2009-08-31 | Pieniądze dla Roszkowa
Blisko 450 tys. zł dofinansowania otrzyma gmina
Jarocin na budowę boiska sportowego w Roszkowie.
Pieniądze z unijnego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich pozwolą sfinansować ok. 75 proc. wartości
inwestycji. Pozostałą część pokryje samorząd.

Kompleks w Roszkowie, którego budowa rozpoczęła
się wiosną br., tworzą: boisko do siatkówki, bieżnia
tartanowa do biegów na 60 m, skocznia i zeskocznia
oraz boisko sportowe do piłki nożnej, będzie wart
blisko 710 tys. zł. Na początku 2009 r. burmistrz
Jarocina, nie czekając na decyzję Samorządu
Województwa Wielkopolskiego, podjął decyzję o
rozpoczęciu prac budowlanych, by dzieci i młodzież z
Roszkowa jak najszybciej mogły korzystać z boisk.
Dzięki temu, po ubiegłorocznym wykonaniu
odwodnienia całego terenu, do dnia dzisiejszego
powstało już boisko do siatkówki, bieżnia i skocznia.
W drugim etapie inwestycji do wykonania zostały
jeszcze: trawiasta nawierzchnia boiska do piłki
nożnej, trawniki na terenie przylegającym do
kompleksu i ogrodzenie boisk.

Zgodnie z umową, która zostanie podpisana między
gminą Jarocin, a Samorządem Województwa
Wielkopolskiego do dnia 11 września br., gmina w
całości sfinansuje inwestycję, a następnie otrzyma
refundację 75 proc. wydatków wysokości prawie 450
tys. zł zł. Termin zakończenia prac w Roszkowie
przewidziano na grudzień 2010 roku, wszystko
wskazuje jednak na to, że kompleks zostanie oddany
do użytku znacznie wcześniej.

2009-08-28 | "Głosy" w Parku
Przejmująca i niezwykle sugestywna
muzyka, doskonała gra aktorska,
wizualizacje wspomnień wzbogacone
efektami świetlnymi i
pirotechnicznymi- tak pokrótce
można opisać spektakl "Głosy".
Mieszkańcy Jarocina będą mogli
zobaczyć go na początku września w
ramach jarocińskich obchodów 70.
rocznicy wybuchu II wojny światowej
Widowisko jest próbą odnalezienia w "wielkiej historii"
śladów losów mieszkańców Jarocina. Dla autorów
przedstawienia ważni są ludzie, którzy doświadczyli
czym jest wojna, przeżyli ją i pamiętają. Ich
perspektywa tamtych wydarzeń, a nie opinie
historyków, są kluczowe dla tego widowiska, dlatego

też wizualizacje tworzą wspomnienia świadków,
zdjęcia oraz archiwalne taśmy filmowe.
W przedstawieniu wezmą udział zarówno
doświadczeni aktorzy związani z takimi teatrami jak
Teatr Ósmego Dnia, Teatr 2xU, Teatr UstaUsta, jak
również grupa Teatru 21 - młodzieży z Jarocina.
Spektakl wyreżyserowany został przez Janusza
Stolarskiego - aktora i reżysera, który już wielokrotnie
prowadził warsztaty teatralne z jarocińską młodzieżą.
Muzykę na potrzeby przedstawienia skomponował
Patryk Lichota, poznański kompozytor muzyki
teatralnej i producent radiowy. Na realizację
przedsięwzięcia Urząd Miejski w Jarocinie i Starostwo
Powiatowe przeznaczyły po 15 tys. złotych. Widowisko
będzie można zobaczyć 5 września o godzinie 20.00
na polanie przed Pałacem Radolińskich w Jarocinie.
Wstęp wolny.

2009-08-26 | Soyka pod gwiazdami, gitary na
rynku
W piątek, 21 sierpnia w niezwykłej, wieczornej
scenerii ogrodu Radolińskich wystąpił Stanisław Soyka
z zespołem Kompania. Koncert, którego pod
rozgwieżdżonym niebem wysłuchały tłumy
mieszkańców, był zwieńczeniem Polskiej Akademii
Gitary, w ramach której Jarocin odwiedzili gitarzyści z
całego świata.

Ubiegły piątek był dla charyzmatycznego kompozytora
i muzyka niezwykle pracowity. Rano poprowadził
zajęcia z młodymi gitarzystami podkreślając
znaczenie śpiewu w muzyce i przestrzegając ich, by w
przyszłości zawsze śpiewali swoim dzieciom. Po nauce
przyszła kolej na przyjemności czyli... zapowiedziany
przez burmistrza Adama Pawlickiego koncert w
ogrodzie Radolińskich. W trakcie dwugodzinnego
występu Stanisław Soyka zaprezentował jarociniakom
niemal cały przekrój swojej 30-letniej kariery
muzycznej z przebojami "Cud niepamięci" czy
"Tolerancja" włącznie. Niezwykły koncert zakończył
się bisami i owacją na stojąco publiczności, która
długo nie pozwalała muzykowi zejść ze sceny.
W niedzielne południe jarocińska publiczność miała
możliwość posłuchać muzyków nieco młodszego
pokolenia. Okazją do tego był happening gitarowy, w
ramach którego na rynku wystąpili razem niemal
wszyscy słuchacze Polskiej Akademii Gitary. Znako

2009-08-24 | Ostatni plac zabaw otwarty
W sobotę 22 sierpnia oddano
do użytku plac zabaw w
Prusach. To trzeci i ostatni z
planowanych na te wakacje
ogródków jordanowskich na
terenie gminy Jarocin. W sumie
najmłodsi mieszkańcy mają do
swojej dyspozycji aż 17 nowoczesnych, atestowanych
placów zabaw w mieście i okolicznych wioskach.
W tym roku na budowę placów zabaw gmina Jarocin
przeznaczyła blisko 150 tys. zł. Za tę kwotę powstały
trzy place: na jarocińskim osiedlu Ciświca, oraz w
dwóch wioskach: w Mieszkowie i Prusach. Wszystkie
trzy ogródki zostały oddane do użytku w wakacje.
Dzieci z Mieszkowa mogą korzystać z zabawek od 18,
a z Ciświcy od 30 lipca.
Najdłużej na oficjalne otwarcie
ogródka czekali najmłodsi z
Prus – tutaj uroczystość odbyła
się 22 sierpnia.
W skład każdego z trzech
nowoczesnych i w pełni
bezpiecznych dla najmłodszych placów zabaw weszły
m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, piaskownice i
sprężynowce. Nie braknie również ławek dla
opiekunów dzieci oraz koszy na śmieci. W Ciświcy i w

Prusach place powstały w sąsiedztwie szkół, a w
Mieszkowie tuż obok sali wiejskiej.
Wszystkie zakupione przez gminę Jarocin urządzenia
są kolorowe i zostały wykonane z drewna
bezrdzeniowego. Posiadają także niezbędne dla
zdrowia i bezpieczeństwa najmłodszych certyfikaty
bezpieczeństwa. Dostawcą wyposażenia placów zabaw
– w drodze przeprowadzonego przetargu – została
spółka Inter – Flora z Wrocławia. Wraz z oddanymi w
tym roku ogródkami, najmłodsi mieszkańcy gminy
Jarocin mają do swojej dyspozycji aż 17 placów
zabaw.

2009-08-21 | Oświatowe inwestycje na
półmetku
3,5 mln zł to wartość wakacyjnych inwestycji
prowadzonych przez gminę Jarocin na niwie
oświatowej. Największą część tej kwoty, bo niemal
2,9 mln zł przeznaczono na budowę boisk
sportowych:
Boiska dla gimnazjum nr 1 w Jarocinie
Z początkiem roku szkolnego
gimnazjaliści z jarocińskiej
"jedynki" będą mieli do
dyspozycji dwa nowe obiekty

sportowe. W sąsiedztwie budynku dobiegają końca
prace w ramach których powstanie boisko do piłki
ręcznej z nawierzchnią z kostki brukowej oraz do
siatkówki o nawierzchni tartanowej.
Inwestycję za kwotę ponad
200 tys. zł realizuje Związek
Spółek Wodnych z Jarocina. Od
początku września gotowe
będzie również boisko
powstające przy Liceum
Ogólnokształcącym im. T.
Kościuszki. Gmina Jarocin
dofinansowała inwestycję kwotą 350 tys. zł, dzięki
temu - mimo iż jest to inwestycja powiatowa - z
atrakcyjnego obiektu będą mogli korzystać także
uczniowie "jedynki". - Obiekty w sąsiedztwie
gimnazjum były bardzo potrzebne, jest to bowiem
szkoła z dużą liczbą uczniów, w dodatku należy do
grupy najbardziej usportowionych i utytułowanych
placówek oświatowych w Wielkopolsce. Gimnazjum do
tej pory dysponowało niewielką salą gimnastyczną,
dlatego postanowiliśmy zagospodarować podwórze
szkoły na potrzeby sportowe. A dzięki dofinansowaniu
inwestycji przy liceum, uczniowie gimnazjum przez
1/3 czasu będą mogli korzystać także z tego obiektu mówi Mikołaj Szymczak, dyrektor Wydziału Oświaty i
Spraw Społecznych UM w Jarocinie.
- W przeszłości zmuszeni byliśmy korzystać z boisk

zewnętrznych, potrzeba posiadania własnego boiska
istniała więc w naszej szkole praktycznie od zawsze.
Fakt, że już wkrótce będziemy mogli korzystać z
obiektu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących to dla
nas wspaniała wiadomość - dodaje Henryk Zieliński,
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jarocinie.
Orlik za pasem
W połowie sierpnia rozpoczęły
się prace budowlane przy ZS nr
5 w Jarocinie, gdzie w ramach
programu "Moje Boisko - Orlik
2012" powstanie kompleks
boisk sportowych. Inwestycja
zostanie oddana do użytku na
przełomie października i listopada.
Przy jarocińskiej "piątce" powstanie boisko do piłki
nożnej o łącznej powierzchni 1880 m2 o nawierzchni
ze sztucznej trawy oraz tartanowe boisko
wielofunkcyjne o powierzchni 613 m2. W
przeciwieństwie do orlika w Witaszycach, sąsiadujący
z parkiem kompleks nie będzie wyposażony w
budynek socjalno-szatniowy. Jego funkcje przejmie
zaplecze ZS nr 5. W pełni ogrodzone i oświetlone
boiska będą ogólnodostępne, a korzystanie z nich
będzie całkowicie bezpłatne.
- Budowa orlika przy "piątce" to dla nas wspaniała

wiadomość, a zarazem nowe wyzwania. Dzięki boisku
uczniowie naszej szkoły będą mieli zapewnione
znacznie lepsze warunki do rozwoju. Kompleks
wykorzystamy też podczas lekcji klas z dodatkowymi
zajęciami sportowymi, do których zgłosiło się ponad
50 uczniów. Orlik jest jednym z powodów, dla którego
do nas przyszli - podkreśla Marek Durczak, dyrektor
Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.
Inwestycja finansowana będzie z trzech źródeł. Z
Urzędu Wojewódzkiego gmina Jarocin otrzyma na ten
cel 333 tys. zł. Taka sama kwota pochodzić będzie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki i przekazana zostanie
w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". W
budżecie gminy Jarocin na budowę boiska w
Witaszycach zarezerwowano 550 tys. zł. Drugi po
Witaszycach orlik w gminie powstanie do końca 2009
roku.
Sala gimnastyczna przy "czwórce"
Na początku sierpnia ruszył
drugi etap budowy hali
sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Jarocinie.
Inwestycja będzie kosztowała
blisko 3,5 mln złotych.
W kwietniu br. ogłoszono przetarg na projekt sali. Po
wyłonieniu wykonawcy i pracach projektowych,
zakończony został pierwszy etap przedsięwzięcia.

Obecnie trwają prace budowlane, a oddanie robót ma
nastąpić z końcem listopada. W ramach inwestycji
powstanie hala sportowa o wymiarach 20×40 metrów
z boiskami m. in. do gry w siatkówkę i koszykówkę
oraz część socjalna o powierzchni 180 m2.
Wykonawcą projektu jest firma Novum Menagement
sp. z o. o. z Kalisza, która wcześniej realizowała już
projekty obiektów sportowych i w swym dorobku ma
budowę hali sportowo-widowiskowej na ponad 3000
miejsc w Kaliszu.
- Jest to inwestycja niezwykle potrzebna. Czekały na
nią pokolenia uczniów, których dzieci uczą się już w
naszej szkole. Prace przebiegają bardzo
systematycznie i nie ukrywam, że sala będzie piękna i
duża. Nowy rok szkolny będzie więc na nas niezwykle
radosny - podkreśla Aldona Kostro, dyrektor SP nr 4.
Roszków ma boisko
Blisko 265 tys. złotych wyniósł
koszt budowy boiska w
Roszkowie. W połowie sierpnia
nastąpiło odebranie robót
budowlanych.
W ramach inwestycji wykonano
boisko do gry w siatkówkę z wyposażeniem,
ogrodzenie wokół boiska oraz odwodnienie i sieć
deszczową. Poza tym powstały również tartanowa

bieżnia oraz skocznia ze sztuczną nawierzchnią. Budowa boisk w Roszkowie to nasza duma podkreśla Janina Nicke, sołtys Roszkowa. - Historia
inwestycji zaczęła się kilka lat temu, kiedy to
burmistrz zdecydował się nagrodzić te sołectwa, które
opracują swoją strategię. 10 tys. złotych przekazane
od burmistrza przeznaczyliśmy wówczas na
opracowanie projektu. Wykonawcą inwestycji był
Zakład Usług "Marzyński" z Wilkowyi.

2009-08-21 | Cztery gitary, skrzypce i... strach
Za nami kolejny, trzeci już dzień koncertów
odbywających się w ramach Festiwalu Polskiej
Akademii Gitary. W czwartkowy wieczór, publiczność,
licznie zgromadzona w kościele św. Jerzego, miała
okazję wysłuchać debiutującego zespołu Poznań Gitar
Quartet.

W subtelnie oświetlonych murach jarocińskiej świątyni
pierwsze dźwięki gitary publiczność usłyszała kilka
minut po 20.00. Należały one do instrumentu Igora
Dzedusenki z poznańskiego kwartetu, który uraczył

słuchaczy wykonaniem wariacji na temat Skriabina A.
Transmana oraz sonaty A. Jose. Kilkunastominutowe
występy solo przygotowali także pozostali członkowie
Poznań Gitar Quartet: Tomasz Fechner i Tomasz
Radys. Występ kwartetu w całym składzie poprzedził
duet: Tomasz Kandulski (gitara) i Sandra
Haniszewska (skrzypce). Utwór skomponowany przez
Marka Pasiecznego, młodego, ale już uznanego,
kompozytora pt. "Dom, w którym mieszka strach"
zdobył prawdziwe uznanie publiczności, która
gromkimi brawami wyprosiła na skrzypcowogitarowym duecie bis. Poznań Gitar Quartet w
komplecie wystąpił tuż po przerwie. Zespół złożony z
młodych ludzi - studentów i absolwenta poznańskiej
Akademii Muzycznej, zrobił na publiczności ogromne
wrażenie mistrzowskim wykonaniem Koncertu
Brandenburskiego J.S. Bacha oraz fragmentów z
opery Carmen G. Bizeta.
Przed nami kolejne dni wypełnione brzmieniem
klasycznych gitar. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada
się piątkowy wieczór (21 sierpnia), w który wystąpi
gwiazda Festiwalu: Stanisław Soyka & Kompania.
Koncert odbędzie się w ogrodzie za Pałacem
Radolińskich, a jako suporty wystąpią uczestnicy
warsztatów. Tego dnia jednak nie tylko gusty
muzyczne będą mogły zostać zaspokojone: po
koncertach odbędzie się bowiem plenerowa projekcja
kultowego filmu "Rejs" Marka Piwowskiego. Początek
imprezy o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Ciekawie zapowiada się również najbliższa niedziela w samo południe na jarocińskim rynku odbędzie się
maraton gitarowy, podczas którego wystąpi ponad stu
gitarzystów - uczestników warsztatów Polskiej
Akademii Gitary. Do kościoła św. Jerzego z
wieczornymi koncertami powrócimy również w
niedzielę - tym razem o godz. 20.00 wystąpi greckohiszpański duet gitarowy Duo Melis. Zapraszamy!

2009-08-20 | Magistrzy na start!
Ruszyła szósta edycja konkursu pod patronatem
Burmistrza Jarocina na najlepszą pracę magisterską
związaną z Ziemią Jarocińską. Do konkursu mogą
stanąć absolwenci wyższych uczelni z kraju i
zagranicy, którzy obronili prace w 2009 roku. Prace
mogą dotyczyć różnych dziedzin nauki. Jest tylko
jeden warunek - muszą nawiązywać do Ziemi
Jarocińskiej.
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w
Jarocinie. Burmistrz Jarocina w ten sposób chce
wyróżnić i promować prace magisterskie, które
związane są tematycznie z naszym miastem i
okolicami. Ich oceną zajmie się komisja złożona z
autorytetów jarocińskiej nauki i kultury. A
rywalizować jest o co - autorzy trzech najlepszych
prac otrzymają nagrody pieniężne o wartości

odpowiednio: 1500, 1000 i 700 zł.
Wszystkich magistrantów, którzy pisali prace końcowe
na tematy jarocińskie, zachęcamy do udziału w
konkursie. Zgłoszenie prac do Konkursu następuje
poprzez złożenie jednego egzemplarza pracy
magisterskiej w wersji papierowej i elektronicznej
(wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów oraz
strony w indeksie zawierającej informacje na temat
obronionej pracy) w Kancelarii Burmistrza w Urzędzie
Miejskim w Jarocinie. Ostateczny termin zgłoszeń
upływa 12 października, a wyniki konkursu podane
zostaną podczas listopadowych obchodów Święta
Patrona Miasta.
Regulamin na
stronie www.jarocin.pl/pracamagisterska
2009-08-19 | Jarocin pożegnał oficera
Tłumy jarociniaków pożegnały we wtorek, 18 sierpnia,
kapitana Daniela Ambrozińskiego poległe-go podczas
pełnienia służby w Afganistanie. W uroczystościach
pogrzebowych - oprócz najbliższej rodziny oficera wziął udział premier Donald Tusk, szef Biura
bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło,
Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich,
parlamentarzyści oraz władze Jarocina.

Ostatnie pożegnanie żołnierza rozpoczęło się w samo
południe mszą św. w Kościele pod wezwaniem św.
Antoniego, której przewodniczył biskup polowy wojska
polskiego Tadeusz Płoski. Po nabożeństwie kondukt
żałobny przejechał ulicami miasta na cmentarz
komunalny, gdzie przy dźwiękach wojskowej orkiestry
i huku salwy honorowej ciało kapitana złożono do
grobu. Daniel Ambroziński został pośmiertnie
awansowany na stopień kapitana, otrzymał także
odznaczenia - Krzyż Afganistanu oraz Krzyż
Komandorski Orderu Wojskowego.

2009-08-19 | Śmietanka gitarzystów w
Jarocinie
Koncertem czołowego
amerykańskiego gitarzysty Jasona
Vieaux w kościele św. Jerzego
uroczyście otwarto we wtorek, 18
sierpnia Polską Akademię Gitary. W
ramach jedynej w swoim rodzaju
muzycznej uczty do Jarocina

przyjechało ponad 100 najlepszych gitarzystów
klasycznych z całego świata. Wstęp na wszystkie ich
koncerty jest bezpłatny!
Po wielu miesiącach żmudnych przygotowań
prestiżowa Akademia Gitary dotarła wreszcie do
Jarocina. A wraz z nią najlepsi, najbardziej utytuowani
i charyzmatyczni gitarzyści m.in. z USA, Niemiec,
Belgii, Białorusi, Austrii, Islandii, Meksyku, Francji i...
Polski. Pierwszy, z 7 koncertów w Jarocinie –
inaugurujący Kurs Mistrzowski występ Jasona Vieaux
został zadedykowany poległemu podczas pełnienia
służby w Afganistanie kapitanowi Danielowi
Ambrozińskiemu. W wypełnionym do ostatniego
miejsca kościele św. Jerzego zabrzmiały m.in.
kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, Isaaca
Albeniza oraz Augustyna Barriosa.
W środę, 19 sierpnia miłośników gitary klasycznej
czeka kolejna, muzyczna uczta. Tym razem w kościele
św. Jerzego wystąpi Philippe Villa, jeden z najwyżej
cenionych francuskich gitarzystów swojego pokolenia.
Mistrz repertuaru romantycznego zabierze
jarociniaków w niezwykłą, muzyczną i estetyczną
przygodę. Początek koncertu o godz. 20.00. Wstęp
bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

2009-08-19 | 100 lat polskiej kinematografii w
Jarocinie

Andrzej Kmicic podczas obrony
Jasnej Góry, Barbara i Bogumił
w łanie żyta, Adaś Miauczyński
robiący synowi kultowy
"dzióbek" czy tytułowe
przesłuchanie z mistrzowską
kreacją Krystyny Jandy to tylko
niektóre ze zdjęć kultowych polskich filmów, które od
środy, 19 sierpnia do 10 września można oglądać na
jarocińskim rynku.
Znana i niezwykle popularna w całej Polsce
ekspozycja to fotosy ze 120 najsłynniejszych polskich
filmów zrealizowanych na przestrzeni stulecia –
począwszy od tych najstarszych czyli "Antoś pierwszy
raz w Warszawie" z 1908r., poprzez "Zakazane
piosenki" Leonarda Buczkowskiego z 1946r., "Kanał"
Andrzeja Wajdy z 1956r., a skończywszy na "Dniu
świra" Marka Koterskiego z 2002 czy "Komorniku"
Feliksa Falka z 2005r.
Wystawa powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej (PISF) i była dotychczas
prezentowana na festiwalach filmowych we Wrocławiu
i Zwierzyńcu oraz w Warszawie i Berlinie. Jej
ekspozycja na jarocińskim rynku przez
Stowarzyszenie Jarocin XXI to kolejne przedsięwzięcie
w cyklu "80 lat kina w Jarocinie". Wystawie
towarzyszyć będą pokazy dwóch spośród 120

zobrazowanych na rynku filmów. Będą to: "Zakazane
piosenki", który zostaną wyświetlone w środę wieczór
oraz "Rejs", który jarociniacy zobaczą w ogrodach
Pałacu Radolińskich po koncercie Stanisława Soyki w
piątek, 21 sierpnia.
Plenerowa wystawa, zorganizowana w ramach
projektu "80 lat kina w Jarocinie" i 100 lat polskiego
filmu, jest współfinansowana przez Filmotekę
Narodową, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Gminę Jarocin. Oficjalne otwarcie
wystawy odbędzie się w środę, 19 sierpnia o godzinie
21.00. Zapraszamy!

2009-08-18 | Walczyli o Siodło Burmistrza
W minioną sobotę, 15 sierpnia, już po raz drugi
odbyły się Zawody Towarzyskie w Skokach przez
Przeszkody o Siodło Burmistrza Jarocina. Prestiżowe
zawody odbyły się w Ośrodku Sportów Konnych
"Bryllandia" w Witaszycach. Oficjalne otwarcie
zawodów nastąpiło w samo południe. Konkursy
prowadzone były w sześciu kategoriach. Rywalizacja
rozpoczęła się o godz. 9.00 i trwała do wieczora. W
przerwach kibice mogli zobaczyć pokazy walk
rycerskich.

2009-08-17 | Nowi bibliotekarze jeszcze w tym
tygodniu
35 kandydatów złożyło aplikacje na stanowisko
bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Jarocin. Rozmowy kwalifikacyjne trwały dwa dni (13 i
14 sierpnia). - Wszystkie te osoby mają wysokie
kwalifikacje. To będzie bardzo trudny wybór podkreśla Agnieszka Borkiewicz dyrektor placówki.
O pracę bibliotekarza ubiegają się 32 kobiety i 3
mężczyzn. Ze względu na błędy formalne (brak
wymaganego wykształcenia wyższego i niekompletne
dokumenty) odrzucono 5 ofert. W ramach naboru
każda ubiegająca się o posadę bibliotekarza osoba
musiała przedstawić m.in. swoją autorską koncepcję
funkcjonowania filii. – Otrzymaliśmy bardzo dużą
liczbę dobrych ofert. Wszyscy kandydaci byli
rewelacyjnie przygotowani i zaprezentowali bardzo
przemyślane koncepcje. To nie będzie łatwa decyzja –
podsumowuje Agnieszka Borkiewicz. Z grona 30
kandydatów pracę otrzyma 3 bibliotekarzy. Wyniki
naboru poznamy pod koniec tygodnia.

2009-08-14 | Koncert pamięci kapitana Daniela
Ambrozińskiego
18 sierpnia w Jarocinie rozpoczyna się Polska
Akademia Gitary. Wszystkie wydarzenia tego dnia

pozostaną jednak w cieniu zaplanowanych właśnie na
wtorek uroczystości pogrzebowych kpt. Daniela
Ambrozińskiego, oficera I Batalionu Kawalerii
Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, poległego 10 sierpnia
podczas pełnienia służby w Afganistanie. Aby oddać
cześć poległemu oficerowi, burmistrz Jarocina podjął
decyzję, że wieczorny koncert Jasona Vieaux w
kościele św. Jerzego, inaugurujący Polską Akademię
Gitary, zostanie poświęcony pamięci zmarłego
tragicznie kpt. Daniela Ambrozińskiego.

2009-08-11 | Jarociniak w gronie najlepszych
Maciej Paterski, pierwszy w historii jarociniak biorący
udział w wyścigu Tour de Pologne, zakończył zawody
na znakomitej 23. pozycji. Już od pierwszego dnia
wyścigu wychowanek UKS Trójka dostarczał
zebranym przed telewizorami jarociniakom wielu
emocji. Trasę pierwszego etapu zakończył na 9., a
trzeciego już na 8. pozycji, a zarazem jako 1. Polak. To cichy bohater polskiej drużyny. Będą z niego
ludzie, jestem o tym przekonany - podsumował w
wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Czesław Lang,
dyrektor wyścigu.

66. edycja drugiego co do wieku po Tour de France w
Europie - etapowego wyścigu szosowego Tour de
Pologne biegła przez całą Polskę i była podzielona na
7 etapów. 23-letni Maciej Paterski był członkiem 8
osobowego składu Kadry Polski. W ciągu 7 dni w
wyścigu pokonał trasę blisko 1160 km. - Stałem
razem z fotoreporterami na linii mety i obserwowałem
ostatnie kilometry na telebimie. Starałem się
wypatrzeć Macieja w peletonie, by wiedzieć gdzie go
szukać na finiszu dużej grupy robiąc zdjęcia. 3
kilometry przed metą Maciej wjechał na sam przód
grupy, prowadząc za sobą lidera Polskiej ekipy na
finisz. Na 2 kilometry do mety zrobiło się zamieszanie,
wszyscy się przepychali do przodu, lider się lekko
zagubił, a najlepiej odnalazł się właśnie Maciej. Widać
doświadczenie z Włoch procentuje i na ostatnich
metrach wystrzelił zza pleców rywali. Choć nie jest
sprinterem uplasował się na rewelacyjnym dziewiątym
miejscu, co w dniu jego debiutu w Pro Tourze

(kolarska Liga Mistrzów) jest nie małym wyczynem –
tak debiut 23-latka w prestiżowym wyścigu
podsumowywał Szymon Gruchalski, były trener
kolarza.
Utalentowanego Macieja Paterskiego na trasie
dopingowali licznie młodzi zawodnicy UKS Trójka,
wraz z żoną i przyjaciółmi, a przed telewizorami...
cała Polska.

2009-08-11 | Obchody 5-lecia współpracy
partnerskiej Jarocina i Schlüchtern
Od 17 do 20 września 2009r. w
mieście partnerskim Jarocina Schüchtern trwać będą obchody 5lecia współpracy obu miast. Z tej
okazji Urząd Miejski organizuje
czterodniowy wyjazd do Schüchtern,
w którym wziąć udział mogą
jarociniacy zainteresowani
nawiązaniem współpracy z mieszkańcami bliźniaczego
miasta.
5 lat polsko-niemieckiego porozumienia owocuje m.in.
wspólnymi projektami kulturalnymi i edukacyjnymi.
Partnerstwo nadal ma w sobie jednak ogromny
potencjał dla kolejnych grup społecznych, które
chciałyby współdziałać ze Schüchtern. W skład

polskiej delegacji wejdą przedstawiciele władz gminy
Jarocin, ale także instytucji i organizacji
zaangażowanych we współpracę partnerską. Wciąż
zgłaszać się mogą jednak osoby i organizacje z terenu
gminy Jarocin, które poprzez wyjazd do niemieckiego
miasteczka, chciałyby dopiero zainaugurować
współpracę lub rozwinąć już istniejącą.
W przypadku zainteresowania wyjazdem, prosimy o
dokonanie zgłoszenia - najpóźniej do 18 sierpnia br. w
Kancelarii Burmistrza (pok. 39) Urzędu Miejskiego w
Jarocinie, Al. Niepodległości 10.
W programie pobytu, poza oficjalnymi spotkaniami z
władzami Schüchtern, przewidziano m.in. wizytę w
Europejskim Banku Centralnym, wyjazd do Frankfurtu
nad Menem i zwiedzanie Klasztoru Kreutzberg.
Odpłatność za wyjazd nie przekroczy kwoty 150 zł.

2009-08-06 | Asfalt tak się nie odwdzięczy
Zbudowana droga czy chodnik
nie podziękują tak serdecznie
jak ludzie, których się wspiera.
Inwestycje w ludzi zawsze się
wracają - tak Weronika
Rybarczyk dziękowała
burmistrzowi Jarocina za
przyznaną nagrodę i stypendium sportowe. Najlepsza

polska juniorka w kolarstwie górskim gratulacje od
włodarza miasta przyjęła 5 sierpnia podczas sesji rady
miejskiej.
Weronika Rybarczyk, 18-letnia kolarka z UKS "Trójka"
Jarocin, ma za sobą sezon pełen sukcesów. Wśród
najważniejszych trofeów znajduje się zwycięstwo w
Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim MTB Kielce
2009. Weronika reprezentowała też Polskę na
Mistrzostwach Europy w Holandii, gdzie zajęła 12.
miejsce. Została także zwyciężczynią kwalifikacji
generalnej Lang Team Grand Prix Czesława Langa.
Jak się pracuje na taki sukces? Pracy było dużo.
Wiadomo, że sezon nie trwa tylko latem, trenować
zaczyna się już od grudnia – przyznaje Weronika,
która przygodę z kolarstwem zaczęła 7 lat temu.
Wszystkie te godziny treningów są jednak
wynagradzane sukcesami, które się zdobywa.
Niesamowite jest to, kiedy jako pierwsza przekraczasz
metę, niesamowite poczucie szczęścia i radości –
wspomina swoje zwycięstwo w Kielcach.
Wysokie wyniki młodej kolarki z Jarocina dostrzegł
włodarz miasta, przyznając Weronice Rybarczyk
stypendium sportowe. Od września do końca roku
będzie wspierana kwotą 400 zł, czyli łącznie na jej
konto wpłynie 2 tys. zł. Jak przyznał burmistrz
podczas sesji rady miejskiej 5 sierpnia, wyjątkowe
osiągnięcia sportowe jarocinianki skłoniły go do
podjęcia decyzji nie tylko o przyznaniu stypendium,

ale również nagrody specjalnej. Za godne
reprezentowanie i promowanie gminy Jarocin
Weronika otrzymała dodatkowo sprzęt sportowy o
wartości 700 zł. Budowane drogi czy chodniki nie
podziękują tak serdecznie jak ludzie, których się
wspiera. Inwestycje w ludzi zawsze się wracają – tak
Weronika Rybarczyk dziękowała burmistrzowi za
nagrodę, a na dowód tego, że nie rzuca słów na wiatr,
przekazała włodarzowi miasta symboliczną koszulkę
liderki.
Weronika Rybarczyk nie jest jedynym kolarzem z UKS
"Trójka" Jarocin, który osiąga znaczące sukcesy w
kraju i za granicą. Maciej Paterski, wychowanek
jarocińskiego klubu, obecnie reprezentujący już kadrę
narodową, świetnie spisuje się podczas tegorocznego
Tour de Pologne. W pierwszym etapie wyścigu przybył
na metę 9., a trzeciego dnia "wyjeździł" sobie miejsce
ósme. Szczególne podziękowania za takich
zawodników należą się trenerowi UKS "Trójka"
Jarocin, Szymonowi Gruchalskiemu - podkreślił na
koniec uroczystości burmistrz Adam Pawlicki.
Jak zapowiedziała Weronika, również ona ma ambicję,
aby znaleźć się w kadrze narodowej: moim
największym marzeniem jest to, aby kiedyś zostać
mistrzynią Europy i świata. Będę do tego dążyła z
całych sił.

2009-08-04 | Nowi prezesi Jarocin Sport
Maksymalne wykorzystanie
zasobów spółki, zwiększenie
przychodów i jakości
oferowanych usług oraz
podwyższenie standardu hotelu
do czterech gwiazdek
zapowiadają zgodnie Marcin
Jantas i Zbigniew Danielczyk - nowy prezes i
wiceprezes zarządu spółki Jarocin Sport.
- Naszym celem jest dwukrotne zwiększenie
przychodów w 2010 roku w stosunku do roku 2008. Z
uwagi na swoje 10-letnie doświadczenie zawodowe
zdobyte na stanowiskach kierowniczych w prywatnych
firmach będę odpowiadał w spółce za prawidłowe
prowadzenie inwestycji takich jak budowa Aquaparku,
hali widowiskowo - sportowej, sali sportowej przy SP
nr 4 czy sali sportowej przy SP w Witaszycach. Pan
Zbigniew Danielczyk będzie z kolei odpowiadał za
funkcjonowanie spółki w zakresie hotelowym i
gastronomicznym - zapowiedział podczas konferencji
prasowej 3 sierpnia Marcin Jantas. Obaj prezesi
zgodnie podkreślają, że nie chcą zawężać grupy
klientów spółki tylko do sportowców. Jak wynika z ich
relacji równie ważną grupą docelową będą
biznesmeni, dla których zostanie wybudowana
nowoczesna sala konferencyjna, klient indywidualny,
jak i amatorzy odnowy biologicznej. - Hotelarstwo i

gastronomia to jest działka, którą zajmuje się od
kilkunastu lat i w której czuję się najlepiej. Obiekt
Jarocin Sport jest znakomicie przygotowany pod
kątem grup sportowych. Mogę to podkreślić z całą
odpowiedzialnością, byłem bowiem członkiem zarządu
w sportowej spółce akcyjnej Amica Wronki i
dyrektorem hotelu Olympic we Wronkach. Porównanie
obu obiektów z całą pewnością wypada na korzyść
Jaroty - podkreśla Zbigniew Danielczyk.
W przeciwieństwie do poprzedniego kierownictwa
Jarocin Sport, od 1 września spółką będzie zarządzało
dwóch, a nie jak dotąd - jeden prezes. - Wynika to z
tego, że skala inwestycji i majątku, jakim zarządza
Jarocin Sport, który lada miesiąc przekroczy 50 mln
zł, jest tak duża, że lepiej mieć dwóch członków
zarządu z wyraźnym podziałem kompetencji w
poszczególnych branżach i lepiej zarządzać pracami
spółki na miejscu, niż mieć jednego prezesa i dwa
zespoły doradcze, które nie są związane z tym
miejscem i funkcjonują na zasadzie doradztwa
telefonicznego. Będzie to bardzo korzystne dla
bieżącego funkcjonowania spółki. Nowy zarząd będzie
bowiem generował znacznie mniejsze koszty w
stosunku do poprzedniego - wyjaśnia burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki. Obaj wysoko wykwalifikowani
specjaliści nowe funkcje obejmą z początkiem
września.

2009-08-04 | Jarociniak w czołówce peletonu
Maciej Paterski, pierwszy w
historii jarociniak biorący udział
w wyścigu Tour de Pologne,
osiągnął znakomity wynik
podczas pierwszego etapu
prestiżowych zawodów 2
sierpnia. Trasa poprowadzona
ulicami Warszawy składała się z 9 rund o łącznej
długości 108 km. Utalentowany zawodnik z Jarocina,
który zawody ukończył na 9. pozycji, był zarazem
pierwszym Polakiem na mecie!
W niedzielę tuż po starcie od peletonu oderwała się
dwójka kolarzy - Polak Błażej Janiaczyk z Polska-BGŻ
oraz Szwajcar David Loosli z Lampre-N.G.C. Za nimi
podążył samotnie Bask z ekipy Euskaltel-Euskadi Andrea Sergio de Lis. Na trzy rundy do mety goniący
w szaleńczym tempie peleton wchłonął uciekinierów i
o wszystkim zadecydował ostatni finisz. - Stałem
razem z fotoreporterami na linii mety i obserwowałem
ostatnie kilometry na telebimie. Starałem się
wypatrzeć Macieja w peletonie, by wiedzieć gdzie go
szukać na finiszu dużej grupy robiąc zdjęcia. 3
kilometry przed metą Maciej wjechał na sam przód
grupy, prowadząc za sobą lidera Polskiej ekipy na
finisz. Na 2 kilometry do mety zrobiło się zamieszanie,
wszyscy się przepychali do przodu, lider się lekko
zagubił, a najlepiej odnalazł się właśnie Maciej. Widać

doświadczenie z Włoch procentuje i na ostatnich
metrach wystrzelił zza pleców rywali. Choć nie jest
sprinterem uplasował się na rewelacyjnym dziewiątym
miejscu, co w dniu jego debiutu w Pro Tourze
(kolarska Liga Mistrzów) jest nie małym wyczynem –
podsumowuje Szymon Gruchalski, były trener
jarociniaka. - Co do mojej roli w wyścigu, wciąż jest
to sprawa otwarta. Swój pierwszy start w tak
poważnym wyścigu wypadł pozytywnie. Czułem się
dobrze, ale to był krótki etap i zobaczymy co będzie
dalej. Chciałbym wykorzystać szansę jaką dostałem –
dodaje młody zawodnik.
Macieja Paterskiego na trasie dopingowali licznie
młodzi zawodnicy UKS Trójka, wraz z żoną i
przyjaciółmi.

