2009-11-30 | Wkrótce koniec utrudnień na os.
1000-lecia
Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne do świąt
Bożego Narodzenia zakończy się wymiana sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych na ulicach:
Waryńskiego, Parkowej, Sportowej oraz Kasprzaka na
osiedlu 1000-lecia w Jarocinie.
Na wszystkich z wymienionych czterech ulic konieczne
będzie jeszcze wykonanie wykopów w celu wykonania
przyłączy kanalizacji do prywatnych posesji. Na ul.
Waryńskiego prace te ruszą już w pierwszym tygodniu
grudnia. Na ulicach Kasprzaka i Sportowej - w drugim
tygodniu miesiąca. A na ul. Parkowej - pod koniec
miesiąca. W każdym z omawianych miejsc prace
związane z montażem przyłączy potrwają ok. dwóch
tygodni. Gdy tylko nastąpi ich finał, osiedlowe drogi
zostaną natychmiast utwardzone tłuczniem, na
którym wiosną przyszłego roku zostanie położona
nowa nawierzchnia. Asfalt na ulicach: Waryńskiego,
Parkowej i Sportowej oraz kostka betonowa na ul.
Kasprzaka i wewnętrznych ulicach osiedla.
Prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku prace
związane z montażem przyłączy przeniosą się z kolei
na teren między osiedlowymi blokami. Rozpoczną się
one dopiero w momencie, gdy zostaną zawarte
umowy między wykonawcą, a Jarocińskim
Towarzystwem Budownictwa Społecznego i
Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową

w Jarocinie.
Ww. harmonogram prac spółek PWiK oraz Kanbud to
reakcja na interwencje Rady Rodziców Zespołu Szkół
nr 5 oraz mieszkańców osiedla, którzy uskarżali się na
uciążliwości związane z robotami drogowymi. Aby
podnieść komfort komunikacji na osiedlu 1000-lecia
prezesi obu spółek wspólnie z zastępcą burmistrza
Jarocina Robertem Kaźmierczakiem ustalili, że
jakiekolwiek zastrzeżenia bądź uwagi mieszkańców
będą każdorazowo kierowane zarówno do inwestora
(PWiK) jak i do wykonawcy (Kanbud), dzięki czemu
możliwa będzie błyskawiczna reakcja na jakiekolwiek
błędy bądź niedogodności. Ustalenia te - podobnie jak
najbliższy harmonogram prac - zostaną przekazane
Radzie Rodziców przedszkola oraz ZS nr 5 oraz
zarządowi osiedla. Zgodnie z zapewnieniem prezesa
Kanbudu Andrzeja Silińskiego firma zadba również o
lepszą organizację ruchu na osiedlu, gwarantując
widoczniejsze oznakowanie oraz kierowanie ruchem
przez pracowników spółki. A także zwiększenie uwagi
na zabezpieczenie wykopów mimo - że dwie
dotychczasowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy nie wykazały żadnych nieprawidłowości zarówno pod
względem bezpieczeństwa pracowników, jak i
użytkowników dróg.

2009-11-20 | Konsultacje społeczne projektu
ulicy św. Ducha

Aż trzy warianty przebudowy ulicy św. Ducha w
Jarocinie zostają poddane pod konsultacje społeczne
mieszkańców gminy Jarocin. Wszystkie przygotowała
firma Fojud Sp. z o.o. na zlecenie Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Przebudowa
będzie dotyczyła odcinka od skrzyżowania z ulicą
Żerkowską do ulicy Okrężnej.
Ze wszystkim trzema wariantami projektowanej drogi,
mieszkańcy mogą się zapoznać w Referacie
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim (pokój
nr 50), a także na stronach internetowych Urzędu
(poniżej) i www.fojud.pl w zakładce "Opinia
społeczeństwa".
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące przebiegu
poszczególnych wariantów mieszkańcy mogą składać
pisemnie do 2 grudnia br. na adres biura
projektowego: FOJUD Sp. z o.o., ul. 28 czerwca
1956r. nr 398, 61-441 Poznań, faxem: (061) 668 68
01 lub za pośrednictwem poczty e-mail:
lukasz.bialecki@fojud.pl (wpisując w temacie: "Opinia
społeczeństwa – Jarocin").

2009-11-19 | Krawężniki dla wygody, lekcje dla
bezpieczeństwa
Mając na uwadze dobro mieszkańców poruszających
się po śródmieściu Jarocina - w porozumieniu z

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad gmina Jarocin podjęła się w czwartek, 19 listopada
obniżenia krawężników po obu stronach nowego
przejścia dla pieszych przy Al. Niepodległości i
podniesienia ich w miejscu starych pasów. Gmina
zdecydowała się na ten krok kierując się wygodą i
bezpieczeństwem pieszych. Z uwagi na brak środków,
GDDKiA mogłaby bowiem obniżyć krawężniki w
znacznie późniejszym terminie.

Aby uniknąć sytuacji, w której piesi z przyzwyczajenia
przechodzą przez jezdnię w miejscu dawnego
przejścia dla pieszych, GDDKiA najdalej jutro (20
listopada) zamontuje również barierki ochronne
wzdłuż starego przejścia na wysokości poczty.
Na prośbę dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w
Jarocinie, która sąsiaduje ze skrzyżowaniem na
którym zmieniono lokalizację przejścia dla pieszych, w
środę, 19 listopada uczniowie najmłodszych klas
wzięli udział w nietypowych "lekcjach" z udziałem
staży miejskiej. Municypalni przeprowadzili dzieci
obowiązującymi pasami i wytłumaczyli maluchom jak

bezpiecznie i właściwie zachowywać się w drodze do i
ze szkoły.

2009-11-17 | Zmiana lokalizacji przejścia dla
pieszych
Do dwóch zmian w organizacji ruchu w śródmieściu
Jarocina w środę, 18 listopada dołączy jeszcze jedna zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych na Al.
Niepodległości, które z wysokości poczty zostanie
przeniesione na wysokość Sądu Rejonowego. O
zmianie - dzień przed jej wprowadzeniem poinformowała Urząd Miejski Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
O zmianę lokalizacji pasów, która znacznie upłynni
ruch samochodów na skrzyżowaniu Al. Niepodległości
z Kościuszki pracownicy UM apelowali wielokrotnie.
Wraz z "zebrą" na wysokość sądu zostanie bowiem
przeniesiona również sygnalizacja świetlna, a to
przyczyni się do znaczącego upłynnienia ruchu w
stronę drogi krajowej nr 11, który do tej pory
blokowały właśnie pasy oraz sygnalizacja.
Niestety o korzystnej dla kierowców zmianie GDDKiA
poinformowała dopiero dzień przed jej wdrożeniem 18 listopada razem z zapowiedzianym wdrożeniem
reorganizacji ruchu na ul. Kościuszki (odwrócenie
kierunku ruchu na odcinku od Poznańskiej do Al.
Niepodległości) oraz ul. Moniuszki (wprowadzenie
ruchu dwukierunkowego na odcinku od Poznańskiej

do Al. Niepodległości).
W środę, od wczesnych godzin porannych kierowców
przed zmianami ostrzegać będą specjalne tablice
przygotowane i zamontowane na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Jarocinie. Tablice pojawią się przed
każdym skrzyżowaniem z ulicami, na których
wprowadzone będą zmiany. Mimo to wszystkich
kierowców prosimy o ostrożną jazdę.
Zmiany w organizacji ruchu wprowadza poznański
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad na wniosek Burmistrza Jarocina.

2009-11-16 | Świętowali Złote Gody
45 par z terenu gminy Jarocin świętowało 12 i 13
listopada w sali sesyjnej jarocińskiego ratusza
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji
dostojni jubilaci otrzymali z rąk burmistrza Jarocina
Adama Pawlickiego medale przyznane przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie
pożycie małżeńskie. Odznaczonym życzono zdrowia i
szczęścia oraz kolejnych, okrągłych rocznic.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
świętowali: Wanda i Edmund Bachórz, Mieczysława i
Stanisław Baranowscy, Kazimiera i Kazimierz
Binkowscy, Alicja i Stanisław Browarscy, Irena i
Stanisław Chałupniczakowie, Urszula i Stanisław
Chłopoccy, Stefania i Marian Dolata, Krystyna i Józef
Filipiakowie, Teresa i Wacław Filipiakowie, Marianna i
Stanisław Gejo, Genowefa i Edmund Górscy, Elżbieta i
Zenon Grzelczakowie, Marianna i Lech Jakubowscy,
Anna i Zenon Jakubowscy, Zofia i Eugeniusz
Janusowie, Barbara i Eligiusz Jędrowiakowie, Cecylia i
Ludwik Kaczmarkowie, Franciszka i Lucjan
Kaźmierczakowie, Władysława i Zygfryd
Komisarkowie, Irena i Zdzisław Konarczakowie, Janina
i Czesław Korachowie, Aleksandra i Józef
Kościelniakowie, Waleria i Zygfryd Kuberka, Henryka i
Henryk Ludwiczakowie, Zofia i Hieronim Łączny,
Pelagia i Edward Maciejewscy, Maria i Leon
Marciniakowie, Jolanta i Leon Marek, Cecylia i
Zygmunt Mąka, Marianna i Stanisław Mika, Teresa i
Stanisław Moszyk, Jan i Krystyna Nadolscy,
Władysława i Władysław Nowaczykowie, Mieczysława i
Roman Nowakowie, Maria i Stanisław Pilarczykowie,

Stefania i Sylwester Przybylscy, Zofia i Stanisław
Rajczewscy, Zofia i Józef Rogala, Marianna i Stefan
Stachowiakowie, Genowefa i Felicjan Szewczyk,
Kazimiera i Wojciech Twardowscy, Pelagia i Henryk
Urbańscy, Balbina i Jan Walczakowie, Halina i
Franciszek Wiła, Maria i Zbigniew Zamroczyńscy.

2009-11-13 | Jarocin zapleczem serwisowym
Kapeny
Umowę na dostawę pięciu
autobusów niskowejściowych
marki Kapena podpisał w
czwartek, 12 listopada, prezes
Jarocińskich Linii
Autobusowych Grzegorz
Mirkiewicz. W obecności burmistrza Jarocina Adama
Pawlickiego sformalizowano również umowę, na mocy
której w JLA będą serwisowane autobusy Kapeny z
całej środkowo – zachodniej Polski.
Gdy do Jarocinia dojadą najnowsze autobusy JLA,
najstarszym pojazdem w taborze spółki będzie
ośmioletni Autosan. Wszystkie pozostałe z 22 aut są
użytkowane od zaledwie roku i dwóch lat. Co warte
podkreślenia - za najnowszy nabytek JLA spółka
zapłaci jedynie 600 tys. zł. Resztę - ponad 2,4 mln zł
dofinansowania wyłoży Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego. Pięć nowych

autobusów zastąpi cztery stare Autosany oraz Jelcza i
w pełni zabezpieczy potrzeby komunikacyjne miasta i
gminy Jarocin. Nowe samochody będą kursować na
liniach: 0, 3, 5, 7 i 8 najprawdopodobniej jeszcze w
tym roku.
Na mocy zawartej 12 listopada drugiej umowy
Jarocińskie Linie Autobusowe zostały bazą
warsztatową dla autobusów produkowanych przez
firmę Kapena (Irisbus, Iveco i Kapena). - W ramach
porozumienia będziemy wykonywać usługi
gwarancyjne i naprawy autobusów z środkowo zachodniej części Polski - cieszy się Grzegorz
Mirkiewicz. Aby kontrakt mógł dojść do porozumienia
na przestrzeni kilku miesięcy spółka musiała jednak
wymienić narzędzia i zakupić nowe urządzenia.
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

2009-11-13 | Od środy zmiana organizacji ruchu
w śródmieściu Jarocina
W środę 18 listopada od wczesnych godzin porannych
w śródmieściu Jarocina nastąpi zmiana organizacji
ruchu. Zmiana dotyczy dwóch ulic. Pierwsza to
fragment ulicy Kościuszki na odcinku od Poznańskiej
do Al. Niepodległości. Tutaj nadal będzie obowiązywał
ruch jednostronny, ale zostanie odwrócony kierunek
ruchu - jazda odbywać się będzie od Al.
Niepodległości, w kierunku ulicy Poznańskiej. Druga

zmiana dotyczy fragmentu ulicy Moniuszki na odcinku
od Poznańskiej do Al. Niepodległości. Tutaj zamiast
ruchu jednostronnego, zostanie wprowadzony ruch
dwustronny.
Kierowców przed zmianami ostrzegać będą specjalne
tablice przygotowane i zamontowane na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Tablice pojawią się
przed każdym skrzyżowaniem z ulicami, na których
wprowadzone będą zmiany. Kierowców prosimy o
ostrożną jazdę.
Zmiany w organizacji ruchu wprowadza poznański
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad na wniosek Burmistrza Jarocina.

2009-11-13 | Trójka chętnych do organizacji
Jarocin Festiwal
Trzy oferty firm
zainteresowanych organizacją
przyszłorocznej edycji Jarocin
Festiwal wpłynęły do Urzędu
Miejskiego w Jarocinie.
Organizator festiwalu, który odbędzie się między 16 a
18 lipca 2010 r., zostanie wyłoniony drodze dialogu
konkurencyjnego.
Termin zgłoszeń minął 13 listopada o godz. 16.00. Do
tego czasu do kancelarii Burmistrza Jarocina wpłynęły

oferty: Cam Media S.A. z Warszawy, Eventcom z
Gdyni oraz Go Ahead z Poznania. Ich otwarcia dokona
komisja przetargowa, która na tym etapie ma za
zadanie sprawdzić, czy spełniają one warunki udziału
w postępowaniu. Oferenci spełniający niezbędne w
postępowaniu wymagania zostaną następnie
zaproszeni do rozmów, po których wybrani spośród
nich złożą oferty ostateczne czyli koncepcje
artystyczne Jarocin Festiwal 2010 z uwzględnieniem
obchodów przypadającej w przyszłym roku 30
rocznicy organizacji I Przeglądu Muzyki Młodej
Generacji w Jarocinie. Uzupełnieniem wizji
artystycznej i muzycznej festiwalu będzie musiało być
kompleksowe zabezpieczenie imprezy masowej pod
względem bezpieczeństwa, gastronomii, technicznym,
sanitarnym etc.
Budżet przyszłorocznego Jarocin Festiwal wyniesie co
najmniej 1 mln zł (z uwzględnieniem wkładu Miasta
wysokości ok. 300 tys. zł).

2009-11-12 | Parking część B już otwarty
Klienci Urzędu Miejskiego w
Jarocinie mogą już bez
problemów zaparkować
samochody pod budynkiem
magistratu. Dziś została
oficjalnie oddana do użytku
część B parkingu (od strony

Urzędu Skarbowego).
- Budowa tak dużego parkingu w Śródmieściu okazała
się słuszną decyzją. W centrum miasta brakuje nam
miejsc parkingowych. - podkreślał burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki.
Otwarta część kosztowała 225 tys. zł i pomieści ponad
50 aut., wraz z otwarciem części A będziemy mogli
zaparkować łącznie 100 aut osobowych. 2009-11-12
| Burmistrz wyróżnił zasłużonych
Walter Chełstowski, Jan Jajor, Tomasz Klauza, Ojciec
Sylwin Wojdanowicz, Fundacja Współpracy Veldhoven
- Jarocin - to laureaci Nagrody im. Stanisława
Taczaka, które Burmistrz Jarocina wręczył 11
listopada podczas uroczystej sesji rady miejskiej.

Za niezwykłe zasługi na polu popularyzowania historii
regionu i publicystyki Adam Pawlicki wyróżnił także
pośmiertnie zmarłego rok temu historyka Piotra
Marchwiaka.
- Zebraliśmy się, by wyróżnić najlepszych spośród
nas. By w licznym gronie osób pracujących dla dobra
Ziemi Jarocińskiej i jej mieszkańców wskazać tych,
którzy mają na tym polu największe zasługi. Jest mi

niezmiernie miło, że na mój apel o zgłaszanie osób
odnoszących wybitne osiągnięcia m.in. w dziedzinie
oświaty, kultury, sportu, turystyki i ochrony
środowiska odpowiedziało tak wielu radnych i
mieszkańców miasta.

W konsekwencji na moje biurko wpłynęły wnioski
będące świadectwem pracy i zaangażowania osób i
organizacji, które swoją pracą, pasją, a czasem i
hobby przyczyniają się do znaczącego rozwoju
i promocji Gminy Jarocin - podkreślał w trakcie
uroczystości burmistrz Adam Pawlicki. Co warte
zaznaczenia - w gronie pierwszych w historii Jarocina
laureatów nagrody im. Stanisława Taczaka znaleźli się
zarówno jarociniacy, jak i osoby mieszkające setki
kilometrów stąd. Zdaniem włodarza Jarocina to
bardzo dobra wiadomość, oznacza bowiem że silną
markę Jarocina budują osoby i instytucje, które
autentycznie chcą współuczestniczyć w życiu
społecznym i kulturalnym naszego miasta. I nie ma tu
znaczenia ani położenie geograficzne, ani miejsce ich
zameldowania.
Zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody
imienia Stanisława Taczaka włodarz miasta

uhonorował nią osoby 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.
Kapituła Nagrody - w skład której weszli: Lechosława
Dębska, Bronisława Włodarczyk, Marek Tobolski,
Mikołaj Szymczak i Czesław Przedpełski – wyróżnienie
Waltera Chełstowskiego odlaną z brązu statuetkę
Stanisława Taczaka uzasadniła jego
niekwestionowanym wpływem na powstanie legendy
jarocińskiego festiwalu. Jan Jajor zasłużył się poprzez
pełne zaangażowania popularyzowanie najbardziej
wartościowych, a często nieznanych mieszkańcom,
zakątków Ziemi Jarocińskiej. Tomasz Klauza za
promowanie gminy Jarocin za pośrednictwem Muzeum
Wojen Napoleońskich. Fundacja Współpracy
Veldhoven – Jarocin za wieloletnie zmniejszanie
dysproporcji dzielących Jarocin od państw zachodnich
poprzez udzielanie pomocy materialnej i finansowej.
Ojciec Sylwin Zbigniew Wojdanowicz m.in. nadzorem
nad budową kościoła i klasztoru Zakonu
Franciszkanów, a zmarły w ub. roku Piotr Marchwisk
przybliżaniem mieszkańcom historii regionu i parafii
Ziemi Jarocińskiej.

2009-11-12 | Konkurs magisterski
rozstrzygnięty
Rola iluminacji w
eksponowaniu architektury - to
zwycięski tytuł w konkursie na
najlepszą pracę magisterską
związaną z Ziemią Jarocińską.
Autor Krystian Dworzyński,
absolwent Wydziału
Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, gratulacje
oraz główną nagrodę - czek na 1500 zł - odebrał z rąk
burmistrza Jarocina podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej, 11 listopada.
W tegorocznej, szóstej już edycji konkursu udział
wzięło aż 14 magistrów. Zakres tematyczny prac był
szeroki, dotyczył sfery gospodarki, rolnictwa, służby
zdrowia, historii, marketingu czy działań samorządu.
Oceną konkursowych prac zajęło się siedmioosobowe
jury, które swój werdykt uroczyście ogłosiło podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej, 11 listopada, w
jarocińskim ratuszu.
Jednogłośnie laur zwycięstwa kapituła przekazała
Krystianowi Dworzyńskiemu za pracę pt. "Rola
iluminacji w eksponowaniu architektury", którą
poświęcił zaprojektowaniu iluminacji Pałacu
Radolińskich w Jarocinie. Bardzo wysoko kapituła
oceniła zarówno poziom teoretyczny pracy, jak i

samodzielność w opracowaniu koncepcji. Autor pracy
uzyskał bardzo wysoką punktację we wszystkich
kryteriach konkursowych, opracowanie tematu jest
twórcze i, co ważne, stwarza solidne podstawy do
projektu oświetlenia Pałacu Radolińskich argumentowała werdykt przewodnicząca kapituły
konkursowej Laura Paluszkiewicz.
Drugie miejsce zdobyła Izabela Kolecka, absolwentka
poznańskiej AWF, autorka pracy pt.: "Projekt >>Szlak
drewnianych kościołów w powiecie jarocińskim<<".
Jako największy walor tej pracy kapituła podkreśliła
"możliwość wykorzystania do rozwoju i promocji
Ziemi Jarocińskiej". Autorka podaje bowiem gotowy
pomysł na opracowanie szlaku turystycznego śladami
drewnianych kościołów, łącznie z opracowaniem
projektów tablic i logo szlaków.
Zdobywcą trzeciego miejsca został Tomasz Cieślak,
absolwent Wydziału Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa na UAM w Poznaniu, który do
konkursu zgłosił obszerną pracę pt. "Życie polityczne i
społeczno-kulturalne w Jarocinie w latach 19451956". Kapituła tę pracę uznała za szczególnie bogate
źródło wiedzy o Jarocinie z tego okresu i
zarekomendowała do wykorzystania jej fragmentów w
wydawnictwach promujących historię gminy, np. w
Zapiskach Jarocińskich.
W tym roku kapituła postanowiła dodatkowo wyróżnić

trzy prace. Autorem pierwszej z nich pt. "Stan
gospodarki wodno-ściekowej na terenie wybranej
gminy" jest Maria Grześkowiak. Drugie wyróżnienie
otrzymała Bogumiła Biskupska za pracę "Obciążenia
publicznoprawne rolnictwa w Polsce na przykładzie
gminy Żerków", a trzecie Barbara Piekarska, która
swoją pracę poświęciła tematowi "Dendroflora parków
podworskich na terenie Gminy Żerków". Autorki
dwóch ostatnich prac docenił także burmistrz
Żerkowa, Jacek Jędraszczyk, który przekazał
wyróżnionym listy gratulacyjne i upominki.
Na laureatów czekały nagrody pieniężne ufundowane
przez burmistrza Jarocina o łącznej wartości 3 200 zł.
Każdy z uczestników otrzymał także dyplom, różę
oraz wydawnictwo "Muzyka Młodej Generacji",
dokumentujące jarociński festiwal na zdjęciach Jacka
Awakumowskiego. - Serdecznie gratuluję zwycięzcom
oraz wyróżnionym w konkursie za doskonałe prace, w
których nie brakuje i profesjonalizmu, i serca.
Wszystkim uczestnikom konkursu - niezależnie od
wyników - dziękuję za to, że podjęliście się pisania na
tematy bliskie Ziemi Jarocińskiej - zwrócił się do
uczestników konkursu burmistrz Adam Pawlicki,
zamykając szóstą edycję konkursu.

2009-11-06 | Burmistrz nagrodzi Zasłużonych
dla Ziemi Jarocińskiej

Walter Chełstowski, Jan Jajor, Tomasz Klauza,
Ojciec Sylwin Wojdanowicz oraz Fundacja
Współpracy Veldhoven - Jarocin - to laureaci
Nagrody im. Stanisława Taczaka, które
Burmistrz Jarocina wręcza za wybitne zasługi
dla Ziemi Jarocińskiej. Ceremonia wręczenia
nagród odbędzie się 11 listopada podczas
uroczystej sesji rady miejskiej w ratuszu.
Weźmie w niej udział Jerzy Gogołkiewicz - wnuk
generała Stanisława Taczaka.
Kandydatów do Nagrody było aż ośmiu - w gronie tym
znalazły się osobistości ze świata kultury, biznesu,
środowiska lekarskiego, nie zabrakło też czołowych
społeczników Ziemi Jarocińskiej. Pod wnioskiem o
przyznanie nagrody dla Waltera Chełstowskiego "ojca chrzestnego" jarocińskiego festiwalu podpisało
się ponad 100 jarociniaków. Również z inicjatywy
mieszkańców do nagrody zgłoszono Jarosława
Mendelskiego, wskazując jego zasługi dla rozwoju i
promocji folkloru. Pozostali kandydaci zostali
zgłoszeni przez jarocińskich radnych. Wśród nich jest
Teresa Sosińska - lekarka z 50-letnią praktyką
pediatryczną, którą realizuje z powołania, często
prowadząc przy tym bezinteresowną działalność
charytatywną, Jan Jajor - jeden z najbardziej
zaangażowanych regionalistów i historyków, Tomasz
Klauza - twórca wyjątkowego na skalę krajową
prywatnego muzeum poświęconego Epoce
Napoleońskiej oraz Marian Sikorski - wieloletni

samorządowiec i społecznik. Do Nagrody została
zgłoszona także Fundacja Współpracy Veldhoven Jarocin, od 17 lat zajmująca się pomocą społeczną dla
mieszkańców całego powiatu jarocińskiego.
Wszystkie zgłoszone wnioski otrzymały pozytywną
opinię Nagrody Kapituły, która pracowała w składzie:
Lechosława Dębska, Bronisława Włodarczyk, Marek
Tobolski (jako przedstawiciele Rady Miejskiej w
Jarocinie) oraz Mikołaj Szymczak i Czesław
Przedpełski (jako przedstawiciele burmistrza).
Spośród ośmiu rekomendowanych przez kapitułę
kandydatów burmistrz mógł wybrać maksymalnie
pięciu. Adam Pawlicki przyznaje, że takiej frekwencji
w pierwszej edycji uruchomienia Nagród się nie
spodziewał. - Wybór był bardzo trudny, ale zgodnie z
regulaminem musiał być dokonany. Wszystkie
zgłoszone osoby mają ewidentne zasługi na rzecz
społeczności Ziemi Jarocińskiej - podkreśla burmistrz.
- Nie chciałbym, aby osoby zgłoszone do Nagrody,
które nie zostały laureatami, myślały, że nie zasługują
na miano zasłużonych dla Ziemi Jarocińskiej.
Ceremonia wręczenia Nagród - odlanych z brązu
statuetek Stanisława Taczaka - odbędzie w środę 11
listopada o godz. 14.00 podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej w jarocińskim ratuszu. Wręczenia statuetek
- wspólnie z burmistrzem Adamem Pawlickim -

dokona wnuk generała Stanisława Taczaka - Jerzy
Gogołkiewicz.

2009-11-06 | Kwesta na rzecz miasta
partnerskiego Jarocina
Począwszy od 10 listopada przez sześć dni jarociński
Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził zbiórkę
pieniędzy na zakup niezbędnych leków dla
mieszkańców Oleksandrii, miasta partnerskiego
Jarocina na Ukrainie. Pomoc rzeczową dla miasta
zadeklarował również burmistrz Adam Pawlicki.
W związku z narastającą liczbą zachorowań na grypę
na Ukrainie, która od końca października zabiła już
ok. 60 osób, a na którą zachorowało blisko 200 tys.
osób, burmistrz Adam Pawlicki zwrócił się do miasta
partnerskiego Jarocina - Oleksandrii z pytaniem o
formę pomocy, jakiej aktualnie najbardziej
potrzebują. Identyczne pytanie włodarz Jarocina
skierował również do jarocińskiego franciszkanina –
ojca Idziego Mrozka, który przebywa w Tarnopolu.
Odpowiedź napłynęła błyskawicznie. - Dziękuję za
wyrażenie chęci pomocy naszemu miastu i jego
mieszkańcom, w czasie kiedy epidemia przeziębień
znajduje się na szczycie rozwoju na terytorium
Ukrainy (...) Dziś w Oleksandrii, tak jak i w całym
kraju, jest problem z nabyciem bandaży z gazy oraz
produkowanych na szeroką skalę maści i leków
przeciwgorączkowych - wylicza burmistrz Oleksandrii

Oleksij Skichko.
Aby móc kupić jak najwięcej niezbędnych leków na
terenie gminy Jarocin odbędzie się sześciodniowa
zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Zarząd
Rejonowy PCK. W ramach kwesty legitymujący się
identyfikatorami i wyposażeni w charakterystyczne
czerwone puszki działacze i członkowie szkolnych kół
PCK będą zbierać pieniądze m.in. na rynku podczas
Dni Patrona Miasta 10 i 11 listopada oraz na terenie
całej gminy Jarocin. Za datki zebrane między 10, a 15
listopada oraz pieniądze przeznaczone przez gminę
Jarocin zostaną zakupione lekarstwa, których
najbardziej brakuje u naszego wschodniego sąsiada.

2009-11-06 | Popyt na mieszkania
własnościowe
Podpisano umowę na budowę
nowego 24-mieszkaniowego
budynku na osiedlu
Rzeczypospolitej w Jarocinie.
Mimo że budowa inwestycji
wartej 3,5 mln złotych dopiero
się rozpocznie, sprzedano już
osiemdziesiąt procent mieszkań.
6 listopada w jarocińskim ratuszu podpisy pod umową
złożyli prezes JTBS Tomasz Wawrocki i Ryszard
Grzebyszak, współwłaściciel REM-BUD-u S.J.
Bogusław Wiatrowski, Ryszard Grzebyszak. Jarocińska

firma została wyłoniona na generalnego wykonawcę
inwestycji w przetargu, na który wpłynęły trzy oferty.
Powierzchnia użytkowa trzypiętrowego budynku to
ponad 1400m2, gdzie będą znajdować się lokale dwui trzypokojowe o powierzchni od 50 do 72m2.
Zostanie on zrealizowany w systemie własnościowym.
Poza tym w ramach oferty przyszli lokatorzy będą
mieli do dyspozycji 19 podziemnych miejsc
postojowych, parking przed budynkiem, wyposażenie
lokali w media oraz nową drogę dojazdową. Wykup
lokali cieszy się sporym zainteresowaniem, czego
dowodzi złożenie wniosków na nabycie
osiemdziesięciu procent mieszkań. - To świadczy o
bardzo dużym zaufaniu dla naszej spółki gminnej
JTBS. To że ludzie chcą kupować te mieszkania
wynika z fakty, że mają gwarancję jakości tego, co
zamawiają - podkreślał obecny przy podpisaniu
umowy burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Przekazanie placu budowy nastąpi w przyszłym
tygodniu i myślę, że główny wykonawca powoli
rozpocznie proces inwestycyjny jak najszybciej, żeby
maksymalnie wykorzystać sprzyjające warunki
atmosferyczne -poinformował przed podpisaniem
umowy Tomasz Wawrocki, prezes JTBS. Rozpoczęcie
robót w trym roku pozwoli przyspieszyć realizację
projektu tak, aby budynek został oddany na przełomie
października i listopada przyszłego roku.
Prezes JTBS myśli już o następnej realizacji na osiedlu
Rzeczypospolitej, która rozpocznie się w przyszłym
roku. Przewidziane są dwa warianty: wkroczenie w

część C całego projektu, czyli realizacja budynków 14rodzinnych lub przeprojektowanie 63-rodzinnych.
Drugi wariant zostanie zrealizowany, jeżeli gminnej
spółce nie uda się pozyskać inwestora zewnętrznego
lub uzyskać kredytu na budowę mieszkań w systemie
lokatorskim.

2009-11-05 | Historia uwieczniona w obiektywie
50 unikatowych zdjęć
ilustrujących budowę muru
berlińskiego autorstwa
Herberta Maschke będzie
można od 9 listopada oglądać
w Pałacu Radolińskich w
Jarocinie. Miesiąc wcześniej
historyczne fotografie zostały zaprezentowane w
mieście partnerskim Schlüchtern. Niemal dokładnie w
20. rocznicę zburzenia znienawidzonego muru.
Herbert Maschke była zawodowym fotoreporterem,
który w 1915 roku urodził się w Jarocinie. W młodości
wraz z rodzicami wyjechał na zachód, początkowo na
Śląsk, a z czasem do Berlina wschodniego. Tam
pracował m.in. jako nauczyciel i fotograf. Jednak w
1952 roku z powodu politycznych represji zmuszony
był wraz z żoną i czwórką dzieci uciec do Berlina
Zachodniego. Tam kontynuował swoją przygodę z
aparatem, której efektem jest przeszło 300 zdjęć
ilustrujących dwa lata budowy muru berlińskiego,
amerykańskie czołgi na ulicach miasta i berlińczyków
lawirujących między zasiekami.

Kolekcja 50 najciekawszych z nich to prezent, jaki
córka zmarłego w 2005 roku fotografa wręczyła
burmistrzowi Adamowi Pawlickiemu podczas
spotkania latem tego roku. Włodarz Jarocina wręczył
jej wówczas akt urodzenia jej ojca. Następstwem tego
spotkania jest niezwykła wystawa, którą 9 listopada
uroczyście otworzą dorosłe dzieci utalentowanego
jarociniaka. - Otwarcie tej wystawy w 20. rocznicę
zburzenia muru berlińskiego nie jest zbiegiem
okoliczności. Zależy nam, by miała ona wartość
edukacyjną, dlatego towarzyszyć jej będą prelekcje
przeznaczone dla uczniów szkół średnich - tłumaczy
Mariusz Kaźmierczak, nieoficjalny ambasador
Jarocina, zaangażowany we współpracę polsko niemiecką. 50 wielkoformatowych fotografii zostanie
wyeksponowanych w holu pałacu już 9 listopada.
Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających do
mikołajek. Wstęp na nią jest bezpłatny.
Tytuł wystawy: MUR BERLIŃSKI W FOTOGRAFIACH
HERBERTA MASCHKE
Miejsce: hol Pałacu Radolińskich w Jarocinie

Termin: od poniedziałku 9 listopada (otwarcie o godz.
18.00) do 6 grudnia
Organizatorzy Wystawy: Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Jarocin, Muzeum Regionalne w Jarocinie,
Stowarzyszenie Jarocin - Schlüchtern, Stowarzyszenie
Jarocin XXI.
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej.

2009-11-02 | Skwer przy pomniku gen. Taczaka
Otoczenie pomnika Stanisława
Taczaka w Mieszkowie
wzbogaciło się o nowy skwer
zieleni. Razem z wcześniej
zamontowanymi ławkami,
miejsce pamięci o bohaterze
wypiękniało i sprzyja dziś
spacerom i zadumie. Z myślą o patriotycznych
uroczystościach organizowanych przy pomniku, gmina
zadbała także o postawienie trzech masztów do flag.
Zakupione one zostały w firmie MAG-DAL z Poznania
za kwotę 3,3 tys.zł. Ustawienie masztów i wykonanie
zieleni przez jarocińską firmę AGRO-ZIELEŃ
kosztowało ok. 1 tys. zł. Po raz pierwszy flagi na
maszty przy pomniku pierwszego dowódcy Powstania
Wielkopolskiego zostaną wciągnięte 8 listopada,
upamiętniając 91. rocznicę wybuchu Powstania.

