamontowane zostaną trzy muldy spowalniające: na wjeździe i wyjeździe z rynku oraz na
wysokości ulicy Św. Ducha. Na muldach funkcjonować będą przejścia dla pieszych.
Wzdłuż ulicy wytyczonej przez rynek zorganizowanych zostanie 30 miejsc parkingowych (w tym
dwa miejsca dla niepełnosprawnych). Jako że ścieżka rowerowa na ulicy Św. Ducha zostanie
zachowana, planowany jest także montaż stojaków na rowery.
Rynek nadal z kulturą i dla pieszych
Część rynku, gdzie będzie odbywać się ruch samochodowy i parkingi, będzie oddzielona od reszty
placu słupkami i gazonami. Na pozostałych trzech pierzejach nadal będą organizowane imprezy
kulturalne, koncerty, uroczystości patriotyczne, jarmarki czy ogródki piwne. Ta część ma pozostać
tylko do dyspozycji pieszych. Warto także dodać, że magistrat rozpoczyna prace nad projektem
rewitalizacji śródmieścia Jarocina. W centrum zainteresowania burmistrza, urzędników i radnych, a
także firmy opracowującej koncepcję, znajdzie się także rynek. To gwarantuje, że wszelkie "meble
miejskie", a więc montowane ławki, gazony, słupki czy stojaki na rowery, będą stylowe,
odpowiadające jednej wizualnej koncepcji. Ponadto w projekcie rewitalizacji mają się znaleźć nowe
pomysły na ożywienie rynku. Niewykluczone więc, że w niedalekiej przyszłości przy ratuszu pojawi
się fontanna, stylowe stragany, a może nawet... pręgierz.

2011-11-27 | Jubileusz czerwonokrzyskiej młodzieżówki
W czwartek, 24 listopada w jarocińskim ratuszu odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji 90lecia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Referat okolicznościowy wygłosił Tadeusz Zajdler,
prezes zarządu PCK w Jarocinie. - Gdy ludzie wchodzą do rodziny Czerwonego Krzyża wyrzekają się
swego egoizmu. W Czerwonym Krzyżu jest tylko miejsce dla tego, co każdy z nas ma w sobie
najlepszego. To, co gdzie indziej ludzi różni między sobą, co jątrzy jednych przeciwko drugim,
przestaje istnieć - podkreślił prezes Zajdler. Obchody były doskonałą okazją do nadania Stefanowi
Tobolskiemu tytułu Godność Honorowego Członka PCK. Jest to pierwsze takie wyróżnienie dla
mieszkańca Jarocina. Stefan Tobolski dołączył do zaszczytnego i wąskiego grona najbardziej
zasłużonych działaczy stowarzyszenia. W całym kraju tytuł ten został nadany tylko 307 osobom.

Czwartkowe obchody były przede wszystkim świętem młodych ludzi zrzeszonych w szkolnych
kołach PCK, których w rejonie działa 25. Razem zrzeszają około 850 członków. - Dzisiaj z
aktywnością młodych ludzi spotykamy się wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna - mówił podczas
uroczystości Robert Kaźmierczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie. Swoją działalność na
niwie czerwonokrzyskiej najmłodsi rozpoczynają od zapoznania z zasadami zdrowego stylu życia,

starsi zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy, organizują warsztaty na temat
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi, zapobiegania AIDS, włączają się w
akcje humanitarne oraz imprezy związane z ochroną zdrowia i ekologią. Młodzież licealna niesie
pomoc osobom starszym, samotnym i bezdomnym. - To działania szlachetne i bardzo potrzebne we
współczesnym świecie - podkreślił przewodniczący.
Uroczystość uświetnił występ chóru LO w Jarocinie oraz prezentacja przez młodzież wierszy
wyróżnionych w konkursie, zorganizowanym z okazji 90-lecia młodzieży PCK. W uroczystości wzięli
udział działacze jarocińskiego PCK, szkolnych kół PCK wraz z opiekunami oraz jarocińscy
samorządowcy. Gminę Jarocin reprezentowali sekretarz Mariusz Gryska oraz Robert Kaźmierczak,
przewodniczący Rady Miejskiej.
Czerwonokrzyska Młodzież jest integralną częścią PCK. Od 1921 roku zrzesza dzieci i młodzież,
działające w oparciu w oparciu o siedem zasad: humanitaryzm, bezstronność, neutralność,
niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Inicjatorem powołania kół młodzieżowych
PCK był gen. Józef Haller.

2011-11-24 | Przetarg staranności*
Są dowody na to, że firma, która złożyła najtańszą ofertę na wybudowanie kanalizacji deszczowej
na Ługach, posłużyła się nieprawdziwymi referencjami. - To próba wyłudzenia kontraktu na prawie
milion złotych - mówi burmistrz Adam Pawlicki i zapowiada przekazanie sprawy do prokuratury.
- Oferta od początku budziła wątpliwości komisji przetargowej - podkreśla Agnieszka Rybacka,
wiceprezes Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, spółki, która w imieniu gminy Jarocin
przeprowadza przetargi. Największe dotyczyły załączonych do oferty referencji. Przypomnimy, że o
udzielenie zamówienia mogły ubiegać się firmy z odpowiednim doświadczeniem. Oferenci startujący
w tym przetargu musieli wykazać się wykonaniem co najmniej trzech robót w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej o minimalnej długości 900 metrów każda. Dowodem przeprowadzenia tych
prac miały być załączone do oferty referencje.
Analiza referencji złożonych przez firmę z Krotoszyna przyniosła wiele wątpliwości co do ich
prawdziwości. Zastanawiał szczególnie fakt, że firma wśród swoich dokonań wymieniała budowę
kanalizacji deszczowej przy Kauflandzie w Namysłowie o długości 3700 metrów. To sieć stanowczo
za długa jak na tego typu obiekty. Komisja przetargowa zwróciła się więc do wszystkich trzech
firm, które wystawiły referencje krotoszyńskiemu przedsiębiorcy, o ich potwierdzenie. Każda z nich
poświadczyła treści wcześniej złożonych listów. Mimo jednak, że poświadczenia te były dokonane
pod rygorem odpowiedzialności karnej, wątpliwości komisji nie zostały rozwiane. Przetarg
rozstrzygnięty został w momencie, kiedy minął podstawowy, 30-dniowy termin związania ofertą.
Wygrał go jarociński Drobud, który jako jedyny złożył wniosek o przedłużenie tego terminu. Dzięki
temu w dniu rozstrzygania przetargu oferta Drobudu była jedyną ważną i tylko ona mogła zostać
poddana ocenie.
Wyjaśnienie sprawy wątpliwych referencji przyniosły dopiero późniejsze wydarzenia, które
wywołane były w celu przekonania członków Komisji Rewizyjnej co do uzasadnionej, przedłużającej
się procedury przetargowej. Komisja rewizyjna dążyła wcześniej do tego, aby winę w
niedochowaniu obowiązków (brak uzyskania podpisów 3 członków) przypisać JFPK i komisji
przetargowej. W połowie listopada, a więc 3 miesiące po zakończeniu procedury przetargowej,
burmistrz Jarocina skierował zapytania do samorządów, na terenie których miały być wykonywane
roboty wskazane przez krotoszyńską firmę i poświadczone referencjami. Na podstawie pism
skierowanych do Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i Nadzoru Budowlanego w
Namysłowie, Jarocin uzyskał odpowiedzi potwierdzające, że referencje zawierały nieprawdę. Z
nadesłanych dokumentów wynika, że wykazane roboty budowlane nie zostały w ogóle wykonane
bądź wykonane były w mniejszym zakresie. Wyjaśniła się m.in. sprawa długości deszczówki przy

Kauflandzie - wyniosła ona nieco ponad kilometr, a nie jak utrzymywała firma - 3,7km.
Nieprawdziwe okazało się także oświadczenie o budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości
Łączany w gm. Namysłów - po pierwsze była tam budowana jedynie kanalizacja sanitarna, po
drugie - wykonawcą tych prac był zupełnie inny podmiot.
- Być może to był powód, dla którego firma z Krotoszyna nie przedłużyła okresu związania ofertą.
Doskonale bowiem zdawała sobie sprawę z tego, że załączyła dokumenty nie potwierdzające
faktów. - zastanawia się Agnieszka Rybacka. - Dobrze się stało, że w okresie związania ofertą,
komisja przetargowa nie podjęła decyzji o wyborze najtańszej, ale jak się później okazało,
niewiarygodnej firmy. Nie wyobrażam też sobie wykonawcy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ługi
bez doświadczenia w tym zakresie. Taka sytuacja spowodowałaby z pewnością skargi mieszkańców
kierowane bezpośrednio do burmistrza oraz dodatkowe skutki finansowe dla budżetu gminy dodaje wiceprezes JFPK. Na bardziej stanowczym stanowisku stoi burmistrz. - To próba wyłudzenia
kontraktu na prawie milion złotych z gminnego budżetu - mówi Adam Pawlicki i zapowiada złożenie
do prokuratury doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

2011-11-24 | Robert Kaźmierczak przewodniczącym rady
Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Jarocinie został Robert Kaźmierczak. Wybór
przewodniczącego poprzedziła rezygnacja Marka Tobolskiego, który tę funkcję pełnił przez blisko
rok. Robert Kaźmierczak został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Jarocinie po tym jak z
funkcji tej ustąpił Marek Tobolski.
Decyzja ta była podyktowana powodami osobistymi. Roberta Kaźmierczaka poparli radni Ziemi
Jarocińskiej. Przeciw zagłosowali radni opozycjni. - Szanuję państwa decyzję zarówno radnych
Ziemi Jarocińskiej jak i opozycji. Na początku chciałbym podziękować panu przewodniczącemu
Markowi Tobolskiemu za ten rok pracy, który z pewnością był trudny i mało komfortowy powiedział Robert Kaźmierczak.
Podczas piątkowej sesji dokonano wyboru pierwszego wiceprzewodniczącego, którego funkcja
pozostawała nieobsadzona od sierpnia, kiedy zrezygnował z niej Ryszard Kołodziej. Na stanowisko
pierwszego wiceprzewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów Marka Tobolskiego oraz Andrzeja
Webera. O rozważenie kandydatury opozycji zaapelował do nowego przewodniczącego radny
Grzegorz Wasielewski. - Demokracja to jest wola większości i rządy tych, którzy uzyskują
większość - zauważył Kaźmierczak. - Demokracja to także uszanowanie demokratycznego wyniku
wyborów. Przez ostatni rok duża grupa radnych nie szanowała demokratycznego wyboru
dokonanego w listopadzie ubiegłego roku. Zarówno dotyczyło to pani radnej Pilarczyk jak i pana
Mariusza Cypryana - podkreślił przewodniczący. W głosowaniu większość radnych opowiedziała się
za Markiem Tobolskim, który zasiadł w prezydium rady wraz z Robertem Kaźmierczakiem i
Lechosławą Dębską.
Zachęcamy do lektury wywiadów z R. Kaźmierczakiem i M. Tobolskim.

2011-11-23 | Janda na finał Wielkiego Teatru w Małym Mieście
Stowarzyszenie Jarocin XXI zaprasza na ostatni spektakl
tegorocznej edycji Wielkiego Teatru w Małym Mieście. Po
doskonale przyjętych AlexanderPlatz, Pipi Pończoszance i
Planecie Lem czas na wielki finał: muzyczny spektakl wg
opowiadania Agnieszki Osieckiej. Krystyna Janda w
niezwykłym spektaklu "Biała Bluzka" zagości w Jarocinie
w poniedziałek 19 grudnia.

"Biała bluzka" oparta na opowiadaniu Agnieszki Osieckiej to opowieść o miłości niemożliwej, bo
miłości do opozycjonisty. Historia kobiety nie mogącej sobie poradzić ze sobą i z Polską lat stanu
wojennego. Tytułowa biała bluzka była marzeniem i znakiem przystosowania do życia w kraju
zakazów i nakazów, cenzury, opozycji, kartek na mięso, zaświadczeń z miejsca pracy, dowodów,
stempelków i godziny policyjnej i więźniów politycznych. Kraju braku wolności, w którym ułańska
fantazja podlewana alkoholem, miłość, przyjaźń i poczucie humoru pozwalały czuć smak życia. Z
czasem spektakl stał się "kultowy", był grany w całej Polsce. Przeglądała się w nim dorastająca
młodzież, która uznała, że bohaterka Osieckiej mówi, myśli i czuje jak oni.
Obecnie powrót do tamtej opowieści oznacza przedstawienie datowane znów w tamtych czasach.
Ale bohaterka - dziś dojrzała kobieta po przejściach - i interpretuje, i myśli odmiennie. To samo,
ale w innym zabarwieniu, inaczej akcentując problemy. Spektakl opowiada także nowym
pokoleniom, w sposób specyficzny dla Osieckiej, klimat i koloryt czasu minionego. W spektaklu
emocje opowiadane są także przy pomocy dziesięciu najważniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej.
To spektakl muzyczny ilustrowany materiałami filmowymi.
Spektakl odbędzie się dzięki dofinansowaniom, jakie Stowarzyszenie Jarocin XXI otrzymało od:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Jarocin, Powiatu Jarocińskiego i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. "Biała Bluzka" zostanie wystawiona 19 grudnia w
Jarocińskim Ośrodku Kultury. Początek o godzinie 19.00. Bilety w cenie od 30 do 50 zł do nabycia
wyłącznie w Cafe Kadr. Widzowie spoza Jarocina, którzy chcieliby nabyć bilety, proszeni są o
kontakt mailowy: kino@jarocin.pl lub telefoniczny: 62-747-11-19 (istnieje możliwość płatności
przelewem).

2011-11-22 | Zmiany w Radzie Miejskiej
Podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie 18 listopada miało miejsce wiele zwrotów
akcji. Nareszcie, choć nie bez przeszkód, uzupełniony został skład rady, wybrany został nowy
przewodniczący oraz pierwszy wiceprzewodniczący. Zmianie uległy także składy dwóch komisji,
działających przy radzie. Z uczestnictwa w pracach komisji rewizyjnej zrezygnowała Zdzisława
Pilarczyk, zostając jednocześnie członkiem komisji budżetu. Radna wymieniła się miejscami w
składach komisji z Krzysztofem Roszakiem.

Podczas ostatniej sesji ślubowanie złożył radny Mariusz Cypryan. Na wejście w poczet rajców czekał
blisko 4 miesiące. Przez ten czas opozycja skutecznie blokowała jego wejście do rady. Od piątku 18
listopada rada może nareszcie podejmować decyzje w pełnym 21-osobowym składzie.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Rada Miejska na obsadzenie mandatu Mariusz Cypryana miała
czas do 28 września. Jednak radni nie podjedli w tym terminie stosownej uchwały. Opozycja
skutecznie blokowała wejście radnego w skład rady, trzykrotnie głosując przeciwko. Wojewoda
wielkopolski wyręczył jarocińskich rajców, wydając zarządzenie zastępcze w tej sprawie.

Mimo to opozycja starała się zablokować wejście do rady Mariusza Cypryana także podczas sesji 18
listopada. Tuż po rozpoczęciu obrad radny Marek Przymusiński zajął głos, pytając o prawomocność
zarządzenia zastępczego wojewody. Prawo złożenia skargi od wydanego przez wojewodę
zarządzenia zastępczego przysługiwało jedynie zainteresowanemu, czyli w tym przypadku
Mariuszowi Cypryanowi i Radzie Miejskiej jako organowi uchwałodawczemu gminy. Mariusz
Cypryan publicznie oświadczył, że skargi nie składał. Nie została ona wystosowana także przez
radę.
- Według mojej wiedzy została złożona skarga, ale nie mogę ujawniać w tej chwili przez kogo powiedział Przymusiński, pytany o autorów skargi. Właśnie na prośbę tego radnego przedstawiciele
gminy Jarocin skontaktowali się w tej sprawie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.
W związku z tym zarządzona została blisko półtoragodzinna przerwa w obradach. - Otrzymałem
odpowiedź, że zarządzenie pana wojewody jest prawomocne, taką samą odpowiedź otrzymał pan
mecenas Szymon Muszyński - poinformował Mariusz Gryska, sekretarz gminy po rozmowach z
przedstawicielami UW. Sekretarz przyznał także, że uzyskał także informację, że na zarządzenie
zastępcze w sprawie obsadzenia mandatu Mariusza Cypryana wpłynęło zażalenie. Jednak nie został
poinformowany o tym, kto złożył owo pismo. - Czy ktoś z państwa radnych wie kto był autorem
skargi złożonej na zarządzenie zastępcze wojewody - pytał w patowej sytuacji radny Robert
Kaźmierczak. Podobne pytanie skierował bezpośrednio do radnego Marka Przymusińskiego. Jednak
nie dość, że radny opozycyjny nie wskazał autorów, to zażądał pisemnej opinii o prawomocności
zarządzenia wojewody. - Część radnych postawiła radę w fatalnej sytuacji, bo nie wiemy, czy
możemy pracować w gronie 20 radnych czy 21 radnych. Interpretacja prawników wojewody wydaje
się być oczywistą, ale ten który narobił dzisiaj tego bałaganu, mówi, że chce to na piśmie. Panie
radny jeśli złożył pan skargę niech ma pan odwagę przyznać się do tego - powiedział radny
Kaźmierczak. Jednak żaden z radnych tego nie uczynił.
W tej sytuacji głos zabrał Mariusz Cypryan. - Jako zainteresowany wyborem na radnego pozwoliłem
zadzwonić sobie do Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, gdzie otrzymałem informację, że
15 listopada wpłynęło pismo do wojewody z zażaleniem - powiedział Cypryan. Jak wyjaśnił uzyskał
tam informacje, iż w nagłówku pisma znalazły się nazwiska sześciu radnych opozycyjnych: Marka
Przymusińskiego, Ryszarda Kołodzieja, Jerzego Walczaka, Katarzyny Szymkowiak, Marcina
Półrolniczaka i Andrzeja Webera. Natychmiast po odczytaniu tych nazwisk, zareagował Marcin
Półrolniczak, który zaprzeczył, że podpisał się pod pismem skierowanym do wojewody. - W
nagłówku jest sześć nazwisk, jednak podpisy są trzy - mówiła z kolei radna Szymkowiak. Mimo
kolejnego apelu, ci którzy podpisali się pod zażaleniem, nie mieli odwagi, aby się do tego
przyznać.
Ostatecznie przewodniczący Marek Tobolski zdecydował o kontynuowaniu obrad. Tym samym
radny Mariusz Cypryan złożył ślubowanie i zastąpił w radzie Janusza Wojtczaka, którego mandat
został wygaszony. Jeszcze w czasie piątkowych obrad do Biura Rady Miejskiej dotarł faks z treścią
zażalenia, jakie wpłynęło na zarządzenie zastępcze wojewody. Okazało się, że pod pismem, które
zostało wystosowane niezgodnie z prawem, bo przez podmiot nieuprawniony, podpisało się dwóch,
a nie trzech radnych: Marek Przymusiński i Ryszard Kołodziej. Ta kuriozalna sytuacja,
zaaranżowana przez kilku radnych opozycji, dla obserwatora z zewnątrz przypominać mogła
dziecinną zabawę. Co przykre i warte podkreślenia to fakt, że jednym z jej twórców był wieloletni
samorządowiec i burmistrz pierwszej kadencji Marek Przymusiński, któremu sytuacja ta sprawiała
widoczną satysfakcję, gdyż uśmiech na twarzy radnego podczas ostatniej sesji pojawiał się
wielokrotnie.

2011-11-18 | Glan połączył pokolenia
Ponad 50 osób w różnym wieku wzięło udział w projekcie
"Ubranko dla glana". Kwadraty, które połączono w całość,

robili na szydełku ludzie młodzi, ale także ich mamy i babcie!!! Jednym słowem - Glan połączył
pokolenia! Ubranko dla glana składa się z ponad stu kawałków, aby je zrobić zużyliśmy 20 km
włóczki. Kwadraty połączyły: Halinka Zwierzycka i Kasia Wybierała. Próbę generalną w
przeprowadziła ich druga, brzydsza połowa":). Glan został ubrany w nowy strój w sobotę, 19
listopada.
Projekt "Znak szczególny" zrealizowała Fundacja "Ogród Marzeń" z Jarocina, która w lipcu tego
roku odsłoniła rzeźbę największego w Polsce, a może nawet na świecie - glana. To pierwsza rzeźba,
ale jak twierdzi fundacja, nie ostatnia. - W przyszłym roku chcielibyśmy postawić kolejnego
wielkiego buta - mówi Beata Frąckowiak - Piotrowicz, prezes fundacji.

2011-11-18 | Przygotowania do zimy
Według niektórych długoterminowych prognoz pogody
sroga zima może przyjść już w listopadzie. Zatem to
najwyższy czas, aby zaopatrzyć się w sprzęt niezbędny
do odśnieżania. Przypomnijmy, że prawny obowiązek
odśnieżania chodników położonych wzdłuż posesji,
polegający na uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń ciąży na właścicielach oraz zarządcach
konkretnych nieruchomości. Obowiązek odśnieżania
chodników wynika m.in. z Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin. Do
obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy
także usuwanie zalegającego śniegu na dachach
budynków. Kolejnym zagrożeniem dla ludzi stwarzają nawisy śnieżne i sople, których obowiązek
usuwania również spoczywa na administratorach budynków.
O zimowe utrzymanie dróg dbają ich zarządcy. Zatem inne podmioty odpowiedzialne są więc za
odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Do Gminy Jarocin należy
obowiązek odśnieżania oraz utrzymania czystości tych dróg i chodników, przy którychnie ma
prywatnych posesji oraz nieruchomości i których właścicielem jest gmina. Ich wykaz
znajduje się poniżej. W sezonie 2011/2012 za zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie
odpowiedzialne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. z Jarocina. Ta firma jako jedyna
złożyła swoją ofertę w ogłoszonym przez gminę przetargu. Pod swoją opieką będzie miała ponad
109 km dróg.
Za zimowe utrzymanie dróg w ścisłym centrum Jarocina, ścieżek rowerowych i chodników, przy
których położone są gminne nieruchomości, tak jak w latach poprzednich, odpowiedzialna jest
spółka EKO-DBAJ. Wykonanie prac zlecono na zasadzie zlecenia z wolnej ręki. Na utrzymanie dróg
w sezonie zimowym 2011/2012 gmina Jarocin zabezpieczyła 400 tys. złotych. Kwota ta została
oszacowana na podstawie wydatków przeznaczonych na ten cel w poprzednich sezonach.
Zgłoszenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Jarocin można
zgłaszać pod numerami telefonów: 62-747-32-34 - telefon alarmowy czynny przez całą dobę,
501-388-736 lub 62-749-95-42.
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Jarocin odpowiedzialny jest Zarząd Dróg
Powiatowych w Jarocinie (nr tel. 62-505-29-49).
Za zimowe utrzymanie dróg krajowych w Gminie Jarocin odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych Rejon Środa Wlkp. (nr tel. 62-747-20-66).

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w Gminie Jarocin odpowiedzialny jest Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. (nr tel. 62735-78-28).

2011-11-17 | 5 tys. zł nagrody dla biblioteki
5 tys. zł nagrody otrzymała jarocińska biblioteka za zdobycie drugiego miejsca w konkursie
"Biblioteka jako partner w działaniu". Rozstrzygniecie konkursu miało miejsce podczas II
Regionalnej Konferencji Programu Rozwoju Bibliotek, która odbyła się 15 listopada w Poznaniu.

Konkurs "Biblioteka jako partner w działaniu" został zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pod patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. W tegorocznej, 11 edycji konkursu biblioteki były oceniane za współpracę z
koalicjami, tworzonymi przez nie z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami
państwowymi, placówkami edukacyjnymi, regionalistami i liderami społeczności lokalnych. Jury
konkursu podkreślało wysoki poziom wszystkich, piętnastu uczestników konkursu.
Biblioteka Publiczna Miasta i gminy Jarocin podczas konferencji w Poznaniu zaprezentowała się pod
hasłem "Biblioteka miejsce wzajemnej inspiracji". O działaniach koalicyjnych jarocińskiej biblioteki
opowiadała Małgorzata Niestrawska - Kaźmierczak ze Stowarzyszenia Jarocin XXI, z którym
Biblioteka współpracuje od wielu lat.

2011-11-16 | "Zapiski" o Olędrach i Spichlerzu
Ukazał się nowy, podwójny numer "Zapisków Jarocińskich". Najwięcej
miejsca zajmuje w nim obszerny artykuł dr. Zbigniewa Chodyły
"Zarys najstarszych osad olęderskich na Ziemi Jarocińskiej w latach
1747-1790 (1793)". Autor pisze m.in. o osiedleniach w Wysogotówku,
Wilczyńcu, Witaszyczkach, Łobzie, Łobzowcu, Radlińcu, Sierszewie,
Kruczynku, Chromcu i Boguszynku. Na mapach z przełomu XIX i XX
wieku kilka z tych wsi nosiło nazwy dwuczłonowe z dodanym
określeniem w języku polskim "Olędry" lub "Hauland" w języku
niemieckim. Do historii tej formy osadnictwa w okolicach Jarocina

nawiązuje również dokument prezentowany w dziale "Źródła do dziejów regionu" oraz biogram
Elżbiety Sapieżanki, magnatki, właścicieli dóbr Radlin.
W "Zapiskach" zamieszczono tez fragmenty debaty Rady Spichlerza Polskiego Rocka, która odbyła
się w styczniu. -Być może powinniśmy całkowicie odwrócić koncepcję. Wyrzucić ze swojej głowy
muzeum, wyrzucić ze swojej głowy wiszące gitary, buty Hołdysa - mówił wówczas Walter
Chełstowski. - Powinno to być w większym stopniu muzeum miasta. - Jest coś takiego, co wyróżnia
Jarocin z całej rzeczywistości nie tylko PRL-u, ale również Europy Środkowej. Miasto, które
stworzyło festiwal, festiwal, który stworzył miasto - sprzeczał się Mirosław Makowski współpracownik Waltera Chełstowskiego z lat 80.
"Zapiski Jarocińskie", w tym również archiwalne numery, można nabywać w cenie 10 zł w Muzeum
Regionalnym w Jarocinie (Rynek-Ratusz II piętro) i w Czytelni Pod Ratuszem.

2011-11-16 | Nowe eksponaty na wystawie o Radolińskich
Od 11 listopada w Muzeum Regionalnym w Jarocinie
(Rynek Ratusz II piętro) można oglądać wystawę
poświęconą rodzinie Radolińskich. Wystawa osnuta jest
głównie wokół dziejów siedzib rodowych czyli Skarbczyka
i pałacu.
Pierwszy raz pokazywane są niezywkle ciekawe materiały
odkryte w ostatnim czasie przez historyka sztuki Różę
Kąsinowską. Gromadząc materiały o jarocińskim pałacu
natknęła się na nieznane dotąd plany przebudowy
Skarbczyka i pierwszy niezrealizowany projekt pałacu. Na
ekspozycji znalazły się również pozyskane ostatnio ciekawe archiwalne zdjęcia rodzinne Radolinów
oraz nieliczne pozostałości wyposażenia pałacu. Ciekawostkę stanowią fragmenty marmurowego
kominka, podarowanego pod koniec XIX w. księciu Hugonowi Radolinowi przez tureckiego sułtana
Abdulla Hamida II. Kominek przez dziesiątki lat zdobił wnętrze pałacowego holu i należał do
najcennieszych elementów wyposażenia rezydencji. Niestety po II wojnie ślad po nim zagniął, a
niedawno odnalazł się w przepastnych piwnicach biblioteki kórnickiej. Po latach kominek wrócił do
Jarocina, ale rozbity na dziesiątki fragmentów czeka na renowację.

Muzeum zaprasza na wystawę, która będzie czynna do końca lutego 2012 roku. Ekspozycję można
zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, w środy 8.00 - 18.00 i w niedziele 14.00
- 18.00. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem można uzgadniać telefonicznie (62-747-34-49) lub
pocztą elektroniczną pod adresem: muzeum@muzeumjarocin.pl

2011-11-15 | Wnuk Taczaka z wizytą w Jarocinie i Mieszkowie

Jerzy Gogołkiewicz, wnuk generała Stanisława Taczaka, był honorowym gościem uroczystości
patriotycznych w Jarocinie oraz ceremonii wręczenia nagród burmistrza im. Stanisława Taczaka
zasłużonym dla Ziemi Jarocińskiej. Podczas dwudniowej wizyty w naszej gminie, pan Jerzy
odwiedził także rodzinną miejscowość swoich dziadków - Mieszków.

Jerzy Gogołkiewicz mieszka w Gdańsku. Do Jarocina przyjeżdża regularnie od 3 lat, odkąd tylko w
Mieszkowie wzniesiony został pomnik jego słynnego przodka, generała Stanisława Taczaka. Brał
udział w murowaniu kamienia węgielnego pod pomnik w listopadzie 2008 roku, a 2 miesiące
później w uroczystości odsłonięcia monumentu. Nie opuścił także żadnej z dotychczasowych trzech
edycji ceremonii wręczenia nagród im. Stanisława Taczaka, organizowanych przy okazji
listopadowych Dni Patrona Miasta. Wspólnie z burmistrzem wręcza wówczas statuetki zasłużonym
dla Ziemi Jarocińskiej. Honory te pełni na zaproszenie władz gminy Jarocin. - To dla nas wielka
radość i zaszczyt, że najbardziej prestiżowa nagroda w naszej gminie, która nosi imię Stanisława
Taczaka, może być wręczana w obecności potomka generała - podkreśla włodarz Adam Pawlicki.
Przy okazji tegorocznej wizyty w Jarocinie, pan Jerzy, wspólnie z żoną i córką, odwiedził także
Mieszków. Wizyta w rodzinnej miejscowości dziadków odbyła się nazajutrz po ceremonii wręczenia
nagród, 9 listopada, a rolę przewodnika pełnił Wojciech Koterba z działającej od roku w Mieszkowie
Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich.
Sentymentalny spacer rozpoczął się na mieszkowskim rynku. Tutaj Jerzy Gogołkiewicz wspominał
karczmę z salą bilardową należącą do jego pradziadka Andrzeja Taczaka, a której dzisiaj już nie ma
- została wyburzona pod budowę szosy poznańskiej. Wskazał też na dwa domy leżące na
przeciwległych pierzejach rynku. W jednym z nich mieszkał Andrzej Taczak, w drugim przybyła z
Litwy, jego przyszła żona Balbina z Waranieckich. - Spotkali się pośrodku drogi, w sercu rynku, i
zakochali - tłumaczył pan Jerzy. To właśnie z tego związku zrodził się Stanisław Taczak, późniejszy
głównodowodzący Powstaniem Wielkopolskim.
Państwo Gogołkiewiczowie obejrzeli także zabytkowy dworek, w którym Grupa Rekonstrukcyjna
zamierza utworzyć muzeum powstańcze. - To ogromne przedsięwzięcie, dworek wymaga
generalnego remontu - wyjaśniał Wojciech Koterba. Mimo to plany są ambitne: muzeum ma być
gotowe w 2018 roku, na setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dopóki jednak nie
znajdą się sponsorzy czy unijne środki, które wesprą odrestaurowanie budynku i urządzenie w nim
muzeum z prawdziwego zdarzenia, izba pamięci ma powstać w filii biblioteki publicznej znajdującej
się przy Szkole Podstawowej w Mieszkowie. Zresztą obie placówki, które również znalazły się w
planie wizyty, pielęgnowaniem pamięci o Powstaniu i jego bohaterach zajmują się już od dłuższego
czasu. Tutaj swoją siedzibę ma Towarzystwo Pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/19, a szkoła
przybrała imię Stanisława Taczaka. Wyeksponowany w gablocie sztandar oraz tematyczne gazetki
przypominają uczniom o patronie szkoły, budując poczucie lokalnego patriotyzmu. Zresztą, jak
przypomniał Wojciech Koterba, w Mieszkowie imię miejscowego bohatera nosi nie tylko szkoła, ale
także Ochotnicza Straż Pożarna i Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich.
Wizyta w Mieszkowie zakończyła się na parafialnym cmentarzu, gdzie w tym roku zostało

odnalezione i odrestaurowane miejsce pochówku rodziców Stanisława Taczaka. Stojąc przy
pamiątkowej tablicy opatrzonej repliką krzyża powstańczego, Jerzy Gogołkiewicz nie krył
wzruszenia. Tym bardziej, że działacze Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich
zapewnili nie tylko odnowienie, ale także zadeklarowali stałą opiekę nad miejscem pochówku
rodziców generała. Oficjalna odsłona pamiątkowej tablicy nagrobnej odbędzie się podczas
grudniowych uroczystości związanych z rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

2011-11-14 | Świąteczny tydzień jarociniaków
Tegoroczne Dni Patrona Miasta trwały od 6 do 12 listopada. W tym czasie nie zabrakło zarówno
uroczystości patriotycznych związanych ze Świętem Niepodległości i rocznicą wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, jak i świętomarcińskich tradycji. Oficjalny program dopełniały wydarzenia
kulturalne i sportowe.
11 listopada to dla jarociniaków data szczególna. Tego dnia obchodzone jest zarówno Święto
Niepodległości, jak i dzień Św. Marcina - patrona miasta Jarocina. Pamiętną datą jest także noc z 8
na 9 listopada 1918 roku, związana z przygotowaniami do wybuchu Powstania Wielkopolskiego (tej
nocy w Jarocinie zawiązała się pierwsza Rada Żołnierska). Zgodnie z wieloletnią już tradycją,
uroczystości patriotyczne i świętomarcińskie obchodzone są w Jarocinie pod wspólnym hasłem Dni
Patrona Miasta, które w tym roku trwały niemal cały tydzień.
Główne uroczystości związane z Świętem Niepodległości jarociniacy obchodzili 8 listopada. W
intencji Narodu i Ojczyzny odprawiona została Msza Święta w kościele OO. Franciszkanów, a o
zmroku na jarocińskim rynku odbył się capstrzyk. Uroczystość przygotowana przez 16. jarociński
batalion remontu lotnisk przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Był Apel Pamięci, salwa
honorowa i złożenie wieńców w miejscach pamięci narodowej. Zwieńczeniem uroczystości był
występ Orkiestry Wojskowej z Bytomia, która zaprezentowała się z patriotyczno - rozrywkowym
repertuarem.

Nawiązując do wydarzeń na terenie Jarocina sprzed 93 lat, 8 listopada to także okazja do uczczenia
pamięci Powstańców Wielkopolskich oraz pierwszego dowódcy Powstania - pochodzącego z
Mieszkowa Stanisława Taczaka. Nie bez przyczyny właśnie ta data i capstrzyk zostały wybrane jako
dzień i miejsce ceremonii wręczenia Nagród Burmistrza Jarocina im. Stanisława Taczaka za Zasługi
dla Ziemi Jarocińskiej. W tegorocznej edycji laureatami nagrody zostali: Czesław Przedpełski
(uhonorowany za działalność charytatywną), dawny Klub Olimp - twórca Wielkopolskich Rytmów
Młodych i tradycji rockowych Jarocina, obchodząca w tym roku 100. Jubileusz istnienia OSP z
Witaszyc oraz Andrzej Owczarek - zmarły w marcu br., twórca planetarium w Potarzycy. W
ceremonii wręczenia nagród brał udział wnuk generała Taczaka, Jerzy Gogołkiewicz, który do
Jarocina przyjechał wraz z żoną i córką.

Obchody Święta Niepodległości w sposób szczególny uczcili także mieszkańcy i przyjaciele
Mieszkowa. 11 listopada w rodzinnej miejscowości pierwszego dowódcy Powstania, podczas
uroczystej mszy, odbyło się poświęcenie sztandaru działającej od roku Grupy Rekonstrukcyjnej
Powstańców Wielkopolskich im. Stanisława Taczaka.

Święto Niepodległości zaakcentowane zostało także w nietuzinkowy sposób (jak na free.wolny
Jarocin przystało): gigantyczny glan, który od kilku miesięcy w formie rzeźby stoi przy
skrzyżowaniu dróg krajowych w centrum Jarocina, został przyozdobiony biało - czerwonymi
sznurowadłami. Przy głównych arteriach miasta straż miejska wywiesiła flagi narodowe i Jarocina.
Dzień świętego Marcina obchodzony był 11 listopada. W kościele św. Marcina o godz. 12.00 odbyła
się odpustowa msza święta, odprawiona w intencji parafian i mieszkańców. Po jej zakończeniu,
burmistrz Jarocina - zgodnie z tradycją - podzielił się z mieszkańcami rogalem o niebagatelnych
rozmiarach. Mniejszymi rogalikami częstowali harcerze z hufca Jarocin. Jak zawsze dużym
powodzeniem, szczególnie wśród najmłodszych, cieszył się św. Marcin, który zaprezentował się na
czarnym (wyjątkowo!) koniu.

Od już 8 lat dzień św. Marcina jest także okazją do rozstrzygania konkursu organizowanego pod
patronatem Burmistrza Jarocina na najlepszą pracę magisterską i podyplomową związaną z Ziemią
Jarocińską. W tegorocznej edycji o główne nagrody finansowe o łącznej wartości 4 tys. zł

konkurowało 10 absolwentów studiów magisterskich i podyplomowych.

Oficjalne uroczystości Dni Patrona Miasta 2011 dopełniał program kulturalny przygotowany przez
gminne instytucje. Biblioteka Publiczna w ramach Tygodnia Kultury Regionalnej zaprosiła
mieszkańców na cykl spotkań z lokalnymi muzykami, dziennikarzami i pisarzami. Muzeum
Regionalne przygotowało wystawę, upamiętniającą obchodzony w Jarocinie Rok Radolińskich. Wiele
pamiątek po dawnych właścicielach Jarocina zaprezentowanych zostało mieszkańcom po raz
pierwszy, m.in. odnaleziony w tym roku pałacowy kominek. Z kolei Jarociński Ośrodek Kultury
zadbał o rozrywkę, organizując dwie biesiady: Lwowską i Świętomarcińską, oraz sobotni koncert,
którego gwiazdą była legenda polskiego punkrocka - zespół KSU.

Podczas świątecznych dni nie brakło także emocji sportowych. 6 listopada Kurkowe Bractwo
Strzeleckie z Jarocina zorganizował okolicznościowy memoriał strzelecki. O statuetkę św. Marcina
ufundowaną przez burmistrza oraz tarczę niepodległościową starosty walczyli zawodnicy z całej
Polski. 10 listopada na terenie stadionu miejskiego odbył się XII Bieg z okazji Święta
Niepodległości. Otwartą dla mieszkańców imprezę od lat organizuje Wojciech Talaga oraz
Gimnazjum nr 3 z Jarocina. Z kolei jarociński oddział PTTK w czwartkowe przedpołudnie urządził
pieszy rajd, który tematycznie nawiązywał do obchodów Roku Radolińskich: trasa spaceru z
przewodnikiem prowadziła po miejscach związanych z rodem dawnych właścicieli Jarocina.

Głównym organizatorem tegorocznych Dni Patrona Miasta był Jarociński Ośrodek Kultury przy
wsparciu Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz spółek gminnych.

2011-11-10 | Budzyński o Armii i o sobie
Tomasz Budzyński - lider zespołu Armia, malarz, poeta,
ale także reżyser filmowy będzie promował swoją
autobiograficzną książkę "Soul Side Story" w czwartek 24
listopada o godz. 19.00 w jarocińskim kinie "Echo" im.
Piotra Łazarkiewicza. Po spotkaniu odbędzie się projekcja
filmu "Podróż na wschód".
W ubiegłym roku minęło 25 lat od powstania zespołu
Armia. Z tej okazji Tomasz Budzyński pokusił się o próbę
przedstawienia książkowej i filmowej historii grupy.
Książka "Soul Side Story" ma trafić do księgarń 17
listopada. Ukaże się nakładem poznańskiego
wydawnictwa In Rock. Tydzień później autor spotka się z
czytelnikami w Jarocinie. - Końcowym efektem mojej
pracy jest autobiografia, w której prezentuję historię
zespołu Armia, a także moje poglądy na religię i sztukę. Dodam, że nie jestem żadnym
moralizatorem - zaznacza Tomasz Budzyński. Przyznaje, że wielki wpływ na jego życie miał debiut
z zespołem Siekiera w 1984r. na festiwalu w Jarocinie. Rok później założył Armię. - Muzyka stała
się moim sposobem na życie, choć zawsze podkreślam, że gramy i śpiewamy to co czujemy, to co
jest dla nas ważne. Nie obchodzi mnie to, że według niektórych teksty religijne nie pasują do
kanonów cięższej muzyki.
Film pierwotnie miał być dokumentem. Ostatecznie "Podróż na wschód" to gra między filmem
dokumentalnym, fabularnym i muzycznym. Budową przypomina piosenkę. Zwrotką są przygody
kolejarzy, refrenem - wykonywane przez zespół Armia utwory. To one zmieniają cel wyprawy zamiast na tytułowy Wschód, zabierają widzów w sentymentalną podróż po twórczości zespołu. W
tej towarzyszą im między innymi członkowie kabaretu Mumio, którzy zadbali o to, żeby wycieczka
nie była zbyt sentymentalna. Zdjęcia do filmu powstały w parowozowni w Wolsztynie, a w
produkcję był zaangażowany m. in. jarociniak Arkadiusz Namysłowski, który w napisach końcowych
pojawia się aż trzykrotnie.
Spotkanie rozpocznie się w czwartek 24 listopada o godz. 19.00 w kinie "Echo" im. Piotra
Łazarkiewicza w Jarocinie. Tomasz Budzyński będzie opowiadał o książce, której fragmenty
przeczyta. Wydawnictwo będzie można również zakupić. Później z projektora cyfrowego zostanie
wyświetlony film "Podróż na wschód". Bilety wstępu na spotkanie i projekcję kosztują 10 zł.
Organizatorami wydarzenia są stowarzyszenie JAROCIN

2011-11-10 | Bądź widoczny na drodze
Gmina Jarocin postanowiła wesprzeć pieszych oraz rowerzystów pomarańczowymi opaskami
odblaskowymi. Jutro tj. 11.11.2011 roku w godzinach 13:00 - 14:00 harcerze będą rozdawać
elementy odblaskowe na rynku oraz w pobliżu przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic św.
Ducha i Poznańskiej. Akcja związana jest z awarią świateł na tym newralgicznym skrzyżowaniu.

Zachęcamy wszystkich do zaopatrzenia się w odblaski. Opaska to drobiazg, ale w znaczący sposób
może zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze.

2011-11-09 | Burmistrz nagrodził Zasłużonych dla Ziemi Jarocińskiej
Czesław Przedpełski, OSP Witaszyce oraz twórcy Klubu Olimp i Wielkopolskich Rytmów Młodych to
tegoroczni laureaci Nagrody Burmistrza Jarocina im. Stanisława Taczaka za Zasługi dla Ziemi
Jarocińskiej. Burmistrz uhonorował także zasługi zmarłego Andrzeja Owczarka, twórcy planetarium
w Potarzycy. Ceremonia odbyła się 8 listopada, podczas uroczystości związanych z inauguracją 93.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz Świętem Niepodległości.
Nagrody imienia Stanisława Taczaka włodarz miasta przyznaje co roku. Statuetką honorowane są
osoby, ale i organizacje, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania, kultury i
ochrony zabytków, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury
czy też w jakiejkolwiek innej sferze działalności społecznej, przyczyniając się tym samym do
znaczącego rozwoju i promocji Gminy Jarocin.
W tym roku nagrody przyznane zostały po raz trzeci. O ich przyznanie dla OSP Witaszyce, twórców
klubu Olimp i Czesława Przedpełskiego wnioskowali grupy radnych Rady Miejskiej w Jarocinie. Z
inicjatywą uhonorowania zasług pana Andrzeja Owczarka wyszedł burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki. Wnioski opiniowała Kapituła Nagrody, w skład której weszli: Lechosława Dębska,
Bronisława Włodarczyk, Marek Tobolski (jako przedstawiciele Rady Miejskiej w Jarocinie) oraz
Mikołaj Szymczak i Jarosław Łukasiewicz (jako przedstawiciele burmistrza).
Ceremonia wręczenia odlanych z brązu statuetek - będących miniaturowymi, wiernymi kopiami
pomnika generała Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego,
znajdującego się w Mieszkowie - odbyła się 8 listopada, podczas capstrzyku z okazji Święta
Niepodległości i inauguracji 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczestniczył w niej
także wnuk generała Taczaka, Jerzy Gogołkiewicz. Po oficjalnej uroczystości na rynku, burmistrz
spotkał się z laureatami Nagrody w jarocińskim ratuszu.
Laureaci Nagrody:
Jednostka OSP Witaszyce
Jedna z najbardziej prężnych jednostek ochotniczej straży pożarnej w regionie. Działa w Krajowym
Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, wypełniając wiele ponadstandardowych zadań. W tym roku
przypada setny jubileusz jej istnienia - powołana została do życia 11 listopada 1911 roku.

Czesław Przedpełski
Mieszkaniec Witaszyc, od 20 lat zajmuje się organizowaniem pomocy dla ubogich, chorych,
niepełnosprawnych i pokrzywdzonych w kataklizmach. Od 1996 roku działa w ramach Lions Club
Poznań Concordia, międzynarodowej organizacji charytatywnej. Dla potrzebujących organizuje
głównie pomoc rzeczową. Ze specjalistycznych łóżek, materacy, wózków inwalidzkich, balkoników
korzystają od lat polskie szpitale, domy i ośrodki pomocy społecznej i osoby fizyczne, w tym
oczywiście mieszkańcy i placówki z naszego powiatu: jarociński szpital, Dom Pomocy Społecznej w
Zakrzewie, Warsztat Terapii Zajęciowej czy Dom Dziecka w Górze. Współpracuje z wielkopolską

policją, wspierając rzeczowo poszkodowanych policjantów. Od 2007 roku prowadzi stałą akcję
pomocy na Białorusi. W 2001 roku był organizatorem akcji "Wielkopolanie powodzianom", a w 2010
"Jarocińska pomoc na rzecz Bogatyni". W 2004 troku jako pierwszy Polak został uhonorowany
odznaczeniem Lion of the Year (Lew Roku). W 2006 roku został Aniołem Ziemi Jarocińskiej.
Twórcy młodzieżowego klubu "Olimp" i Wielkopolskich Rytmów Młodych '70
To grupa kilkunastu osób, działająca pod kierownictwem Jacka Chudzika. Od nich wszystko się
zaczęło. Bez nich nie byłoby jarocińskiego festiwalu, który w 1980 r. odbył się pod nazwą I
Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji. To oni rozpoczęli budować tradycje rockowe w
Jarocinie, organizując w latach 70. ubiegłego stulecia Wielkopolskie Rytmy Młodych. Pierwsze WRM
odbyły się w 1970 roku i zorganizowane zostały właśnie przez działający w dawnej bursie przy ul.
T. Kościuszki klub "Olimp". Przedsięwzięcie z roku na rok zyskiwało popularność, rozrastając się z
imprezy o charakterze lokalnym do imprezy ogólnopolskiej. Ich zasług w budowie rockowych
tradycji Jarocina nie sposób dłużej pomijać. Bez klubu "Olimp" nie byłoby Wielkopolskich Rytmów
Młodych, bez WRM nie byłoby festiwalu jarocińskiego.

Andrzej Owczarek
Twórca Planetarium w Potarzycy. Obiekt został uruchomiony w 1993 roku. Planetarium w Potarzycy
to do dziś jedyna tego typu placówka, działająca w szkole w Polsce. Choć wyposażone jest w
aparaturę projekcyjną wykonaną metodą amatorską, wpisano je w rejestr polskich placówek
astronomicznych przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz w rejestr światowych
placówek astronomicznych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Wykorzystywane jest przez
nauczycieli i uczniów szkół z całej Wielkopolski (i nie tylko) w nauczaniu astronomii, fizyki i
geografii. Oprócz seansów astronomicznych organizuje również obserwacje obiektów i zjawisk
astronomicznych. Współpracuje z licznymi placówkami astronomicznymi w kraju i za granicą,
między innymi z Europejską Kosmiczną Agencją Informacyjną Teleskopu Hubble'a w Garching koło
Monachium. Andrzej Owczarek za wkład w rozwój nauki otrzymał wiele wyróżnień: Nagrodę
Fizyków Polskich, dwukrotnie Nagrodę Kuratora Oświaty i najcenniejszą w 2001 roku - Nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej. Zmarł 7 marca 2011r.

2011-11-08 | Z wizytą u burmistrza
Przedszkolaki z jarocińskiego "Marcinka" odwiedziły dzisiaj burmistrza Adama Pawlickiego. Z okazji
zbliżającego się święta Patrona Miasta obdarowały włodarza miasta tradycyjnymi rogalami. Z kolei
maluchy z rąk burmistrza otrzymały samozaciskowe opaski odblaskowe z logo miasta. Stanowią
one doskonałe uzupełnienie kamizelek, w których maluchy przyszły do urzędu.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku gmina Jarocin oraz Stowarzyszenie Wiara Lecha przekazała takie
kamizelki wszystkim przedszkolom. Przedszkolaki korzystają z nich w czasie spacerów. Dzięki
jaskrawym bezrękawnikom są lepiej widoczne, co poprawia ich bezpieczeństwo na drodze.

2011-11-08 | Nowe autobusy w konkursie
Jarociński projekt zakupu 8 autobusów został
wytypowany do ostatniego już głosowania w ramach
konkursu "Samorządowe Notowania Europejskie",
zorganizowanego przez Serwis Samorządowy PAP.
Internauci mogą oddawać głosy do 18 listopada.
Jarociński projekt rywalizuje z dziewięcioma innymi
przedsięwzięciami. Finaliści do głosowania zostali wybrani
spośród 80 opisów, które w październiku były
opublikowane na stronie www.eurofundusze.pap.pl.
Przypomnijmy, że tabor JLA wzbogacił się w tym roku o 8
nowych autobusów: 6 minibusów i 2 autobusy 12metrowe. 6 minibusów dostarczyła firma Autosan S.A. z Sanoka, a dwa autobusy 12-metrowe
marki Irisbus firma Lider Trading sp. z o.o. z Warszawy O/Łańcut. Zakupy autobusów przez gminną
spółkę były możliwe, dzięki ponad 3 mln dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota ta stanowi ponad 80% wartości całego projektu
JLA. Wniosek o dofinansowanie przygotowała spółka Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych.

2011-11-07 | Wieża na sprzedaż
Uchwałę w sprawie sprzedaży jarocińskiej wieży ciśnień podjęli
jednogłośnie radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Nieużytkowaną wieżą przy ul. św. Ducha interesują się potencjalni
nabywcy, którzy na podstawie oferty znajdującej się na stronie
www.inwestor.jarocin.pl zwrócili się do Urzędu Miejskiego z prośbą
o podanie szczegółowych informacji na temat nieruchomości.
Wycena wieży wraz z działką sporządzona w październiku 2008
roku opiewa na kwotę 117 tys. zł, ale już wkrótce wykonana
zostanie aktualna wycena. Władze gminy nie oczekują dużego
zysku ze sprzedaży obiektu. Ważne, by ta ciekawa budowla
znalazła właściciela i nie stała pusta. W dokumencie Strategii
promocji i komunikacji marketingowej gminy Jarocin znalazły się
zapisy dotyczące wykorzystania wieży na cele rekreacyjne z
utworzeniem na niej m.in. ścianki wspinaczkowej. Nieruchomość,
po sprzedaży i remoncie ma szansę stać się wizytówką naszego

miasta, atrakcją turystyczną i kulturalną. Ostateczny nabywca będzie mógł wykorzystać budynek w
dowolny sposób np. na lokal gastronomiczny, galerię sztuki, centrum sportu itp., jednakże dopiero
po uzyskaniu odpowiedniej zgody Gminy.
Sprzedaż wieży w trybie przetargowym planowana jest na pierwszy kwartał 2012 roku.
Kilka informacji o wieży:








Wybudowana w latach 1903-1907
Wysokość ponad 20 m
Średnica zewnętrzna 10 m
Powierzchnia użytkowa 78,5 m2
Kubatura obiektu 1805 m3
Działka o powierzchni 645 m2

2011-11-04 | Burmistrz nagrodzi Zasłużonych dla Ziemi Jarocińskiej
Czesław Przedpełski, OSP Witaszyce oraz dawny Klub "Olimp" - twórca Wielkopolskich
Rytmów Młodych to nominowani do tegorocznej, trzeciej już edycji Nagrody Burmistrza
Jarocina za Zasługi dla Ziemi Jarocińskiej im. Stanisława Taczaka. Przyznana zostanie
także jedna nagroda pośmiertna - Adam Pawlicki uhonoruje zasługi zmarłego w marcu
Andrzeja Owczarka, twórcy planetarium w Potarzycy. Ceremonia odbędzie się 8
listopada.
Nagrody imienia Stanisława Taczaka, pochodzącego z Mieszkowa pierwszego dowódcy
Powstania Wielkopolskiego, włodarz Jarocina przyznaje co roku. Odlaną z brązu
statuetką honorowane są osoby, ale i organizacje, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
oświaty i wychowania, kultury i ochrony zabytków, sportu i turystyki, ochrony zdrowia,
ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury czy też w jakiejkolwiek innej sferze
działalności społecznej, przyczyniając się tym samym do znaczącego rozwoju i
promocji Gminy Jarocin.
W tym roku do Kapituły Nagrody wpłynęły cztery wnioski. O przyznanie nagród dla
OSP Witaszyce, twórców Klubu Olimp i Czesława Przedpełskiego wnioskowali grupy radnych Rady
Miejskiej w Jarocinie. Z inicjatywą uhonorowania zasług pana Andrzeja Owczarka wyszedł burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki. Wszystkie zgłoszone wnioski otrzymały pozytywną opinię Kapituły, która
pracowała w składzie: Lechosława Dębska, Bronisława Włodarczyk, Marek Tobolski (jako
przedstawiciele Rady Miejskiej w Jarocinie) oraz Mikołaj Szymczak i Jarosław Łukasiewicz (jako
przedstawiciele burmistrza). Rekomendacje Kapituły zostały przedstawione burmistrzowi.
Kogo spośród nominowanych nagrodzi burmistrz? Kto otrzyma odlane z brązu statuetki Stanisława
Taczaka? Dowiemy się już 8 listopada, podczas uroczystości patriotycznych na rynku, które
rozpoczną się o godz. 16.40. W ceremonii weźmie udział wnuk generała Taczaka, Jerzy
Gogołkiewicz.

2011-11-04 | Dziergamy ubranko dla Glana
Fundacja "Ogród Marzeń" z Jarocina będzie ubierać
rzeźbę glana w "strój" wykonany szydełkiem. Postanowiliśmy ubrać naszego glana na zimę. Mam
nadzieję, że wiele osób w tym nam pomoże - mówi Beata

Frąckowiak - Piotrowicz, prezes fundacji.
Organizatorzy zachęcają wszystkich, którzy potrafią szydełkować, by wykonali prostokąt lub
kwadrat w dowolnym kolorze i przysłali do Fundacji. Jeśli ktoś nie umie szydełkować, może przyjść
na bezpłatne warsztaty. Odbędą się w Jarocińskim Ośrodku Kultury, który jest współorganizatorem
przedsięwzięcia. Na zajęcia można przyjść w jeden z dwóch dni: w piątek, 4 listopada, od 13.00 do
18.00 i w sobotę, 5 listopada, od 12.00 do 15.00. Szydełka i włóczkę zapewniają organizatorzy, ale
jeśli ktoś ma swoje szydełko i niepotrzebną wełnę, to może zabrać ze sobą. Warsztaty poprowadzą:
Halinka Zwierzycka oraz Kasia Wybierała.
Więcej o akcji "Ubranko dla Glana" przeczytasz na www.ogrodmarzen.org

2011-11-03 | Piesi kontra kierowcy
Sytuacja na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i św. Ducha od trzech miesięcy zaliczana jest przez
mieszkańców do koszmaru. Od kiedy awarii uległa tam sygnalizacja świetlna, przejście na drugą
stronę ulicy to dla pieszych zadanie wysokiego ryzyka. Zadowolonymi z sytuacji są kierowcy, którzy
szybciej przemieszczają się przez centrum miasta. Kilka kolizji i potrącenie potwierdzają jednak
zagrożenie komunikacyjne oraz wagę problemu, który pojawił się w tym miejscu.
Jak informują przedstawiciele z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad światła nie zostały
wyłączone celowo, tylko uległy awarii. Do końca listopada sygnalizacja na skrzyżowaniu powinna
zostać naprawiona. Zainstalowane zostaną również wideodetektory, których zadaniem będzie
usprawnienie ruchu w tym miejscu.
- Straż miejska w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego nie może zbyt wiele zdziałać, gdyż
ograniczona jest przepisami i stosową ustawą. Takimi sprawami zajmuje się komórka ruchu
drogowego komendy powiatowej policji - powiedział Krzysztof Adamiak, komendant Straży
Miejskiej w Jarocinie zapytany o planowane bądź prowadzone działania w tej sprawie. Komendant
zaznaczył, że strażnicy miejscy na bieżąco prowadzą pogadanki z dziećmi w przedszkolach i
szkołach podstawowych dotyczące m.in. właściwego zachowania się na drodze.
Z kolei Nadkomisarz Sławomir Adamczak, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie poinformował redakcję JaPI, że nie ma
potrzeby kierowania ruchem na skrzyżowaniu ul. św. Ducha i Poznańskiej. - Na tym skrzyżowaniu
ruch odbywa się w sposób płynny. Prawdą jest, że piesi - szczególnie osoby starsze mają
utrudnione przejście na drugą stronę jezdni. Codziennie wysyłamy patrole w to miejsce, głównie w
dni targowe oraz w godzinach porannych, kiedy dzieci idą do szkoły. Ponadto ulice Wojska
Polskiego i Poznańska objęte są całodobowym nadzorem policji - podkreślił Nadkomisarz
Adamczak. Dodał również, że od początku września prowadzone są pogadanki z młodzieżą szkolną
w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach.
Ale co do czasu przywrócenia bezpiecznego ruchu na skrzyżowaniu może zrobić sam mieszkaniec
Jarocina? Pamiętajmy, że o tej porze roku szybko zapada zmrok, który w znacznym stopniu
ogranicza widoczność. Osoba przechodząca przez pasy jest często niewidzialna z punktu widzenia
kierowcy. Dla poprawienia własnego bezpieczeństwa na wszystkich przejściach dla pieszych oraz
podczas jazdy na rowerze, warto zaopatrzyć siebie i swoich najbliższych w kamizelki odblaskowe
lub chociażby elementy odbijające światło tj. specjalne opaski na rękę, migające breloczki lub
fluorescencyjne naklejki, dzięki którym będziemy lepiej widoczni dla innych uczestników ruchu.
Drodzy kierowcy, rozumiemy waszą radość z szybszego przemieszczania się po mieście, dzięki nie
działającej sygnalizacji świetlnej. Jednak pamiętajcie przede wszystkim o pieszych, którzy tak samo
jak wy są pełnoprawnymi użytkownikami dróg. Zwróćcie uwagę na panujące warunki

atmosferyczne oraz wspomnianą wcześniej porę roku i dnia. Zachowanie podstawowych środków
ostrożności zarówno przez was jak i pieszych może znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa
nie tylko na tym newralgicznym skrzyżowaniu.
W ubiegłym roku kamizelki odblaskowe strażnicy miejscy rozdali wszystkim jarocińskim
przedszkolakom oraz uczestnikom rajdu "Jarociniacy na rowery". Burmistrz Jarocina przekazał
pierwszakom w 2010 roku diodowe, migające breloki. Gmina Jarocin zakupiła i rozdysponowała
również odblaskowe, pomarańczowe opaski. Zachęcamy wszystkich do ich częstego stosowania. Za
kilka

2011-11-03 | Innowacyjny nauczyciel z Jarocina
Projekt Marka Sobczaka nauczyciela wychowania
fizycznego Gimnazjum nr 1 w Jarocinie i Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Jarocinie "WF z TIK czy to nie
brzmi dziwnie?" został wyróżniony w Ogólnopolskim
Konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2011. Wyróżnienie z
rąk minister Katarzyny Hall Marek Sobczak odebrał
podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w
Warszawie.
Do drugiego etapu konkursu ze zgłoszeń z całego kraju
zakwalifikowano 40 pedagogoów, którzy na początku
października wzięli udział w Forum Nauczycieli
Innowacyjnych w siedzibie Microsoftu w Warszawie. Podczas Forum uczestnicy konkursu
prezentowali swoje prace przed jury. Na tej podstawie kapituła konkursu wyłoniła 6 osób
nominowanych do nagród głównych i wyróżnień.
- Pomysł projektu "WF z TIK czy to nie brzmi dziwnie?" powstał podczas zajęć z wychowania
fizycznego w klasie III, której byłem wychowawcą. Chcieliśmy stworzyć coś, co mogłoby przydać
się ich młodszym kolegom - mówi Marek Sobczak. Realizację projektu uczniowie rozpoczęli na
początku kwietnia. Zostali podzieleni na grupy. Ich zadaniem było zaprezentowanie, nagranie oraz
przedstawienie w formie prezentacji zestawów ćwiczeń z wybranym sprzętem gimnastycznym.
Podczas realizacji projektu uczniowie wykorzystywali laptopy uczniowskie z mobilnej pracowni
szkolnej zakupionych w ramach projektu "Jarocin - kreatywna szkoł@".
- Każdy z zespołów projektowych demonstrował po kilka ćwiczeń i wybrał do nagrania po pięć z
nich. Tutaj uczniowie napotkali na pierwsze trudności. Polegały one głównie na prawidłowym
zademonstrowaniu ćwiczeń - podkreśla Marek Sobczak. Każda z grup nagrała do 5 ćwiczeń w
danym przyrządem. - Ta część przyniosła uczniom najwięcej satysfakcji. Możliwość nagrania
własnego ruchu była dla nich czymś nowym i bardzo ciekawym. Niektóre grupy nagrywały
poszczególne ćwiczenia kilkakrotnie tak, aby następnie wybrać najlepsze wykonanie - podkreśla.
Dalej prace odbywały się w szkolnej pracowni informatycznej, gdzie uczniowie stworzyli własne
prezentacje przedstawiające ćwiczenia z przyrządami gimnastycznymi.

2011-11-02 | Reorganizacja ruchu na Hallera
Od dwóch tygodni na odcinku ul. Hallera w Jarocinie
obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Mimo to
wielu kierowców łamie ten zakaz. Kierowco pomyśl,
zanim tam zaparkujesz, bo może cię to kosztować 100 zł
i jeden punkt karny.

Zmiany na ul. Hallera objęły odcinek naprzeciw wiaty przystankowej, gdzie wprowadzono zakaz
zatrzymywania się i postoju. W wyniku tego likwidacji uległo 5 miejsc parkingowych. Ma to
umożliwić kierowcom omijanie autobusów, które zatrzymują się na przystanku. - Zmiana
organizacji ruchu na tym odcinku ma pomóc w udrożnieniu ul. Hallera na całej długości - podkreśla
Hubert Kujawa z Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Ulica Hallera
staje się bowiem miejscem newralgicznym dla ruchu samochodowego w godzinach szczytu
komunikacyjnego. Wówczas korkuje się na całej długości. Często do tego stopnia, że kierowcy
chcący skręcić w ul. Hallera oczekują na wjazd już na ul. Wrocławskiej i to zarówno od strony
Rynku jak i od strony skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.
Niestety dopóki kierowcy nie będą respektować obowiązujących od niedawna przepisów,
usprawnienie ruchu nie będzie możliwe. Ze względu na nieprzestrzeganie przez kierowców
obowiązującego na odcinku ulicy Hallera zakazu zatrzymywania się i postoju zarówno straż miejska
jak i policja patrolują ten obszar bardzo często, karając kierowców mandatami.

