2009-04-30 | Film na pamiątkę
Do kolekcji pamiątek po
obchodach 90. rocznicy
wybuchu Powstania
Wielkopolskiego dołączył film z
zarejestrowanymi
wydarzeniami jubileuszowymi
na terenie gminy Jarocin.
Pierwsze egzemplarze filmu
burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki przekazał już radnym
rady miejskiej. Film trafi także
do zbiorów Muzeum Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 w
Poznaniu oraz Muzeum Regionalnego w Jarocinie.
Obraz będzie również swoistą pamiątką i
podziękowaniem od władz Jarocina dla osób i
instytucji zaangażowanych w organizację jarocińskich
obchodów.
Co można zobaczyć?
1. Wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik
generała Stanisława Taczaka (Rynek, Mieszków, 8
listopada 2008 r.).
2. Msza św. w intencji Bohaterów Powstania
Wielkopolskiego w kościele Św. Antoniego
Padewskiego (Jarocin, 8 listopada 2008 r.).
3. Odsłonięcie Krzyża Powstańczego w Jednostce
Wojskowej w Jarocinie (Jarocin, 8 listopada 2008 r.).
4. "Na frontach I wojny światowej" wystawa z cyklu

"Drogi do niepodległości" w Muzeum Regionalnym w
Jarocinie (Jarocin, 8 listopada 2008 r.).
5. Główne uroczystości obchodów 90. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego (Rynek, Jarocin,
8 listopada 2008 r.).
6. Stawianie pomnika generała Stanisława Taczaka
(Rynek, Mieszków, 15 grudnia 2008 r.).
7. Nadanie imienia generała Stanisława Taczaka
Szkole Podstawowej w Mieszkowie (Mieszków, 16
stycznia 2009 r.).
8. Msza św. w intencji pierwszego dowódcy Powstania
Wielkopolskiego w kościele p.w. św. Wawrzyńca w
Mieszkowie (Mieszków, 16 stycznia 2009 r.).
9. Odsłonięcie pomnika generała Stanisława Taczaka
(Rynek, Mieszków, 16 stycznia 2009 r.).
10. Wręczenie pamiątkowych statuetek generała
Stanisława Taczaka wraz z certyfikatami (Ratusz,
Jarocin, 16 stycznia 2009 r.).

2009-04-27 | Festiwal z Animal Collective i
Armią
Jarociński Ośrodek Kultury oraz Agencja Go Ahead z
przyjemnością informują, iż na Festiwalu w Jarocinie
(17-19.07) wystąpią następujący wykonawcy: Animal
Collective, The Automatic, Armia, Tilt ze specjalnym
programem z okazji 30-lecia istnienia, Plagiat 199
oraz Persona Non Grata!

Animal Collective to jeden z
najważniejszych i najbardziej
oryginalnych współczesnych
zespołów: wciąż poszukujący i
wyznaczający nowe muzyczne
trendy. Dokonania grupy
wymykają się wszelkim

klasyfikacjom będąc od samego początku istnienia
grupy niesamowitą mieszanką folkowego nastroju,
noise’owych sprzężeń, oraz rozmarzonych i
psychodelicznych melodii. Z każdą kolejną płytą
Animal Collective poszerzają spektrum swoich
zainteresowań: nie rezygnując z eksperymentów stają
się na swój sposób bardziej "popowi", czego
najlepszym dowodem jest wydany na początku 2009
roku album "Merriweather Post Pavilion" będący
najbardziej przystępnym krążkiem w karierze
formacji. Ich albumy "Sung Tongs" (2004), "Feels"
(2005) oraz "Strawberry Jam" (2007) są powszechnie
uważane za najdoskonalsze albumy ostatniej dekady
– znajdowały się w podsumowaniach tak prestiżowych
magazynów jak Pitchforkmedia czy Stylus Magazine.
Członkowie Animal Collective mają na swoim koncie
także świetnie przyjęte projekty poboczne: Panda
Bear nagrał między innymi płytę "Person Pitch"
(2007), zaś Avey Tare wspólnie ze swą małżonką
Kristín Anna Valtýsdóttir (grupa múm) przygotował
eksperymentalny album "Pullhair Rubeye" (2007).
W Jarocinie pojawi się także
walijska rockowa grupa The
Automatic, autorzy takich
przebojów jak "Monster" czy
"Steve McQueen". Brytyjska
prasa uznaje formację za
młodą nadzieję brytyjskiej
gitarowej sceny często stawiając Walijczyków w

jednym rzędzie z gwiazdą ubiegłorocznego Festiwalu
– grupą The Subways. Podobnie jak The Subways The
Automatic dają niezwykle energetyczne, żywiołowe
koncerty. Waliski zespół ma na swoim koncie dwa
albumy: debiutancki "Not Accepted Anywhere" (2006)
oraz "This Is A Fix" (2008). Krytycy dostrzegli na
krążkach ślady niezwykle eklektycznych inspiracji: od
The Blood Brothers przez Blur do Muse. Propozycja
The Automatic pozostaje jednak w pełni oryginalna, o
czym będą mogli się przekonać wszyscy widzowie
jarocińskiego Festiwalu.
W Jarocinie zagra także
legenda polskiej muzyki:
istniejąca od 1984 roku grupa
Armia. Występ na Festiwalu
będzie częścią promocji nowej,
wyczekanej przez fanów płyty
zespołu zatytułowanej

"Proces", która ukazała się na początku 2009 roku. To
pierwszy od czterech lat studyjny krążek grupy
Tomasza Budzyńskiego. Poprzedni album,
najmocniejszy w dorobku, lecz nie pozbawiony
podniosłych melodii i poetyckich tekstów, "Ultima
Thule" ukazał się w 2005 roku zbierając bardzo
pochlebne recenzje.
Na Festiwalu pojawi się także
formacja Tilt ze specjalnie
przygotowanym programem z
okazji 30-lecia istnienia grupy.
Zespół Tomka Lipińskiego
zaprezentuje przekrojowy set
złożony z piosenek
pochodzących z różnych etapów istnienia grupy.
Występ Tiltu powinien okazać się prawdziwą gratką
dla wszystkich miłośników polskiego rocka! Na scenie
obok Tomka Lipińskiego pojawią się specjalni goście,
którzy uświetnią urodziny formacji. Już wkrótce więcej
szczegółów dotyczących tego jubileuszowego
występu!
W Jarocinie zagrają także grupy Plagiat 199 oraz
jarocińska Persona Non Grata. Przypomnijmy, iż swój
udział w tegorocznym Festiwalu w Jarocinie
potwierdzili dotąd: Editors, Bad Brains, I AM X, The
(International) Noise Conspiracy, New Model Army,
Ignite, Kazik Na Żywo, Myslovitz, Acid Drinkers,
Happysad, Czesław Śpiewa, The Black Tapes, Kumka

Olik oraz Maria Peszek.
Bilety oraz karnety na to wydarzenie można nabywać
za pośrednictwem www.eventim.pl, www.ticketpro.pl
oraz www.ticketonline.pl.
Ceny przedstawiają się następująco:
do 30 czerwca:
bilety jednodniowe w cenie 59 zł
karnety trzydniowe w cenie 89 zł
po 30 czerwca:
bilety jednodniowe w cenie 69 zł
karnety trzydniowe w cenie 99 zł
Serdecznie zapraszamy!

2009-04-24 | Wojewódzkie święcenie
Wóz strażacki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Witaszycach
znalazł się w grupie 37
samochodów strażackich
biorących udział w
wojewódzkiej uroczystości
poświęcenia i przekazania
strażackich wozów bojowych zakupionych w 2008
roku.

Uroczystość rozpoczęto mszą św. w Bazylice
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w
Świętej Górze Gostyniu, w sobotnie przedpołudnie 18
kwietnia br. Przed Bazyliką poświęcenia pojazdów
dokonali ks. prałat Konrad Kaczmarek – Duszpasterz
Strażaków Archidiecezji Poznańskiej w asyście ks. lic.
- Zbigniewa Starczewskiego. Symbolicznego
przekazania kluczyków do pojazdów dokonał Witold
Drożdż - Podsekretarza Stanu w MSWiA.

2009-04-24 | Srebrny parasol dla Jarocina
Srebrny parasol - nagrodę
Krajowej Izby Gospodarczej
przyznawaną za przyczynianie
się do rozwoju gospodarczego
regionu - odebrał w
poniedziałek, 20 kwietnia
burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki. Do tej pory prestiżową statuetką wyróżniono
m.in. Lecha Wałęsę i Leszka Balcerowicza.
Nagroda srebrnego parasola została ustanowiona z
okazji jubileuszu 200-lecia samorządu gospodarczego
w południowej Wielkopolsce. Zgodnie z zapewnieniem
organizatorów - za sukcesami gospodarczymi w kraju
- odpowiadają konkretni ludzie. I to ich właśnie KIG
uhonorowała za wspieranie działalności

samorządowej, oraz tworzenie sprzyjającego klimatu
do rozwoju przedsiębiorczości.
W gronie tym 20 kwietnia znalazł się włodarz
Jarocina, którego nagrodzono za "roztoczenie
parasola ochronnego nad biznesem w regionie". - To
wyróżnienie to wyraz akceptacji Krajowej Izby
Gospodarczej i jej poparcia dla działań władz
lokalnych przyjaznych biznesowi. Myślę, że
decydujący wpływ na taką decyzję miał fakt, że w
gminie Jarocin od 7 lat nie zostały podniesione
podatki i obecnie należą one do najniższych w
Wielkopolsce i kraju. Nasze działania już przynoszą
oczekiwane rezultaty, czego efektem jest spadek
bezrobocia z ponad 20 procentowego, jaki w gminie
odnotowano 7 lat temu, do ok. 10 proc. obecnie –
podkreśla Adam Pawlicki.

2009-04-24 | Jarocin w Strefie Ekonomicznej
Nawet 250 miejsc pracy może powstać na należącym
do gminy Jarocin 8-hektarowym terenie w Golinie,
który od 22 kwietnia wchodzi w skład Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST - PARK.
Dzięki preferencyjnym warunkom dla przedsiębiorstw
możliwe stanie się ściągnięcie do nas poważnych
inwestorów, którzy doprowadzą do ożywienia
gospodarczego gminy.

- Rozszerzenie obszaru Strefy Ekonomicznej o Jarocin
stwarza dla nas nowe możliwości rozwoju i – miejmy
nadzieję – doprowadzi do rozwoju gospodarczego.
Liczymy na nowe inwestycje i zwiększenie
zatrudnienia. A będzie to możliwe dzięki preferencjom
dla przedsiębiorstw, tj. zwolnieniom z podatku
dochodowego czy pełnym dostępie do infrastruktury
technicznej – mówi Adam Pawlicki, burmistrz
Jarocina.
Na terenie strefy INVEST – PARK preferowany jest
głównie przemysł: motoryzacyjny, elektroniczny,
maszynowy, metalowy i odzieżowy. – Najbardziej
zależy nam jednak na przedsiębiorstwach
ekologicznych i generujących dużą liczbę miejsc
pracy – podkreśla włodarz Jarocina. Strefa INVEST –

PARK powstała 12 lat temu. Dotychczas
zainwestowały w nią takie firmy jak Toyota,
Whirlpool, Henkel – Ceresit czy Colgate Palmolive.

2009-04-24 | Bliżej Aquaparku
Zaledwie półtora roku dzieli
nas od otwarcia parku
wodnego w Jarocinie, z którego
dziennie korzystać będzie
mogło nawet tysiąc osób. 21
kwietnia, umowę na wykonanie
obiektu podpisali burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki, prezes Jarocin Sport Maciej
Konieczny oraz Ryszard Grzebyszak reprezentujący
firmę Rem-Bud.
Zgodnie z zapewnieniem Adama Pawlickiego w
jarocińskim Aquaparku każdy znajdzie coś dla siebie.
W skład obiektu wejdą bowiem dwie 120 i 80 metrowe zjeżdżalnie, sauny i jacuzzi. Po zakończeniu
budowy basen będzie się składał z trzech stref: tzw.
"dzikiej rzeki" z wyspą, siedzisk z masażem oraz
brodzika dla dzieci oddzielonego balustradą . – Co
najkwaśniejsze, zaletą tego kompleksu będzie cena
biletów, która umożliwi korzystanie z jego atrakcji
wszystkim mieszkańcom powiatu jarocińskiego –
zapewnia włodarz Jarocina. Dodając, że znakiem
rozpoznawczym nowego obiektu będzie centrum SPA,

w którego ofercie znajdzie się m.in. profesjonalna
odnowa biologiczna dla sportowców.
W drodze przeprowadzonego przetargu wykonawcą
inwestycji została firma Rem-Bud. Budowa parku
wodnego, która zakończy się w październiku 2010
roku, będzie kosztować 13 mln zł.

2009-04-24 | O edukacji u Rzecznika Praw
Obywatelskich
Wiceburmistrz Jarocina Robert Kaźmierczak wygłosił
23 kwietnia prelekcję na temat likwidowania barier
edukacyjnych na terenie gminy Jarocin w biurze
rzecznika Praw Obywatelskich Janusza
Kochanowskiego. Wystąpienie było częścią
ogólnopolskiej konferencji poświęconej nierównościom
edukacyjnym.
Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na
temat nierówności edukacyjnych, jej przejawów oraz
rozwiązań, które mogą przyczynić się do eliminacji
barier poprzez dostęp do różnych form edukacji.
Przedstawiciel gminy Jarocin został na nią zaproszony
ze względu na upowszechnianie wychowania
przedszkolnego w gminie, które – dzięki
zaangażowaniu lokalnych stowarzyszeń edukacyjnych
- należy u nas do najwyższych w kraju. W trakcie
konferencji Robert Kaźmierczak zabrał głos m.in. obok

Marty Zahorskiej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, prof. Ireneusza Białeckiego z
Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa
Wyższego czy Urszuli Sztanderskiej z Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W
dyskusji pt. "Doświadczenia w niwelowaniu
nierówności edukacyjnych" włodarz Jarocina
zaprezentował priorytety, jakimi kieruje się gmina
Jarocin w obszarze edukacji, a także nasz
dotychczasowy bilans sukcesów i porażek.

2009-04-24 | "Czwórka" będzie miała salę
sportową
11. sala sportowa na terenie gminy Jarocin powstanie
jeszcze w tym roku przy Szkole Podstawowej nr 4. 21
kwietnia, podpisano umowę na wykonanie projektu
oraz budowę hali. Inwestycja pełną parą ruszy pod
koniec czerwca.
Pełnowymiarowa hala sportowa, na którą uczniowie i
nauczyciele podstawówki czekali od wielu lat, będzie
miała boisko przystosowane do gry w koszykówkę,
siatkówkę oraz piłkę ręczną. W budynku mieścić się
będą także szatnie oraz pomieszczenia dla
nauczycieli. – Decyzja o budowie hali to dla nas
wspaniała wiadomość. Do tej pory starsi uczniowie
ćwiczyli na małej sali zastępczej, a młodsi zmuszeni
byli gimnastykować się na korytarzu. Teraz problem

przestanie istnieć – cieszy się Aldona Kostro, dyrektor
placówki.
Umowę na wykonanie projektu oraz realizację
inwestycji podpisali burmistrz Jarocina Adam Pawlicki,
prezes Jarocin Sport Maciej Konieczny oraz Ryszard
Kubiak z firmy Novum Management, wykonawca
inwestycji. Zgodnie z nią warta 3,3 mln zł sala
zostanie oddana do użytku na początku grudnia br. –
W sam raz na prezent mikołajkowy dla uczniów
szkoły – podkreśla Adam Pawlicki.

2009-04-24 | Ponad 400 zespołów chce zagrać
na Jarocin Festiwal!
Jarociński Ośrodek Kultury oraz
Agencja Go Ahead informują, iż
dobiegł końca I etap konkursu
Mała Scena Jarocin Festiwal
2009. Z dumą i zaskoczeniem
podajemy liczbę zgłoszeń na
tegoroczną edycję
festiwalowego konkursu: przysłaliście do nas ponad
400 zgłoszeń! W porównaniu z rokiem 2007 (200
zgłoszeń) i 2008 (270 zgłoszeń), liczba ponad 400
zgłoszeń jest imponująca i daje nam mnóstwo
satysfakcji. Cieszy fakt, że Jarocin Festiwal i jego
zmagania konkursowe są z roku na rok coraz bardziej
atrakcyjne dla młodych wykonawców.

Jak co roku imponuje też fakt różnorodności
stylistycznej nadesłanych zgłoszeń. Zespoły
konkursowe prezentują prawdopodobnie wszystkie
gatunki zaliczane do muzyki rozrywkowej. Nie brakuje
projektów niecodziennych i eksperymentalnych! To
świetnie, że Jarocin Festiwal przyciąga wykonawców
reprezentujących każdy, dowolny rodzaj muzyki od
awangardowych projektów po szeroko rozumianą
muzykę popularną, nie tworzy sztucznych podziałów i
nie jest wydarzeniem skierowanym do wąskiej,
określonej grupy odbiorców.
W kolejnym, II etapie zmagań wyłonimy 50 zespołów,
które wezmą udział w dalszych eliminacjach za
pośrednictwem portalu Onet.pl. Wstępnej selekcji
dokona wewnętrzne jury festiwalu złożone z
pracowników Jarocińskiego Ośrodka Kultury i agencji
Go Ahead. Do 15 maja zostanie także powołane jury,
które oceni zespoły w finałowym etapie konkursu
podczas trwania festiwalu.
Pełną listę zgłoszonych zespołów opublikujemy na
stronie www.jarocinfestiwal.pl do końca kwietnia.

2009-04-24 | Złote gody w ratuszu
Blisko 40 par z terenu gminy
Jarocin świętowało 21 i 22
kwietnia jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego. W
trakcie uroczystości
bohaterowie dnia odnowili
małżeńską przysięgę w sali
sesyjnej jarocińskiego ratusza. Z rąk burmistrza
Jarocina Adama Pawlickiego odebrali także
odznaczenia państwowe - medale za długoletnie
pożycie małżeńskie, jakie nadał im prezydent RP.
Odznaczonym życzono dużo zdrowia, by jak najdłużej
mogli wykorzystywać zdobytą przez pół wieku we
dwoje wiedzę oraz kolejnych, okrągłych rocznic.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
świętowali: Halina i Henryk Bachorz, Daniela i
Stefan Banaszyńscy, Stefania i Stefan Błaszczyk,
Helena i Andrzej Brenienek, Irena i Władysław
Cieślak, Wanda i Stanisław Cubal, Stefania i Kazimierz
Głogowscy, Teresa i Czesław Gurzyńscy, Teresa i
Mieczysław Hoffmann, Anna i Czesław Ignasiak, Irena
i Czesław Kaczmarek, Krystyna i Józef Karcz, Danuta i
Zbigniew Konieczni, Kazimiera i Jan Korasiak,
Marianna i Władysław Kostek, Teresa i Henryk
Kościelni, Marianna i Jan Kuberka, Krystyna i
Kazimierz Kulka, Barbara i Ferdynand Kurzawa,
Magdalena i Stefan Matysiak, Janina i Marian

Michalak, Irena i Bogumił Moch, Maria i Bronisław
Olgrzymek, Halina i Stefan Olszewscy, Krystyna i
Marian Paterczyk, Halina i Stanisław Pietrowiak,
Marianna i Józef Podlasz, Pelagia i Stanisław Pluta,
Maria i Marian Rutowscy, Wiesława i Henryk
Smarzyńscy, Bronisława i Zbigniew Smoczyk,
Kazimiera i Tadeusz Szik, Aniela i Stefan Szymkowiak,
Wanda i Henryk Światłowscy, Aniela i Jan Urbanowicz,
Stanisława i Czesław Węclewscy, Urszula i Zygmunt
Żurek.

2009-04-20 | Editors w Jarocinie
Jarociński Ośrodek Kultury oraz
Agencja Go Ahead z
przyjemnością informują, iż na
Festiwalu w Jarocinie (17-19
lipca) wystąpi grupa Editors!
Zespół Editors to formacja
uważana, obok grupy Interpol,
za najważniejszych
współczesnych spadkobierców Joy Division! Ich
występ będzie bez wątpienia jednym z
najważniejszych koncertów tegorocznego Festiwalu:
grupa, dowodzona przez wokalistę Toma Smitha i
gitarzystę Chrisa Urbanowicza - jego dziadkowie
pochodzili z Polski - uznawana jest bowiem za jeden z
najlepszych koncertowych zespołów na świecie.

Editors to brytyjska grupa z Birmingham. Artyści
poznali się na studiach, kiedy to okazało się, ze mają
podobne spojrzenie na temat muzyki i postanowili
połączyć siły. W 2005 zespół wydał debiutancką płytę
"The Back Room", która sprzedała się w ponad 800
tys. egzemplarzy na całym świecie i była nominowana
do prestiżowej nagrody Mercury Prize. Płyta ta
przyniosła im platynę. Wyruszyli w tournee po Europie
oraz Japonii, dali także kilka koncertów w USA. Ich
piosenka "Munich" stała się prawdziwym
alternatywnym przebojem. 25 czerwca 2007 roku
ukazała się płyta "An End Has a Start",
wyprodukowana przez Jacknife'a Lee. Krążek
zadebiutował na pierwszym miejscu najlepiej
sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii.
Pochodzą z niego single "Bones" czy "An End Has a
Start". Grupa promowała album między innymi na
festiwalach Glastonbury oraz Pukkelpop w 2007.
Aktualnie formacja pracuje nad trzecią płytą, której
producentem będzie Flood. Zapewne podczas
jarocińskiego występu publiczność będzie miała
niepowtarzalną okazję premierowego usłyszenia
nowych piosenek Editors!
Przypomnijmy, iż swój udział w tegorocznym
Festiwalu w Jarocinie potwierdzili dotąd: Bad Brains, I
AM X, The (International) Noise Conspiracy, New
Model Army, Ignite, Kazik Na Żywo, Myslovitz, Acid
Drinkers, Happysad, Czesław Śpiewa, The Black
Tapes, Kumka Olik oraz Maria Peszek.

Bilety oraz karnety na to wydarzenie można nabywać
za pośrednictwem www.eventim.pl, www.ticketpro.pl
oraz www.ticketonline.pl.
Ceny przedstawiają się następująco:
do 30 czerwca:
bilety jednodniowe w cenie 59 zł
karnety trzydniowe w cenie 89 zł
po 30 czerwca:
bilety jednodniowe w cenie 69 zł
karnety trzydniowe w cenie 99 zł
Serdecznie zapraszamy!

2009-04-20 | Młody teatr w Jarocinie
Do Jarocina w dniach 16 i 17
kwietnia zjechały 23
młodzieżowe teatry, by
rywalizować o "Maskę
Prezentacji Teatralnych".
Patronat nad imprezą
organizowaną przez Jarociński
Ośrodek Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w
Kaliszu objął Burmistrz Jarocina.

Był to już 29. Finał Regionalnych Prezentacji Teatrów
Dzieci i Młodzieży, w którym udział wzięli młodzi
adepci sztuki teatralnej z południowo-wschodniej
Wielkopolski. Uczestnicy finału regionalnego zostali
wyłonieni podczas eliminacji rejonowych. Zespoły
konkurowały w trzech kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne,
a w komisji konkursowej zasiadali: Jadwiga Sącińska
(teatrolog, instruktor teatralny, dyrektor
Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych
"Dziatwa" w Łodzi), Zofia Wójcik (pedagog, instruktor
teatralny, autor scenariuszy – Warszawa) oraz Marian
Kamecki (teatrolog, instruktor teatralny –
Warszawa).
W kategorii najmłodszych grup
teatralnych przyznano trzy
równorzędne nagrody dla:
Zespołu Teatralnego "Raz,
Dwa, Trzy" ze Szkoły
Podstawowej w Żerkowie za
spektakl pt.: "Brzydkie
Kaczątko", Grupy Teatralnej z Gminnego Centrum
Kultury w Dobrzycy za spektakl "Prawo jazdy" oraz
Zespołu Teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 7 w
Ostrowie Wlkp. za spektakl "Królowa Śniegu". Wśród
gimnazjalistów triumfował zespół "Prosto z mostu" z
Gimnazjum Zespołu Szkół w Wilkowyi ze spektaklem
"Fantazja". Wśród szkół ponadgimnazjalnych pierwsze
miejsce zajął "Jednoosobowy teatr sosna" z III Liceum

Ogólnokształcącego w Kaliszu za monodram
"Morderczy koncert". Grand Prix XXIX Regionalnych
Prezentacji Teatrów Dzieci i Młodzieży "Jarocin 2009"
otrzymał Zespół Teatralny "Niby Nic II" z III Liceum
Ogólnokształcącego w Kaliszu za przedstawienie
"Duńska masakra". Nagrodę dla zdobywcy Grand Prix
w wysokości 1.000,00 zł oraz nagrody dla pozostałych
laureatów w łącznej kwocie 4.500,00 zł ufundował
Burmistrz Jarocina.

2009-04-14 | Ekologiczna szkoła dla 17 gmin
Burmistrzowie i wójtowie,
sołtysi i przewodniczący osiedli
oraz mieszkańcy 17
wielkopolskich gmin uczą się
jak dbać o czystość i ekologię.
Wiedzę nabywają w ramach
największej kampanii
edukacyjnej prowadzonej na terenie tych gmin, które
z Jarocinem będą prowadzić wspólną gospodarkę
odpadami.
Celem szkoleń realizowanych w gminach jest
edukacja z zakresu właściwego gospodarowania
odpadami oraz selektywnej zbiórki i segregacji. Ma
ona przygotować poszczególne miejscowości i ich
mieszkańców do realizacji założeń porozumienia,
które samorządy podpisały w październiku ubiegłego

roku.
Kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw
proekologicznych firma Business Communication
Group z Piły rozpoczęła od gminy Jarocin – inicjatora i
gospodarza porozumienia. Prawne i technologiczne
aspekty gospodarki śmieciowej, a także korzyści
finansowe i ekologiczne selektywnej zbiórki surowców
poznali już sołtysi i przewodniczący zarządów
jarocińskich osiedli. Nabytą wiedzę mają teraz
przekazać mieszkańcom, a pomóc ma im w tym
zdobyta na szkoleniach wiedza o zasadach promocji i
technikach komunikacji.
Kampania edukacyjna ma na celu jeszcze bardziej
zwiększyć efektywność działań gmin Porozumienia
Międzygminnego, które i tak poprzez swoje
dotychczasowe działania zdecydowanie wybijają się
ponad przeciętność w skali całego kraju. – zapewnia
organizator szkoleń, spółka Business Communication
Group z Piły.
Edukację ekologiczną mieszkańców pilska firma
wykonuje na zlecenie Zakładu Gospodarki Odpadami
w Witaszyczkach. Firma została wyłoniona w drodze
przetargu. Zgodnie z założeniami, edukacja ma być
prowadzona nie tylko w postaci szkoleń dla sołtysów.
Uczyć zarządzania gospodarką odpadami mają się
także burmistrzowie i wójtowie poszczególnych gmin.
Najprzyjemniejsza forma nauki czeka jednak samych

mieszkańców - 2 maja na jarocińskim rynku odbędzie
się wielka rodzinna majówka, na której nie zabraknie
muzyki rozrywkowej i konkursów... oczywiście o
tematyce ekologicznej.

2009-04-14 | W hołdzie ofiarom katyńskim
Władze miasta uczciły 68.
rocznicę ujawnienia zbrodni
katyńskiej. Z tej okazji 14.
kwietnia odbyło się uroczyste
złożenie kwiatów i zapalenie
znicza przy tablicy ku czci
uczestników walk z
komunizmem i faszyzmem.
Jarocińscy samorządowcy uczcili pamięć 22 tysięcy
ofiar – polskich jeńców wojennych, głównie oficerów,
zamordowanych m.in. w Katyniu na rozkaz NKWD.
W obchodach rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej
udział wzięli burmistrz Jarocina Adam Pawlicki,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Lechosława
Dębska, Radna Rady Miejskiej Zdzisława Pilarczyk
oraz przedstawiciele starostwa powiatowego w asyście
jarocińskich związków kombatanckich. Po złożeniu
kwiatów władze samorządowe Jarocina wzięły udział
w spotkaniu z kombatantami z okazji przypadającego
15 kwietnia Międzynarodowego Dnia Kombatanta.

2009-04-10 | Likwidacja kasy UM
Informujemy, że od dnia 30 kwietnia 2009r. w
Urzędzie Miejskim w Jarocinie nie będzie
funkcjonowała kasa. Od tego dnia wpłaty z tytułu
podatków i innych opłat lokalnych będzie można
dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Jarocinie w
BZ WBK SA nr 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880.
Wpłaty gotówkowe realizowane w jarocińskich
oddziałach BZ WBK SA na rzecz Gminy Jarocin są
zwolnione z opłat bankowych.
Decyzją Zarządu Banku, od dnia 16.04.2009r. wpłaty
gotówkowe realizowane w oddziałach Banku
Spółdzielczego w Jarocinie na rzecz Gminy Jarocin,
będą objęte obniżoną prowizją w wysokości 1,00 zł.
Na terenie sołectw wpłaty z tytułu podatków będzie
można dokonywać bez opłat u swojego Sołtysa.

2009-04-10 | Euro bliżej Jarocina
Prezes spółki Jarocin Sport do
końca kwietnia złoży wniosek
do Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego o
dofinansowanie rozbudowy

komp-leksu hotelowego w Jarocinie. Pozytywna
decyzja umożliwi spełnienie kryteriów UEFA, które
pozwoliłyby gościć w obiekcie jedną z szesnastu
najlepszych drużyn w Europie podczas Euro2012.
Nie Wronki, ani Grodzisk Wielkopolski, tylko właśnie
Jarocin i Opalenica zostały rekomendowane jako dwa
z 44 polskich miast pobytowych podczas Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Opinię wystawiło
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Spółka PL.2012 i
PZPN.
Jarocin ma duże szanse, Hotel "Jarota" spełnia
bowiem większość warunków postawionych przez
UEFA m.in. wysoki standard, bliskość boisk
treningowych i zaplecze. Rygorystyczne kryteria
wymagają jednak rozbudowy ośrodka. - Zwrócimy się
o dofinansowanie 40 proc. wartości inwestycji, czyli
około 3,5 miliona złotych. Pozwoli to na rozbudowę
skrzydła hotelu i powiększenie go o 15 pokoi i sale
konferencyjne – wyjaśnia Maciej Konieczny, prezes
spółki Jarocin Sport. - Pozostałą kwotę pozyska nasza
spółka ze środków zewnętrznych – dodaje.
Kompleks sportowy Jarocin
Sport składa się obecnie z
trzygwiazdkowego hotelu z
basenami (krytym i
otwartymi), kortami
tenisowymi, saunami i

zespołem trzech boisk z bieżnią tartanową. Wkrótce
obiekt będzie starał się o kolejną gwiazdkę,
wymaganą przez UEFA. We wrześniu otwarta zostanie
hala sportowo-rekreacyjna z zapleczem fitness, spa &
wellness. Trwają także ostatnie prace na boiskach
piłkarskich. - Chcemy w Jarocinie mieć jeden z
najlepszych tego typu obiektów w kraju. Korzyści,
jakie przyniesie miastu goszczenie ekip podczas Euro
2012, są nieocenione. Zarobią nie tylko obiekty
sportowe czy gastronomiczne. Skorzystają wszyscy
mieszkańcy. Powstanie nowa infrastruktura i wzmocni
się reklama miasta - nie tylko w Polsce – mówi Adam
Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Co jednak, jeśli UEFA zdecyduje, że mecze nie będą
rozgrywane w Poznaniu? Czy Jarocin ma wtedy
szanse? - Wybór centrów pobytowych jest niezależny
od wyboru miast gospodarzy Euro2012 – zapewnia
Katarzyna Meller, rzecznik prasowy Spółki PL.2012.
Ostateczną decyzję, co do wyboru 16 ośrodków z
Polski, UEFA podejmie w czerwcu 2010 roku. Do tej
pory obiekty te muszą spełniać wszystkie warunki.

2009-04-10 | Dzieje rodu Radolinów ukażą się
drukiem
"Historia domu Leszczyc von Radolin
Radolińskich" Stanisława
Karwowskiego po 101 latach

doczeka się polskiego tłumaczenia. Przekładu książki
opisującej dzieje najbardziej znamienitego rodu
Radolinów i bogato ilustrowanej fotografiami XX
wiecznego Jarocina dokona prof. Bożena Górczyńska
– Przybyłowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
- Nie żyjemy bez historii, ale czasami żyjemy w
nieświadomości, że jesteśmy jej współtwórcami –
przekonuje prof. Górczyńska – Przybyłowicz, która
podjęła się przetłumaczenia z języka niemieckiego
przeszło 250-stronnicowej książki. Pracownik Zakładu
Historii Powszechnej XIX i XX wieku UAM zgodziła się
ze stanowiskiem burmistrza Jarocina, że historia rodu
Radolinów jest na tyle intrygująca i godna uwagi, że
naszym obowiązkiem jest jej uporządkowanie i
przekazanie następnym pokoleniom. – Dzięki tej
publikacji jarociniacy wzbogacą się o kolejny element
wiedzy na temat historii swojego miasta – cieszy się
Adam Pawlicki. – Jarocin nie jest szczególnie bogaty w
zabytkowe obiekty. Wszystko co mamy,
zawdzięczamy rodzinie Radolinów – dodaje Robert
Kaźmierczak, zastępca burmistrza.
Wydana w 1908 roku publikacja
autorstwa Stanisława Karwowskiego
powstała na zlecenie księcia Hugona
von Radolin. Co można w niej
znaleźć? – Ta książka to w
znakomitej części dzieje rodu

Radolin. Opisuje również Jarocin z przełomu XIX i XX
w. przybliżając m.in. historię skarbczyka i – za
pośrednictwem cennych fotografii – nieznany nam
wygląd pałacu sprzed wielu lat – tłumaczy Sebastian
Pluta, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie.
W 2008 roku nakładem Fundacji 750-lecia Jarocina
ukazał się reprint innej książki Stanisława
Karwowskiego "Miasto Jarocin i jego dziedzice".
Tłumaczenie i druk "Historii domu Leszczyc..."
stanowić będzie uzupełnienie tej publikacji. – Zgodnie
z zapewnieniem pani profesor tłumaczenie książki
Stanisława Karwowskiego będzie gotowe już we
wrześniu. Książka ukaże się drukiem pod koniec tego
roku – zapowiada Robert Kaźmierczak.

2009-04-10 | Jarociniacy ocenili swoje miasto,
samorząd i burmistrza
Prawie 90 proc. mieszkańców gminy Jarocin jest
zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania wynika z badań socjologicznych przeprowadzonych w
lutym bieżącego roku na reprezentatywnej grupie
mieszkańców. Jako elementy wyróżniające nas na tle
innych gmin województwa jarociniacy wymienili
kolejno: dużą liczbę supermarketów, Jarocin Festiwal
oraz obiekty sportowe Jarocin Sport.
- Po raz pierwszy badania socjologiczne w Jarocinie

zostały przeprowadzone na tak dużą skalę na
reprezentatywnej grupie tysiąca mieszkańców.
Główną ideą badań było wsłuchanie się w głosy
jarociniaków oraz zweryfikowanie, czy nasze działania
spotykają się z ich aprobatą. Dzięki zebranym
opiniom samorząd będzie mógł lepiej zaspokajać
potrzeby i oczekiwania mieszkańców – podkreśla
Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. W trakcie
trwających dwa tygodnie badań ankieterzy Pracowni
Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku
pytali mieszkańców m.in. o ich bezpieczeństwo, stan
środowiska, komunikacji miejskiej i dróg, a także o
dostęp do opieki zdrowotnej, kultury, opieki
społecznej i sportu. Pytani o pozytywne oceny
warunków życia w gminie mieszkańcy jako dowód
wymieniają: placówki handlowe (84 proc. głosów),
placówki gastronomiczne (74 proc.), oświatę (73,5
proc.) oraz warunki mieszkaniowe (63,8 proc.). W
przypadku negatywnych opinii mieszkańcy
wymieniają: bezpieczeństwo na lokalnym rynku pracy
(61,3 proc.), stan ulic i chodników (59,8 proc.), układ
komunikacyjny miasta (35,1 proc.) oraz publiczną
opiekę zdrowotną - szpital (27,4 proc.). W ankietach
dobrze wypadł również Urząd Miejski, którego pracę
dobrze ocenia blisko połowa mieszkańców (49,6
proc.).Podobnie jest w przypadku działalności
burmistrza, którego pracę pozytywnie ocenia 45,4
proc. respondentów.
Zapytani o priorytety rozwoju gminy Jarocin

mieszkańcy w pierwszej kolejności popierają zadania
inwestycyjne: remont dróg i chodników (81,3 proc.),
budowę parkingów (60,7 proc.) oraz budowę nowych
dróg i chodników (60,7 proc.). Z kolei oceniając swoją
sytuację mieszkaniową prawie 70 proc. mieszkańców
gminy zadeklarowało zadowolenie. Pytani o skalę i
ocenę poziomu oświaty na terenie gminy jarociniacy
najniżej ocenili ofertę wakacyjną dla młodzieży i
system stypendialny, najwyżej oceniono zaś stan
infrastruktury oświatowej (budynki szkolne, sale
gimnastyczne i boiska sportowe). Respondenci podjęli
się także oceny funkcjonowania policji i Straży
Miejskiej w Jarocinie. W przypadku pierwszej z
wymienionych służb mundurowych pozytywnie jej
prace oceniło ponad 50 proc. respondentów, dla
porównania pozytywnie pracę municypalnych oceniło
38 proc. badanych.
W ramach badań socjologicznych jarociniacy mieli
również okazje wypowiedzieć się na temat oceny
oferty sportowej i kulturalnej gminy Jarocin. W
pierwszym przypadku 61,8 proc. mieszkańców
zadeklarowało uczestnictwo w imprezach sportowych,
w przypadku imprez kulturalnych, swoje uczestnictwo
zadeklarowało 73 proc. respondentów.

2009-04-08 | Jarocin wśród liderów
zarządzania

Jarocin znalazł się w ścisłym finale konkursu
Samorządowy Lider Zarządzania. Komisja doceniła
Jarocin za działania w zakresie oświaty. Do konkursu
zorganizowanego przez Związek Miast Polskich
napłynęło 112 praktyk z całej Polski. W tym roku
projekty oceniane są w trzech dziedzinach: pomoc
społeczna, kultura i oświata. Właśnie w tej ostatniej
kategorii Jarocin zgłosił do konkursu projekt pt. "Od
oświaty biurokratów do oświaty obywateli", w którym
przedstawił całokształt działań mających na celu
poprawę dostępności dzieci do oferty edukacyjnej,
zracjonalizowanie wydatków na oświatę, a przede
wszytsskim zaangażowanie obywateli w działalność
stowarzyszeń edukacyjnych.
6 kwietnia w Poznaniu odbyło się pierwsze
posiedzenie kapituły konkursowej, która spośród
nadesłanych zgłoszeń, do ścisłego finału wybrała 29.
Projekty oceniali eksperci z organizacji
samorządowych, a także naukowcy z poznańskich
uczelni. Przedmiotem oceny były m.in.:
innowacyjność rozwiązania, skuteczność, wpływ na
jakość usług świadczonych przez samorząd,
efektywność kosztowa.
Gmina Jarocin rywalizować będzie w kategorii małych
i średnich miast z Murowaną Gośliną i Skokami, które
również zgłosiły projekty oświatowe. Zwycięzca
zostanie wyłoniony na podstawie wizytacji komisji w
poszczególnych miastach, które sprawdzą jak

zgłoszone projekty realizowane są w praktyce.
Wizytacje w jednostkach potrwają od 20 kwietnia do
15 maja. Wybór laureatów konkursu nastąpi 19 maja,
a ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 23
czerwca w trakcie konferencji w Warszawie.
Celem konkursu organizowanego co roku przez
Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP,
Związek Powiatów Polskich i Norweski Związek Władz
Lokalnych i Regionalnych jest wybranie i
upowszechnianie dobrych praktyk. Konkurs jest
jednym z elementów szerokiego projektu "Budowanie
potencjału instytucjonalnego samorządów dla
lepszego dostarczania usług publicznych (20072011)", współfinansowanego ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.

2009-04-07 | Jarociniacy uczą się migać
Już w maju jarociniacy będą mogli poznać tajniki
alfabetu Braille'a i języka migowego. Przeprowadzenie
bezpłatnych warsztatów dla mieszkańców jest
możliwe dzięki programowi "Nie połykaj języka", na
który gminnej bibliotece udało się pozyskać środki z
Ministerstwa Kultury.
Warsztaty migania i pisma dla niewidomych
prowadzone będą w sesjach dwudniowych. Jako
pierwszy przeprowadzony zostanie kurs języka

migowego – potrwa od 5 do 6 maja. Tajniki alfabetu
Braille’a będzie można z kolei poznać 9 i 16 maja.
Wszyscy chętni, którzy chcą wziąć udział w
warsztatach, zapisywać się mogą w Czytelni pod
Ratuszem. Można zgłaszać się także telefonicznie pod
nr tel. 62 747 30 63. Zapisy potrwają do 25 kwietnia
(sobota).
Majowe warsztaty odbędą się w ramach szerszego
programu "Nie połykaj języka!", który realizuje
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 1
"Pod Ratuszem" przy wsparciu finansowym Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest skierowany do
dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkańców Ziemi
Jarocińskiej. Ma na celu pobudzenie wyobraźni,
zwrócenie uwagi na dbałość posługiwania się językiem
polskim poprzez udział w atrakcyjnych formach
zabawy i spotkaniach z ludźmi słowa oraz zapoznanie
się z innymi sposobami komunikowania się ludzi i
uczenia tolerancji wobec nich.
W ramach projektu NIE POŁYKAJ JĘZYKA! został już
przeprowadzony konkurs "Alfabecik dla dzieci" oraz
spotkanie autorskie z pisarką Dorotą Gellner. Przed
nami jeszcze kolejne konkursy i spotkania, m.in. z
Ernestem Bryllem.

2009-04-07 | Rocznica urodzin generała
Taczaka

W środę, 8 kwietnia przypada 135.
rocznica urodzin Stanisława Taczaka,
pierwszego dowódcy Powstania
Wielkopolskiego. Z tej okazji w
Mieszkowie, pod pomnikiem
generała odbędą się uroczystości
rocznicowe, w ramach których
złożenia kwiatów dokonają m.in.
burmistrz Jarocina, starosta
jarociński, przedstawiciele koła
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 w Jarocinie i Mieszkowie, OSP w
Mieszkowie, Bractwa Kurkowego w Mieszkowie oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Taczaka. <br.
Początek uroczystości o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy!

2009-04-06 | Zielono mi!
9 tys. sadzonek bratków zdobi
od poniedziałku, 6 kwietnia
ulice Jarocina. W ramach
wiosennego nasadzenia
kwiatów w dalszej kolejności
na klombach i kwietnikach
pojawią się kolorowe
pelargonie i aromatyczna szałwia.
Podobnie jak w roku ubiegłym żółte i fioletowe bratki
upiększyły m.in. miejskie klomby na skrzyżowaniach
Al. Niepodległości i W. Polskiego, Wrocławskiej i

Dąbrowskiego, W. Polskiego i Śródmiejskiej oraz
Moniuszki i Sienkiewicza. Już w maju pelargonie
ozdobią kwiatowe wieże na rynku oraz okna budynku
ratusza. Czerwona szałwia zastąpi z kolei na
klombach bratki, gdy te przekwitną.
O rośliny w ramach wygranego przetargu troszczyć
się będzie Zakład Wielobranżowy Agro – Zieleń z
Jarocina. Zaplanowane w dwóch etapach (wiosennym
i letnim) nasadzenia kwiatów wraz z bieżącym
utrzymaniem klombów pochłoną ok. 70 tys. zł.

2009-04-03 | Otwarcie ofert na budowę sali
W czwartek, 2 kwietnia w siedzibie spółki gminnej
Jarocin Sport otwarto oferty w przetargu na budowę
sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie.
Swoje oferty zgłosiły trzy firmy: Śląskie Konsorcjum
Ekologiczne sp. z o. o., które zaoferowało kwotę 3
mln 843 tys. zł brutto, konsorcjum: Przedsiębiorstwo
Budowlane Jacek Grabowski i wspólnik sp. j. oraz
Przedsiębiorstwo budowlane Jack-Bud – 3 mln 740
tys. zł brutto i konsorcjum: Novum Menagement S.A.
oraz Projektowanie i Nadzór Budowlany Roman Pilch,
z ofertą 3 mln 389 tys. 233,20 zł brutto. Po otwarciu
kopert, pod kątem uchybień formalnych oferty
sprawdzają obecnie radcy prawni. Rozstrzygnięcie

przetargu nastąpi w przeciągu siedmiu dni, oferentom
będzie jednak przysługiwało prawo wniesienia
uzasadnionych zastrzeżeń.
Powierzchnia sali sportowej przy jarocińskiej
"czwórce" będzie zajmowała ponad 1,100 m kw. Plan
jej budowy zakłada powstanie zaplecza socjalnego
sali, wyposażenie jej w podstawowy sprzęt oraz
wybudowanie łącznika ze szkołą. Zgodnie z planami
zakładanymi przez spółkę, budowa sali gimnastycznej
zakończy się najprawdopodobniej jesienią tego roku.

2009-04-03 | Wojewoda dofinansuje letni
wypoczynek
850 tys. zł zarezerwowano w budżecie Wojewody
Wielkopolskiego na wypoczynek letni dzieci i
młodzieży z terenu całego województwa. Organizacje,
fundacje i stowarzyszenia, które chciałyby skorzystać
z dofinansowania, swoje oferty mogą składać w
poznańskim Kuratorium Oświaty do 24 kwietnia.
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
województwa wielkopolskiego dotyczy m.in. koloni,
półkolonii i innych form wypoczynku, które będą
realizowane w okresie od 20 czerwca do dnia 31
sierpnia 2009 roku. W przypadku wypoczynku poza
miejscem zamieszkania dzieci dofinansowaniem

zostaną objęte wyjazdy trwające minimum 7 dni w
wysokości 25 zł na osobę dziennie, a w przypadku
kolonii w miejscu zamieszkania trwające minimum 5
dni – 10 zł na osobę dziennie.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad
przyznawania dofinansowania wypoczynku letniego
znajdują się w regulaminie konkursu. Oferty można
składać do piątku, 24 kwietnia 2009.

2009-04-03 | Będą pamiętać o Powstaniu
Wielkopolskim
W Mieszkowie powstało Koło
Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
1918/1919. Jego członkowie za
cel postawili sobie krzewienie
wiedzy i kultywowanie pamięci
o zwycięskim Powstaniu
Wielkopolskim oraz popularyzowanie jej wśród
młodego pokolenia. Koło będzie sprawować opiekę
nad miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego, a
w szczególności pomnikiem generała Stanisława
Taczaka, który niedawno stanął na mieszkowskim
rynku.
Prezesem Koła została Maria Musiela, a jej zastępcą
Mirosław Hybiak. Koło ma swoją siedzibę w bibliotece
przy szkole podstawowej w Mieszkowie i dyżuruje od

poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 (w
środy wyjątkowo od godz. 13.00). Kontaktować
można się również telefonicznie pod numerem 62 749
30 15.

2009-04-02 | Porozumienie na kryzys
Po raz pierwszy w Gminie
Jarocin - i najprawdopodobniej
w Polsce - gminne spółki i
jarociński samorząd zawarły 2
kwietnia porozumienie w
sprawie lokowania wolnych
środków finansowych w grupie
kapitałowej. Dzięki nowatorskiej umowie możliwe
stanie się korzystne negocjowanie warunków i
oprocentowania, a co za tym idzie - większe korzyści.
Dotychczas siedem jarocińskich spółek i gmina
indywidualnie negocjowali warunki lokowania wolnych
środków na lokatach bankowych. Celem zawartego w
czwartek porozumienia jest maksymalne zwiększenie
- poprzez konsolidację środków - korzyści płynących z
tytułu lokat. Innymi słowy: duży może więcej,
zebrane wspólnie wolne środki finansowe spółek i
gminy Jarocin dają bowiem większe możliwości
negocjacji korzystnych warunków oraz
oprocentowania. Co jest zarazem kolejną formą walki
Gminy Jarocin z kryzysem.

W ramach porozumienia do współpracy zaproszono 11
banków: Bank Zachodni WBK SA, Pekso SA, Dominet
Bank SA, Noble Bank SA, Bank DnB Nord Polska SA,
AIG Bank Polska SA, Bank Millennium SA, Getin Bank
SA, ING Bank Śląski, Bank Gospodarstwa Krajowego
oraz Bank Ochrony Środowiska SA.
Wspólne porozumienie zawarły:
- Gmina Jarocin - reprezentowana przez burmistrza
Adama Pawlickiego oraz spółki
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- Jarocin Sport
- Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego
- Jarocińskie Linie Autobusowe
- Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych
- Zakład Gospodarki Komunalnej
- Zakład Usług Komunalnych

