2009-10-30 | Amerykańsko - polska inwestycja
pod Jarocinem
Gaz ziemny wydobywany z
głębokości blisko 3 kilometrów
pod ziemią w Roszkowie już
wkrótce będzie ogrzewał
mieszkania i zasilał kuchenki
gazowe w całej Polsce. W
kopalni trwa już rozruch
instalacji wydobywczej, który zakończy się pod koniec
roku.
Zakończona jesienią tego roku budowa roszkowskiej
kopalni trwała 2 lata, a razem z pracami badawczymi
- 4. Jak wynika ze statystyk, w porównaniu do innych,
polskich złóż, nasze pole gazowe może i nie jest
największe, jego eksploatację szacuje się jednak
nawet na 20 lat. - Złoże gazu w Roszkowie może mieć
ok. 700 mln metrów sześciennych - przewiduje
Zbigniew Tatys, szef polskiego przedstawicielstwa FX
Energy. - To lokuje Roszków w przedziale kopalni
średniej wielkości - dodaje. Co dzieje się z gazem
wydobytym w Roszkowie? Surowiec jest oczyszczany i
następnie przesyłany rurociągiem do Radlina - Krobii,
skąd trafia już do całego kraju.
Wydobywanie gazu w Roszkowie to znakomita
wiadomość dla wszystkich mieszkańców gminy
Jarocin. Inwestorzy zobowiązani są bowiem do

uiszczania tzw. opłaty eksploatacyjnej od wydobycia
surowców, a także podatku od nieruchomości. Ze
wstępnych, szacunkowych wyliczeń Urzędu Miejskiego
wynika, że tylko z tego tytułu do gminnej kasy może
wpłynąć rocznie nawet 800 tys. zł. Z wyboru
lokalizacji są również zadowoleni inwestorzy. Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom Jarocina za
pomoc okazaną nam podczas realizacji tego
przedsięwzięcia. Od samego początku samorząd był
bardzo przychylny naszej inicjatywie i życzyłbym
sobie i wszystkim osobom z branży, żeby współpraca
z urzędami wyglądała tak jak w Jarocinie - podkreśla
Zbigniew Tatys.
Budowa kopalni w Roszkowie i gazociągu kosztowała
około 20 mln zł. Udziałowcami inwestycji są: Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (51 proc.
udziałów) oraz amerykańska spółka FX Energy (49
proc. udziałów).

2009-10-30 | Wystawa na 80. urodziny kina
W grudniu 1929 roku na ulicy
Gołębiej w Jarocinie Eugeniusz
Basiński otworzył kinoteatr
"Victoria". Ówczesna Gazeta
Jarocińska donosiła: "Mamy w
Jarocinie nowe kino i to nie byle jakie! W wyłomie
między Drukarnią Polską p. J. Majerowicza a hotelem

Victoria w przeciągu krótkiego czasu stanął wspaniały
gmach kina (...)".
Przez osiemdziesiąt lat kino wrosło w kulturalny
pejzaż miasta, stając się jego integralną częścią.
"Victoria", "Echo" - te nazwy jednoznacznie kojarzą
się każdemu mieszkańcowi Jarocina.
Aby uczcić urodziny szacownego jubilata Muzeum
Regionalne w Jarocinie wraz ze Stowarzyszeniem
JAROCIN XXI przygotowuje wystawę obrazującą
dzieje naszego kina. Mając świadomość, że w
domowych archiwach znajdują się często bezcenne
materiały, zwracamy się z prośbą o wypożyczenie
wszelkich pamiątek związanych z jarocińskim kinem.
Stary bilet, fotografia... każdy drobiazg pomoże w
zilustrowaniu historii przybytku X Muzy.
Prosimy o przynoszenie materiałów do Muzeum
Regionalnego w Jarocinie (czynne od poniedziałku do
piątku 8:00 – 16:00, w środy 8:00 – 18:00, w
niedziele 14:00 – 18:00). Wszystkie wypożyczone
archiwalia po wystawie zostaną wrócone.

2009-10-30 | Droga w prezencie dla Jarocina
O nową drogę, "mini" rondo
oraz kanalizację deszczową
wzbogacili się mieszkańcy os.

nr 12 w Jarocinie. Wszystko dzięki inwestorowi, który
otworzy wkrótce supermarket sieci Aldi, a który - w
ramach porozumienia z gminą - w całości sfinansował
prace drogowe.
Drogę wraz z kanalizacją na ul. M. Curie Skłodowskiej oraz Świerczewskiego wybudowała
spółka Berlin Group z Poznania. Ta sama, która lada
chwila otworzy w Jarocinie popularny dyskont. W
ramach inwestycji ulica wyłożona wcześniej tzw.
trylinką czyli sześciokątnymi płytkami betonowymi
została gruntownie odremontowana. - Na odcinku od
skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do nowo
wybudowanego ronda służącego do obsługi
supermarketu została wyłożona kamienną kostką. Na
pozostałym odcinku nawierzchnia jest asfaltowa wyjaśnia Hubert Kujawa z Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Co warte
podkreślenia, podczas realizacji kosztownej inwestycji
gmina nie wyłożyła na ten cel ani złotówki. Całość
wydatków – w tym opracowanie dokumentacji i prace
budowlane – sfinansowała poznańska spółka.

2009-10-30 | McDonald's pod koniec listopada
21 listopada międzynarodowa
sieć McDonald's otworzy w
Jarocinie swoją pierwszą
restaurację. W lokalu koło

marketu Lidl u zbiegu ulic Wodnej i Wojska Polskiego,
zatrudnienie znalazły 54 osoby.
224. restauracja popularnej sieci fast food będzie
zlokalizowana przy głównej trasie tranzytowej. Jej
otwarcie to m.in. efekt starań burmistrza Adama
Pawlickiego, który prowadził rozmowy o ujęciu
inwestycji w tegorocznych planach budowy sieci
McDonald's w Polsce. Ze względu na lokalizację przy
drodze krajowej nr 11 bar szybkiej obsługi będzie
posiadał opcję Mcdrive i zostanie przystosowany także
do potrzeb kierowców. Dzięki temu cheezburgera z
frytkami czy popularnego Big Maca będzie można
kupić i odebrać od obsługi bez wysiadania z auta.
Jarociński McDonald’s będzie otwarty codziennie od
godz. 8.00 do 23.00, będzie miał 102 miejsca
siedzące i bezpłatny dostęp do internetu.

2009-10-23 | Jubileusz PCK w Jarocinie

Jarocinie.

Zasadzeniem pamiątkowego
dębu, uroczystościami na
jarocińskim rynku oraz
wystawą w Muzeum
Regionalnym w piątek, 23
października uczczono
jubileusz 90-lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża w

Przed południem w Parku Miejskim prezes Zarządu
Rejonowego PCK w Jarocinie Tadeusz Zajdler wspólnie
z zastępcą burmistrza Robertem Kaźmierczakiem
zasadzili pamiątkowy dąb - prezent od włodarza
Jarocina. Drzewko będzie rosło w pobliżu Skarbczyka i
zostało zasadzone w ramach ogólnopolskiej akcji "90
dębów na 90-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża".
W czasie uroczystości na rynku okolicznościowy
referat wygłosił prezes jarocińskiego PCK. Wręczył
także medale pamiątkowe z okazji 90-lecia PCK
szkolnym kołom czerwonokrzyskim, siostrom PCK,
przedstawicielom mediów i honorowym krwiodawcom.
Wśród wyróżnionych instytucji znalazł się także Urząd
Miejski w Jarocinie. - Wy swoim wielkim sercem
dzielicie się z drugim człowiekiem. W sercach ludzi,
którzy otrzymują od Was pomoc i wsparcie, na
zawsze pozostaje radość i wdzięczność. Tych serc i
pokładów wdzięczności, tych uśmiechów wywołanych
na ludzkich twarzach, jest tak wiele, że nie sposób ich
policzyć -podkreślał w trakcie uroczystości burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki.

Zwieńczeniem jubileuszowych obchodów było
otwarcie okolicznościowej wystawy "90 LAT PCK W
JAROCINIE" w Muzeum Regionalnym w ratuszu.

Ekspozycja przypomina wydarzenia z historii PCK oraz
ludzi związanych z działalnością tej organizacji.
Oglądając zgromadzone zbiory, można dostrzec jak
bardzo organizacja ta wpisała się w krajobraz miasta i
regionu. Akcje organizowane przez jarociński oddział
PCK cieszą się rosnącą popularnością wśród
mieszkańców Jarocina i całego powiatu. Jedną z
ciekawszych inicjatyw ostatnich lat było "750 litrów
krwi na 750-lecie Jarocina". Efekty tego
przedsięwzięcia znacznie przerosły oczekiwania
organizatorów, w czasie jego trwania oddano bowiem
nie 750, a 1400 litrów krwi.

2009-10-22 | Ekologiczna dotacja
Blisko 1,4 mln zł wpłynęło 20 października na konto gminy Jarocin. Dotacją - w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego - zostały objęte zakończone w ub. roku inwestycje termomodernizacyjne
trzech szkół oraz budynku Straży Miejskiej.
Wypłata z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który jest instytucją wspomagającą NMF to jak
dotąd jedna z największych dotacji, jaką udało się pozyskać gminie Jarocin, a także samorządom z
regionu południowej Wielkopolski. Warunkiem otrzymania pieniędzy było spełnienie warunków
ekologicznego projektu czyli "poprawa oddziaływania na środowisko poprzez realizację działań
termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jarocin".
Norweska dotacja stanowi ok. 80 proc. wartości zleconych oraz w całości sfinansowanych przez gminę
Jarocin inwestycji: termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie, Zespołu Szkół w
Wilkowyi, Zespołu Szkół w Cielczy oraz budynku Straży Miejskiej. We wszystkich czterech przypadkach w
ramach prac wymieniono okna, drzwi, ocieplono ściany oraz sufity. Całkowicie zmodernizowano także
zawory termostatyczne instalacji centralnego ogrzewania.
Mimo niewątpliwego sukcesu, jakim jest uzyskanie tak znaczącego dofinansowania, gmina Jarocin
wykorzystując każdą nadarzającą się okazję równolegle zabiega o kolejne dotacje m.in. z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wnioski, które czekają na rozpatrzenie w
zarządzie Województwa Wielkopolskiego dotyczą m.in. dofinansowania zakończonych już
termomodernizacji jarocińskich przedszkoli: nr 1, 2 i 6 oraz przedszkola w Golinie, a także
termomodernizacji szkoły w Siedleminie i zaplanowanych podobnych prac w szkole w Mieszkowie i
budynku Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Gmina ubiega się również o pieniądze na wymianę instalacji
centralnego ogrzewania, ocieplenia dachu oraz wymiany całości stolarki okiennej i drzwiowej w pałacu
Radolińskich.

2009-10-20 | Szkolne uroczystości w Prusach
Oddanie do użytku
wyremontowanego poddasza i
sal dla przedszkolaków,
pasowanie pierwszoklasistów
na uczniów oraz Święto
Edukacji Narodowej były
powodami do zorganizowania
"Drzwi Otwartych" w Niepublicznym Zespole Szkół w
Prusach, które odbyły się 19 października.
- Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją, żeby
wśród trzystu sześćdziesięciu pięciu dni w roku
przynajmniej w tym dniu zastanowić się, jak ważną
rolę w życiu społecznym, w życiu gminy spełnia szkoła
i nauczyciele - podkreślał burmistrz Adam Pawlicki.
Zaproszonym gościom i rodzicom, którzy po brzegi
wypełnili jedną ze szkolnych klas, czas umiliły
występy przedszkolaków oraz uczniów szkoły. W
trakcie uroczystej akademii w poczet żaków oficjalnie
wstąpili pierwszoklasiści, których pasowała dyrektor
szkoły Anna Kowalska.
W ramach "Drzwi Otwartych" chętni mogli zwiedzić
cały budynek placówki. W szczególności na uwagę
zasługiwało poddasze, które zostało zaadaptowane na
klasy lekcyjne oraz sale przedszkolne na parterze
budynku. W ramach inwestycji wyremontowano
pomieszczenia na piętrze na starej i na nowej części

szkoły, gdzie powstały trzy nowe sale lekcyjne,
toalety dla chłopców i dziewcząt oraz łącznik ze starą
częścią szkoły. Na parterze, dzięki częściowej
przebudowie, zmieniono położenie przedszkola oraz
wykonano łazienki i szatnie przeznaczone dla
maluchów. Remont, na który gmina Jarocin
przekazała blisko 250 tys. złotych, wykonała firma
BRYLL-BUD z Jarocina.
- W ramach remontu
wymalowano także cały parter.
To duża zasługa zarządu
stowarzyszenia "Żak" i rady
rodziców, którzy dali pieniądze
na to przedsięwzięciepodkreśla Anna Kowalska.
Dzięki pomocy tych podmiotów przeniesiono także
pracownię komputerową z piętra na parter. –
Widziałem jak tutaj pracują nauczyciele, wykonują
prace, których nie robią nauczyciele w szkołach
publicznych. Pomagają im rodzice. Jak widzę wasze
zaangażowanie, to mam wrażenie, że lepiej dbacie o
tą szkołę w Prusach, niż o swój dom. Gratuluję wam
tego, co osiągnęliście. Macie świetną placówkę i wasza
to zasługa - podsumował Adam Pawlicki.
W budynku szkoły w Prusach mieści się łącznie osiem
klas lekcyjnych, w tym sala komputerowa i sala
ćwiczeń oraz dwa pomieszczenia przedszkolne dla

dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Obecnie do szkoły
uczęszcza 77 uczniów oraz 50 przedszkolaków.

2009-10-19 | Oddali inwestycje na Festynie
Podczas sobotniego FESTYNU SZKOLNEGO (17
października), uroczyście oddano do użytku
nowoczesne wielofunkcyjne boisko przy
Niepublicznym Zespole Szkół w Łuszczanowie oraz
kanalizację miejscowości Łuszczanów.

- Mam nadzieję, że dzięki naszemu nowemu boisku,
spośród naszych wychowanków narodzi się gwiazda
sportu. - życzyła wszystkim Beata Czajczyńska
Dyrektor Szkoły.
Boisko do siatkówki i koszykówki o nawierzchni
tartanowej wybudowano za prawie 240 tys. zł.
Budowę rozpoczęto w lipcu, a zakończono we
wrześniu br.
- Budowa kanalizacji to kolejna inwestycja
zrealizowana w Łuszczanowie przybliżająca
mieszkańców do standardów jakie oferuje XXI wiek powiedział Adam Pawlicki Burmistrz Jarocina.
Budowę kanalizacji w Łuszczanowie rozpoczęto w
czerwcu 2008 r., a zakończono w czerwcu br.

Przywracanie poprzedniego stanu nawierzchni dróg
potrwało jeszcze do września. Koszt inwestycji to 7
mln 59 tys. zł. Wybudowano 210 przyłączy, a długość
sieci wyniosła około 9 km.

Festyn wypełniły programy artystyczne przygotowane
przez uczniów oraz gościnny występ Zespołu
Tanecznego z Żerkowa. Dla zziębniętych była gorąca
kawa i herbata, a na głodnych czekały specjały z
grilla. Do późnych godzin można było potańczyć na
szkolnej dyskotece na której bawili się dorośli
wspólnie z dziećmi.

2009-10-16 | Konsultacje organizacji
pozarządowych
Blisko 70 przedstawicieli
organizacji pozarządowych
oraz samorządów z terenu
południowej Wielkopolski
wzięło w czwartek, 15
października udział w
spotkaniu konsultacyjnym w jarocińskim ratuszu.

Dyskusję poświęcono zmianom legislacyjnym
dotyczącym współpracy samorządu z trzecim
sektorem.
Zainicjowane przez burmistrza Jarocina spotkanie
miało charakter konferencji, podczas której
samorządowcy oraz członkowie organizacji mieli
możliwość zapoznać się z projektem nowelizacji
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, a także skonsultować najbardziej
nurtujące ich zagadnienia związane ze swoją
działalnością. Prowadzącymi spotkanie, a zarazem
ekspertami w tej dziedzinie, byli poseł Tadeusz
Tomaszewski oraz Piotr Kątkiewicz, zastępca
dyrektora departamentu pożytku publicznego w
Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej.
Przeszło czterogodzinne
konsultacje w wypełnionej do
ostatniego miejsca sali
sesyjnej jarocińskiego ratusza
były zwiastunem nieodległych
zmian. Najprawdopodobniej już z początkiem nowego
roku wejdzie bowiem w życie nowelizacja ustawy,
która – jak przekonywał warszawski ekspert – nie
tylko zwiększy zakres możliwości wspierania
organizacji pozarządowych przez samorządy, ale
również uprości skomplikowane procedury zlecania
zadań publicznych organizacjom. - W Polsce, coraz
więcej urzędów i jednostek samorządu widzi potrzebę
zlecania zadań organizacjom, jak widzimy chociaż na

przykładzie gminy Jarocin, gdzie ilość środków
przeznaczanych na organizacje wzrosła wielokrotnie w
latach 2003 – 2009 – przekonywał Piotr Kątkiewicz. –
Dlatego tak ważne są zmiany, dzięki którym uda się
znacznie uprościć procedury i zwiększyć decyzyjność
gmin, którą na wielu płaszczyznach ogranicza np.
ustawa o samorządzie gminnym.

2009-10-14 | Burmistrz wyróżnił najlepszych
pedagogów
33 nauczycieli z terenu gminy
Jarocin odebrało 14
października w Szkole
Podstawowej nr 2 nagrody
burmistrza przyznawane z
okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Wyróżnieni za
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
pedagodzy otrzymali łącznie ponad 77 tys. zł.
Nagrody to sposób na docenienie najbardziej
wyróżniających się i zaangażowanych nauczycieli, a
zarazem sposób na ich dodatkowe zmotywowanie i
wyzwolenie nowych inicjatyw. Co warte zaznaczenia,
na przestrzeni ostatnich lat, coraz to wyższe pieniężne
nagrody burmistrza trafiają do coraz to większej
grupy pedagogów. W 2007 r. otrzymało je 18 osób
(łączna pula 37.500 zł brutto), w 2008 roku 23 (pula

57.000 zł brutto), a bieżącym, 2009 roku o 10 więcej.
– Ta liczba wzrasta, Adam Pawlicki przyznaje bowiem
nagrody za rzeczywiste, ponadprzeciętne
zaangażowanie nauczycieli. Jeszcze kilka lat temu
Związek Nauczycielstwa Polskiego chciał aby nagrody
te były przyznawane cyklicznie, my wolimy jednak by
otrzymywały je osoby najlepsze, nawet jeśli oznacza
to, że nazwiska na liście wyróżnionych pedagogów
będą się powtarzać – tłumaczy Robert Kaźmierczak,
zastępca burmistrza Jarocina.
Każdego roku nagrody wręczane w Dniu Edukacji
Narodowej otrzymują nauczyciele wytypowani
uprzednio przez dyrektorów szkół. Zdaniem
burmistrza to oni znają bowiem najlepiej
zaangażowanie i poświęcenie zatrudnianych przez
siebie pedagogów. Idąc dalej tym tropem nagrody
burmistrza otrzymują ci pedagodzy, których szkoły
wykazują tendencje rozwojową, a uczniowie dobre i
bardzo dobre wyniki nauczania. W przypadku
dyrektorów wyróżnienia trafiają z kolei głównie do
tych, którzy podejmują się zadań
ponadstandardowych np. nadzorując duże remonty
czy inwestycje.
Dobrą wiadomością dla wszystkich nauczyciel z gminy
jest z pewnością fakt, że przyznawane w połowie
października wyróżnienia nie są ostatnimi, na jakie
mogą liczyć w tym roku. - Burmistrz Adam Pawlicki
wystosował pismo do dyrektorów szkół z prośbą o

wskazanie nauczycieli, którzy w szczególny sposób
angażują się w aktywizację lokalnej społeczności –
zdradza wiceburmistrz Robert Kaźmierczak. Te
nagrody zostaną przyznane jeszcze w grudniu br.

2009-10-13 | Pilanki na podium
Zawodniczki PTPS Piła, które
na swym koncie zaliczyły trzy
zwycięskie mecze, wygrały
Turniej w Piłce Siatkowej
PlusLigi Kobiet o Puchar
Burmistrza Jarocina. Impreza
ta odbyła się w naszym mieście już po raz szósty.
W miniony weekend w Jarocinie kibice mogli
podziwiać grę czołowych polskich siatkarek, wśród
których znalazły się między innymi Katarzyna Gajgał
czy Paulina Maj – brązowych medalistek Mistrzostw
Europy 2009 oraz poznać drugiego trenera
reprezentacji Polski Piotra Makowskiego. Pełne
trybuny i wspaniały doping wywołały niepowtarzalną
atmosferę. Rozgrywki rozpoczęły się w sobotnie
przedpołudnie w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jarocinie. Jako pierwsze zagrały
zawodniczki PTPS Piła i MKS Dąbrowy Górniczej. Drugi
mecz tej sesji zagrały siatkarki z Bydgoszczy z
zespołem z Wrocławia. W sumie każda z drużyn
rozegrała trzy mecze.

W przededniu rozgrywek, 9 października, w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie odbyła się
charytatywna zbiórka krwi. Akcja "II Lekcja Agaty w
Jarocinie" była hołdem złożonym tej niezwykłej
kobiecie - Agacie Mróz-Olszweskiej. Krew pobierała
Ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Kaliszu. W sumie pozyskano ponad
30 litrów krwi. Ten bezcenny skarb zdecydowało się
oddać sześćdziesięciu ośmiu uczniów. Krwiodawcy na
wszystkie mecze turnieju mogli wejść bezpłatnie.
Organizatorami turnieju było Towarzystwo Krzewienia
Sportu Siatkarz oraz Urząd Miejski w Jarocinie.
Organizatorzy przyznali także wyróżnienia
indywidualne: - dla najlepszej libero - Paulina Maj
(PTPS Piła); - dla najlepszej rozgrywającej Magdalena Śliwa (MKS Dąbrowa Górnicza); - dla
najlepszej atakującej - Katarzyna Mroczkowska
(Gwardia Wrocław); - dla najwszechstronniejszej

zawodniczki - Joanna Kuligowska (Centrostal
Bydgoszcz).
Klasyfikacja końcowa:
1. PTPS Piła.
2. MKS Dąbrowa Górnicza.
3. Centrostal Bydgoszcz.
4. Gwardia Wrocław.

2009-10-13 | Akordeonowo w Kotlinie i
Jarocinie
Większość atrakcji Festiwalu Solistów i Zespołów
Akordeonowych Kotlin 2009 mamy już za sobą.
Formuła tegorocznej imprezy zmieniła się. Zabraknie
niestety Wielkiego Balu Akordeonowego, ale zamiast
tego odbędzie się biesiada akordeonowa.
W tym roku festiwal akordeonowy zainaugurował duet
saksofonowo-akordeonowy: Alicja Wołyńczyk i
Jarosław Gałuszka. Nowością była projekcja filmu
"Cafe de los maestros" w jarocińskim kinie Echo,
który zachwycił zgromadzoną widownię pięknymi
tangami argentyńskimi.
Dwukrotnie dla festiwalowej publiczności zagrał
krakowski kwintet Que Passa. Połączenie flamenco i
zrytmizowanej muzyki latynoamerykańskiej podparte
jazzowowymi improwizacjami w ich wykonaniu

wysłuchać mogli melomani w kotlińskiej sali RSP oraz
w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Jednodniowe warsztaty muzyczne dla młodzieży
poprowadził Piotr Chołołowicz, asystent w Katedrze
Akordeonu Akademii Muzycznej w Katowicach. Wzięło
w nich udział blisko stu uczniów szkół i ognisk
muzycznych m. in. z Jarocina, Krotoszyna, Pleszewa i
Kalisza. Po zajęciach zagrało trio akordeonowe Ars
Harmonica z Katowic, którego styl nawiązuje do
muzyki folkowej, etnicznej oraz transowej.
16 października w sali RSP w Kotlinie odbędzie się
Biesiada Akordeonowa, która zakończy czternastą
edycję festiwalu. Doskonałą zabawę publiczności mają
zapewnić zespół Barbados oraz kapela Szczuny z
Sulęcinka. Początek imprezy o godzinie 18.00. Wstęp
jest bezpłatny.

2009-10-13 | Na urodzinach u 100-latki
10 października nasza
mieszkanka Janina Rutyna
skończyła 100 lat. Z tej okazji
opiekunowie z Domu Pomocy
Społecznej w Zakrzewie
zorganizowali przyjęcie
urodzinowe.
Był tort urodzinowy, szampan, kwiaty, upominki i

wiele wzruszeń. Jubilatce zostały odczytane życzenia
od Premiera RP, osobiście życzenia złożyli
przedstawiciele władz samorządowych. Wszyscy
zgodnie życzyli pani Janinie 200 lat życia. - Może
uchyli nam Pani rąbka tajemnicy swojej
długowieczności? - dopytywał Adam Pawlicki
Burmistrz Jarocina.
Janina Rutyna urodziła się w miejscowości Zachocinek
niedaleko Sandomierza. W czasie drugiej wojny
światowej została wysiedlona. Po wojnie kilkukrotnie
zmieniała miejsce zamieszania, a w 1989 r. trafiła do
ówczesnego Państwowego Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie (dziś Dom Pomocy Społecznej w
Zakrzewie), w którym przebywa do dziś. Mimo
trudnego życia nie straciła pogody ducha. - To
pierwsza podopieczna w naszym ośrodku, która
dożyła tak sędziwego wieku. - mówił Konrad
Krzynowek - dyrektor DPS w Zakrzewie.

2009-10-12 | Łuszczanów ma własne boisko
Koniec z grą w piłkę na trawie
lub w błocie. Dzieci i młodzież z
Łuszczanowa doczekały się
nowoczesnego,
wielofunkcyjnego boiska, które
zostanie oddane do użytku już
17 października. Jego budowa
pochłonęła prawie 230 tys. zł.

Plac sąsiadujący z budynkiem Niepublicznego Zespołu
Szkół w Łuszczanowie zmienił oblicze dzięki
nowoczesnemu tartanowemu boisku do gry w piłkę
siatkową i koszykówkę. W drodze przeprowadzonego
przetargu wykonawcą inwestycji został Zakład
Usługowy "Marzyński" z Wilkowyi. Z wykonanego
przez firmę boiska dzieci będą mogły korzystać
całkowicie nieodpłatnie zarówno podczas zajęć
lekcyjnych, jak i w czasie wolnym. Inwestycja
kosztowała blisko 230 tys. zł i w całości została
sfinansowana z budżetu gminy Jarocin. Uroczyste
oddanie boiska do użytku zaplanowano na sobotę, 17
października na godz. 16.00. Serdecznie
zapraszamy!

2009-10-12 | Nowe miejsca parkingowe w
Śródmieściu
Klienci Urzędu Miejskiego w
Jarocinie już wkrótce będą
mogli bez problemów
zaparkować samochody pod
budynkiem magistratu.
Umożliwi im to obszerny
parking, którego budowa
zakończy się na przełomie października i listopada
tego roku.
Wyłożony kostką brukową parking, który powstał

przed tylnym wejściem do urzędu, ma łączną
powierzchnię ponad 2,5 tys. m kw. i pomieści 100
samochodów osobowych. W pierwszej kolejności
zostanie oddana do użytku część B (od strony Urzędu
Skarbowego), która pomieści ponad 50 aut.
Sąsiadująca z jarocińskim magistratem oraz
Starostwem Powiatowym część A, na której wciąż
trwają prace budowlane, zostanie otwarta w
późniejszym terminie.
Budowa największego w tej części miasta parkingu
trwała stosunkowo długo, przed rozpoczęciem
inwestycji konieczna była bowiem kompleksowa
budowa kanalizacji deszczowej, której wykonawcą
został Związek Spółek Wodnych w Jarocinie.
Wykonawcą inwestycji budowy parkingu, w drodze
przeprowadzonego przetargu, została spółka Kanbud
z Cielczy. Całość prac pochłonęła blisko 600 tys. zł
(150 tys. zł – kanalizacja, 200 tys. zł parking A, w
którego budowie w 42 procentach partycypowało
Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz 225 tys. zł
część parkingu B).
Równolegle z pracami budowlanymi na parkingu
przeprowadzono kompleksową renowację budynku
administracyjnego z charakterystyczną głową konia.
W sąsiadujących z Urzędem Miejskim
pomieszczeniach wymieniono m.in. okna, centralne
ogrzewanie, instalację sanitarną i elektryczną. Drugie
życie otrzymała również oczyszczona i
zakonserwowana elewacja oraz nowy dach.
Wykonawcą prac w drodze przeprowadzonego

przetargu - została firma Sław-Bud Sławomir Kowalski
z Jarocina. Budżet inwestycji wyniósł ponad 300 tys.
zł. W odrestaurowanym budynku najprawdopodobniej
mieścić się będzie nowa siedziba Jarocińskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych.

2009-10-12 | Renowacja po 270 latach
Kościół pw. św. Andrzeja
Apostoła w Golinie doczeka się
wkrótce gruntownej renowacji.
Remont, który zostanie
znacząco dofinansowany przez
gminę Jarocin oraz
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, będzie pierwszą poważną inwestycją w
kościele od 270 lat!
Wybudowana w drugiej połowie XVII wieku parafia
rzymsko - katolicka w Golinie na renowację czekała
naprawdę długo. -Ostatni, niewielki remont został
przeprowadzony w 1935 r., a generalny w 1739 roku.
Nie muszę więc mówić, jak bardzo cieszy mnie
planowana inwestycja, zwłaszcza że w jej
przygotowanie zaangażowało się tak wielu parafian podkreśla ks. Janusz Pytlik, proboszcz parafii. W
ramach zaplanowanych prac zostanie wykonany
kompleksowy remont elewacji świątyni, wymiana
dachu i okien oraz nowe ogrodzenie kościoła.
Większość pieniędzy na inwestycje - prawie 280 tys.

zł - będzie pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
To efekt wniosku przygotowanego przez Jarociński
Fundusz Poręczeń Kredytowych, który uzyskał
pozytywną opinię ministerstwa rolnictwa. Remont
kościoła kwotą 175 tys. zł dofinansuje również gmina
Jarocin, która - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej udziela dotacji na prace konserwatorskie zabytków
znajdujących się na terenie gminy. Resztę wyłoży
Stowarzyszenie "Nasza Wspólnota" im. ks. Szczepana
Toboły w Golinie, które od dłuższego czasu prowadzi
zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowego kościoła.
-Jestem bardzo szczęśliwy, że tą inicjatywą udało
nam się zarazić tak dużo osób nie tylko z parafii.
Nasze stowarzyszenie zostało powołane do życia
głównie w celu renowacji świątyni i na ten cel
zbieramy pieniądze m.in. poprzez sprzedaż cegiełek
już od przeszło dwóch lat. Dzięki zaangażowaniu wielu
osób udało nam się uzbierać już ponad 50 tys. zł cieszy się Janusz Wojtczak ze stowarzyszenia.
W toku przygotowań do inwestycji ogłoszono już
przetarg na wykonawcę prac remontowych. Firma
budowlana zostanie wyłoniona przed końcem
października. A prace w Golinie, na które parafianie
czekają od tak dawna, rozpoczną się jeszcze w tym
roku.

2009-10-12 | Reorganizacja na Kościuszki i
Moniuszki
Na początku października
rozpoczęto prace związane z
reorganizacją ruchu na ulicy
Kościuszki i Moniuszki. Prace
zlecone przez generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad, a współfinansowane
przez gminę Jarocin, potrwają miesiąc.
W odpowiedzi na postulaty zmotoryzowanych
mieszkańców Jarocina na ulicy Kościuszki (odcinek od
Al. Niepodległości do Poznańskiej) pojedziemy
wkrótce w odwrotnym kierunku niż dotychczas. Z
kolei na ulicy Moniuszki przywrócony zostanie ruch
dwukierunkowy co znacznie rozładuje ruch w tym
miejscu. Co warte zaznaczenia - wprowadzenie ruchu
dwukierunkowego na Moniuszki - wykluczy
wyznaczenie miejsc parkingowych w pasie jezdni,
która jest na to zbyt wąska. Bilans straty miejsc
postojowych wyrówna jednak ponad 100 miejsc
parkingowych przy pobliskim budynku Urzędu
Miejskiego, którego pierwsza część zostanie oddana
do użytku na przełomie października i listopada tego
roku.
Zgodnie z umową zawartą z GDDKiA gmina Jarocin
sfinansuje oznakowanie pionowe i poziome na ulicach

objętych reorganizacją. Wszystkie pozostałe prace
związane ze zmianą ruchu pokrywa poznańska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

2009-10-09 | Siatkarki zawalczą o puchar
Już po raz szósty w naszym mieście odbędzie się
Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza
Jarocina. Kibice w najbliższy weekend będą mogli
podziwiać grę między innymi Katarzyny Gajgał czy
Pauliny Maj - brązowych medalistek Mistrzostw
Europy 2009.
Rozgrywki rozpoczną się w sobotnie przedpołudnie.
Jako pierwsze zagrają zawodniczki PTPS Piła i MKS
Dąbrowy Górniczej. Drugi mecz tej sesji zagrają
siatkarki z Bydgoszczy pod wodzą Piotra Makowskiego
z zespołem z Wrocławia. Po południu zobaczymy grę
tych samych drużyn, tylko w innej konfiguracji. O
godzinie 20.00 odbędzie się mecz towarzyski
reprezentacji gości (kadra trenerska) z
przedstawicielami organizatorów turnieju. Wstęp na
ten mecz jest bezpłatny. W niedzielne przedpołudnie
zobaczymy jeszcze dwa spotkania, których wyniki
zadecydują o tym, która drużyna wywalczy Puchar
Burmistrza Jarocina. Na każdy dwumecz bilet
wstępu kosztuje 5 złotych.
W przededniu rozgrywek, 9 października w Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie odbędzie
się charytatywna zbiórka krwi. Pełnoletni krwiodawcy
mogą zgłaszać się od 9.00 do 13.00. Dla każdego, kto
odda krew, wstęp na mecze jest bezpłatny.
Organizatorami turnieju jest Towarzystwo Krzewienia
Sportu Siatkarz oraz Urząd Miejski w Jarocinie.
Program turnieju:
10 października - sobota
9.00 - PTPS Piła – MKS Dąbrowa Górnicza
11.00 – uroczyste otwarcie turnieju
11.30 – GCB Centrostal Bydgoszcz – Impel Gwardia
Wrocław
16.00 - MKS Dąbrowa Górnicza - Impel Gwardia
Wrocław
18.00 - GCB Centrostal Bydgoszcz – PTPS Piła
20.00 – mecz towarzyski: reprezentacja gości (kadra
trenerska) – reprezentacja organizatorów turnieju
11 października – niedziela:
10.00 - Impel Gwardia Wrocław - PTPS Piła
12.00 - MKS Dąbrowa Górnicza - GCB Centrostal
Bydgoszcz
13.30 – uroczyste zakończenie turnieju

2009-10-07 | Z Jarocina na plan "Seksmisji",
"Kilera" i "Placu Zbawiciela"

"Vabank", "Seksmisja", "Duże
zwierzę", "Kiler", "Kiler-ów 2óch", "Mój Nikifor", "Vinci",
"Plac Zbawiciela", "Bracia
Karamazow" powstały z
udziałem jarociniaka - Jana
Kaczmarskiego. Za każdym
Jan Kaczmarski zagrał epizodyczną rolę pilota
razem był w "świętej trójcy"
w "Korowodzie" Jerzego Stuhra
(Fot. Piotr Redliński)
twórców filmu: obok reżysera i
operatora on - kierownik
produkcji. W sobotę 17 października o godz. 16.00 w
kinie "Echo" opowie o swojej drodze z Jarocina do
filmu, a także współpracy z Jerzym Stuhrem, Petrem
Zelenką, Krzysztofem Krauze, Juliuszem Machulskim.
W grudniu 1929 roku otwarto na ulicy Gołębiej kino.
Wyświetlono w nim tysiące filmów, które oglądały
tysiące widzów. Chyba każdy jarocinian był w nim
choćby raz. Ale tylko kilku z widzów przeistoczyło się
w twórców filmowych. W ramach jubileuszu 80-lecia
kina "Echo" stowarzyszenie Jarocin XXI zaprosiło
"jarocińskich" filmowców. Przed kilkoma miesiącami
gościł Arek Namysłowski, a już 17 października czeka
nas spotkanie z człowiekiem, który jako kierownik
produkcji pracował przy takich tytułach jak: "Vabank"
"Seksmisja", "Plan Zbawiciela", "Hania", "Bracia
Karamazow" i wielu, wielu innych. Naszym gościem
będzie Jan Kaczmarski, który wychował się w
Jarocinie, tu chodził do szkoły podstawowej i tu
mieszka jego najbliższa rodzina. Pan Jan uchyli rąbka

tajemnicy swojej pracy. Opowie między innymi, o tym
jak zdobyć pieniądze na produkcję filmową, jak
zorganizowana jest praca na planie filmowym i w jaki
sposób film trafia na ekrany kin.
Jak na spotkanie z filmowcem przystało, najpierw
obejrzymy film, którego współtwórcą jest nasz gość.
On też dokonał wyboru spośród około 50 produkcji,
przy których pracował. Będzie to "Hania" w reżyserii
Janusza Kamińskiego - ciepła opowieść o młodym
małżeństwie, które spotykamy w okresie świąt Bożego
Narodzenia. Wojtek jest grafikiem komputerowym tak
bardzo zaangażowanym w pracę, że stracił kontakt ze
swoją żoną. Ola, wrażliwa, delikatna wiolonczelistka
marzy o dziecku i ciepłym domu. Przypadkowo
spotkany kolega szkolny namawia ich do przyjęcia na
Wigilię Kacpra - wyjątkowej istoty, której prawdziwa
tożsamość zaskoczy zarówno bohaterów, jak i
widzów... Ten niezwykły chłopiec zadając "naiwne",
proste pytania zmusza parę do zastanowienia się nad
ich dotychczasowym związkiem i pozwala odnaleźć
zagubioną miłość.
Na pokaz "Hani" i fascynującą opowieść o pracy przy
produkcji filmów stowarzyszenie JAROCIN XXI
zaprasza w sobotę 17 października o godzinie 16:00
do kina ECHO. Wstęp bezpłatny na podstawie
wejściówek, które można odebrać w "Cafe Kadr",
kasie kina i w "Czytelni Pod Ratuszem".

2009-10-07 | O lepszej współpracy z
dzielnicowymi
Celem pierwszego tej jesieni
spotkania sołtysów z
przedstawicielami burmistrza
Jarocina oraz Komendy
Powiatowej Policji w Jarocinie
było omówienie usprawnień w
zakresie współdziałania sołectw
i policji.
Obecnie na terenie gminy Jarocin pracuje pięciu
dzielnicowych, z których trzech obsługuje miasto a
dwóch pozostałych - dwadzieścia trzy sołectwa.
Rozluźnienie kontaktów sołtysów z policjantami
wynika z wymiany pokoleniowej kadry oraz mniejszej
liczby etatów policjantów dzielnicowych. - Struktura
policji w ostatnim czasie się zmieniła. Jeszcze dwa,
trzy lata temu mieliśmy kilkunastu dzielnicowych –
mówił komisarz Maciej Nawrocki - To dzisiejsze
spotkanie ma służyć temu, abyśmy wspólnie
wypracowali jakiś system wymiany informacji. Sołtysi
postulowali przede wszystkim częstsze spotkania z
dzielnicowymi. - Nigdy komenda nie odmówiła udziału
dzielnicowego w zebraniu wiejskim oczywiście jeśli nie
było to zawiadomienie z dnia na dzień – podkreślał
Zdzisław Regulski, dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich w Urzędzie Miejskim. Przedstawicielami
komendy byli komisarz Maciej Nawrocki z Wydziału

Prewencji i Ruchu Drogowego oraz podinspektor
Leszek Kubiak, pierwszy zastępca komendanta
powiatowego policji w Jarocinie.
Drugim tematem poruszonym na spotkaniu były
wioski tematyczne, których tworzenie jest jednym z
pomysłów na odnowę wsi. Takie miejsce posiada
własny, jedyny w swoim rodzaju, pomysł na rozwój,
wokół którego tworzone są sposoby na zarabianie, np.
wioska makowa czy czosnkowa. W takich wioskach
dalej uprawiane są te rośliny, ale poza tym
mieszkańcy kierują się w stronę dodatkowych zajęć,
usług i imprez z nimi związanych. - Temat jest
naprawdę interesujący, jeżeli będziecie państwo
zainteresowani, proponuję przejechać się do takiej
wioski i zobaczyć jak to funkcjonuje– zachęcał
skarbnik gminy Michał Żabiński.

2009-10-07 | Naczelny Gazety Jarocińskiej musi
przeprosić Jarocin
Piotr Piotrowicz, redaktor naczelny tygodnika Gazeta
Jarocińska musi przeprosić gminę Jarocin. 7
października w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi zapadł
precedensowy, prawomocny wyrok w sprawie z
powództwa samorządu.
Łódzki Sąd Apelacyjny podtrzymał w mocy decyzję
Sądu Okręgowego w Kaliszu z połowy marca br.
obniżając jedynie kwotę zwrotu kosztów

postępowania na rzecz gminy Jarocin. Tym samym na
pierwszej stronie najbliższego wydania tygodnika jej
redaktor musi opublikować przeprosiny następującej
treści: "Przepraszam Gminę Jarocin za zamieszczenie
w artykule mojego autorstwa pt. >Tu wszystko gra<
nieuprawnionej sugestii, iż Gmina mogła nabyć
nieruchomość znajdującą się przy ul. Maratońskiej w
Jarocinie od RSP Kotlin, ale jej nie nabyła, gdyż
kierowała się interesem innego przedsiębiorcy nabywcy tej nieruchomości, a nie własnym, a także
sugestii, iż działania organów Gminy Jarocin nie mają
przejrzystego charakteru. Piotr Piotrowicz - Redaktor
Naczelny Gazety Jarocińskiej".
Na korzystny dla gminy wyrok trzeba było czekać aż
trzy lata, tyle czasu minęło bowiem od momentu
publikacji w 2006 roku artykułu dotyczącego zakupu
gruntów przy ul. Maratońskiej, na których odbywa się
obecnie Jarocin Festiwal. Zdaniem burmistrza Jarocina
informacja ta naruszyła dobra osobiste gminy
podważając jej autorytet i narażając tym samym na
utratę zaufania społeczności samorządowej. Reakcją
na artykuł był więc proces jaki gmina reprezentowana
przez burmistrza Adama Pawlickiego wytoczyła
redaktorowi naczelnemu "Gazety Jarocińskiej".
Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy, który wcześniej
rozpatrywał tą sprawę w uzasadnieniu wyroku
stwierdził: "(...) oczywiste jest bowiem, że
przypisanie burmistrzowi Gminy działań
niekorzystnych w skutkach dla budżetu Gminy,
sugerowanie, że przedkłada on interesy biznesmenów

ponad interesy Gminy, powoduje pogorszenie jej
wizerunku, podważa autorytet i naraża na utratę
zaufania społeczności samorządowej (...) dziennikarz
ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i
zasadami współżycia społecznego. Jest obowiązany
zachować szczególną staranność i rzetelność przy
zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych,
zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych
wiadomości lub podać ich źródło, chronić prawa
osobiste".
Wypowiedź burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego: Mam świadomość, że wyrok jest precedensem.
Bowiem chyba jeszcze nigdy w tym kraju redaktor
naczelny miejscowej gazety nie musiał przepraszać
swojego miasta. Wyrok ten jest potwierdzeniem słów,
które wypowiedziałem na ostatniej sesji Rady
Miejskiej, odnosząc się do niektórych publikacji
Gazety Jarocińskiej, że mogą one szkodzić gminie i jej
wizerunkowi, a w konsekwencji i mieszkańcom. Mam
nadzieję, że to ostateczne i prawomocne
rozstrzygnięcie sądu spowoduje że redaktor Piotr
Piotrowicz powróci do uprawiania dziennikarstwa,
które buduje więzi lokalne, demokrację lokalną i
społeczeństwo obywatelskie. Nie można bowiem
budować sprzedaży gazety bazując jedynie na
populizmie, totalnej krytyce, insynuacjach i
obrzucaniu błotem, robiąc jednocześnie za "sumienie
narodu".

2009-10-02 | Gmina Jarocin odpowiednia na
szkolenie
Pierwszego dnia października w
Jarocinie gościło blisko
dwudziestu przedstawicieli
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej z Warszawy. Grupa
przyjechała w ramach
szkolenia w zakresie termomodernizacji obiektów
budowlanych.
Warto podkreślić, że to właśnie jarocińskie projekty
zostały wybrane jako odpowiednie do prezentacji
szkoleniowej. Delegaci zobaczyli cztery budynki z
terenu gminy Jarocin: budynek przy ul. Kościuszki
15a oraz siedziby zespołów szkół nr 3 w Jarocinie, w
Cielczy oraz w Wilkowyi. -Chcielibyśmy, żeby Jarocin
poza festiwalem, kojarzył się także z inwestycjami
środowiskowymi. Pod tym względem udało nam się
przez ostatnie sześć, siedem lat, bardzo dużo zrobić –
mówił w trakcie spotkania zastępca burmistrza
Witosław Gibasiewicz. Prezentowane obiekty zostały
poddane termomodernizacji w 2008 roku. Najczęściej
przeprowadzane działania w tym zakresie to
docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana
okien oraz wymiana lub modernizacja systemów
grzewczych. Środki na te inwestycje gmina Jarocin
pozyskała z Mechanizmu Finansowego EOG, który jest
instrumentem finansowym przeznaczonym dla

nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Są to
źródła bezzwrotnej finansowej pomocy zagranicznej,
przekazane przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein.
Goście zwiedzili także siedzibę Zakładu Gospodarki
Odpadami w Witaszyczkach i obiekty spółki Jarocin
Sport, gdzie prezentacją multimedialną o
inwestycjach termomodernizacyjnych gminy Jarocin
zakończyła się ich wizyta. - Wszyscy chyba jesteśmy
pod wrażeniem waszego Zakładu Gospodarki
Odpadami. Chcielibyśmy jednak w dalszym ciągu
zachęcać państwa do szeroko pojętej edukacji
ekologicznej - podkreślał na zakończenie Jan Wiater,
zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

2009-10-01 | Pomóż Jarocinowi zdobyć
festiwalowego Oscara
Jarociński festiwal, obok
kultowego festiwalu Roskilde w
Danii i belgijskiego Pukkelpop,
został nominowany do
prestiżowej nagrody UK
Festival Awards w kategorii
Best Overseas Festiwal.
Przyznawana od 2004 roku, za najlepsze muzyczne
wydarzenie, nagroda jest określana mianem
festiwalowego Oscara.
Doroczne nagrody są przyznawane w kilkunastu
kategoriach, w których kryterium wyboru zależy od

wielkości imprezy, doboru wokalistów, najlepszego
debiutu, a nawet… jakości toalet. W tym roku
organizatorzy UK Festival Awards nominowali siedem
polskich wydarzeń muzycznych. O tym czy Jarocin
Festiwal – nominowany m.in. obok Open'era oraz
Coke Live Music Festival – dostanie się do finału
zadecyduje publiczność poprzez internetowe
głosowanie na stronie www.festivalawards.com.
Głosowanie w pierwszym etapie potrwa do 14
października br. Następnie o głosy publiczności
rywalizować zacznie finałowa dziesiątka festiwali w
każdej z konkursowych kategorii. Ten etap
internetowego głosowania zakończy się 4 listopada.
Zwycięzcy 2009 UK Festival Awards zostaną ogłoszeni
16 listopada podczas uroczystej gali w Londynie.
Aby zagłosować na Jarocin Festiwal należy zalogować
się na stronie www.festivalawards.com, otworzyć
zakładkę "best overseas festivals", znaleźć Jarocin
Festiwal na liście i zaznaczyć ikonkę głosowania.
Każdy internauta, który weźmie udział w głosowaniu,
weźmie udział w losowaniu dwóch karnetów do
sektorów VIP na każdy zwycięski festiwal.

2009-10-01 | XIV Festiwal solistów i zespołów
akordeonowych Kotlin 2009
Koncert zespołu "Que Passa", nocna projekcja filmu
"Cafe de los maestros" w kinie Echo, warsztaty
muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz biesiada

akordeonowa to tylko niektóre z atrakcji Festiwalu
solistów i zespołów akordeonowych, który rozpocznie
się 4 października w Kotlinie.
W tym roku festiwal akordeonowy zainauguruje duet
saksofonowo-akordeonowy: Alicja Wołyńczyk i
Jarosław Gałuszka. Muzycy grają razem od 2005 roku.
Ich repertuar jest bardzo zróżnicowany - grają od
Mozarta, poprzez Millhauda, po Pendereckiego.
Dwukrotnie dla festiwalowej publiczności zagra
krakowski kwintet Que Passa. Muzyka którą grają to
połączenie flamenco i zrytmizowanej muzyki
latynoamerykańskiej podparte jazzowowymi
improwizacjami.
Jednodniowe warsztaty muzyczne dla młodzieży
poprowadzi Piotr Chołołowicz, asystent w Katedrze
Akordeonu Akademii Muzycznej w Katowicach.
Weźmie w nich udział blisko stu uczniów szkół i ognisk
muzycznych m. in. z Jarocina, Krotoszyna, Pleszewa i
Kalisza. Po zajęciach zagra trio akordeonowe Ars
Harmonica z Katowic którego styl nawiązuje do
muzyki folkowej, etnicznej oraz transowej.
Festiwal potrwa od 4 do 16 października. Wstępy na
wszystkie koncerty - w Kotlinie i Jarocinie - są
bezpłatne. Bezpłatne wejściówki na film "Cafe de los
maestros" można odbierać w Jarocinie (w Cafe Kadr,
w czytelni "Pod Ratuszem" oraz kasie kina "Echo") i
Kotlinie (w bibliotece publicznej). Organizację imprezy
kwotą 7 tys. złotych dofinansowała gmina Jarocin.

Program festiwalu:
4 października (niedziela), godz. 17.00
Koncert inauguracyjny w kościele parafialnym w
Kotlinie. Wystąpi duet z Warszawy: Alicja Wołyńczyk saksofon i jarek Gałuszka - akordeon.
7 października (środa), godz. 18.00
Projekcja filmu "Cafe de los maestros" w reż. Miguela
Kohana w kinie Echo przy ul. Gołębiej w Jarocinie.
8 października (czwartek), pałac w Witaszycach
godz. 15.00 warsztaty muzyczne
godz. 19.00 koncert "Ars Harmonica" z Katowic.
9 października (piątek), godz. 17.00, sala RSP
Kotlin
Koncert "Moja muzyka". Wystąpią: Zespoły
Akordeonowe "Kotlin", Zespół Akordeonowy "Jarocin",
"Impus", "Skanabis".
10 października (sobota), godz. 19.00, sala RSP
Kotlin
Koncert "Que Passa".
11 października (niedziela), godz. 17.00
Koncert "Que Passa" w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Wstęp wolny.
16 października (piątek), godz. 18.00, sala RSP

Kotlin
Biesiada akordeonowa.
Wystąpią: kapela "Szczuny z Sulęcinka" i zespół
"Barbados".

2009-10-01 | Międzynarodowy Dzień Muzyki
Już po raz dziewiąty społeczność Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będzie
świętowała Międzynarodowy Dzień Muzyki. Z tej
okazji chętni będą mogli wspólnie zaśpiewać,
posłuchać muzyki oraz zobaczyć filmy muzyczne.
Impreza odbędzie się 1 października. O godzinie
10.00 rozpocznie ją koncert w wykonaniu uczniów,
absolwentów i nauczycieli Towarzystwa Muzycznego z
Jarocina w auli zespołu szkół w Tarcach. Popołudniu
obchody zostaną przeniesione do jarocińskiego kina
"Echo", gdzie zobaczymy filmy "Berlin Calling" oraz
"Leonard Cohen - I’m your man". Pierwszy z nich
ukazuje berlińską scenę techno, drugi - interpretacje
utworów Cohena z unikalnego koncertu,
zorganizowanego w hołdzie wielkiemu twórcy w 2005
roku. Projekcje odbędą się odpowiednio o godz. 15.00
i 18.00. Wstęp na nie jest bezpłatny. Między seansami
(godz. 17.00) odbędzie się "Wielkopolskie śpiewanie"
z udziałem Chóru im. K.T. Barwickiego. W tym
szczególnym koncercie może wziąć udział każdy
chętny.
Na obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki

zapraszają Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w
Tarcach oraz Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa
Kowalskiego w Jarocinie. Organizacja imprezy została
dofinansowana przez Urząd Miejski w Jarocinie.

2009-10-01 | Radosne szkoły w Jarocinie
Aż siedem z ośmiu wnioskujących szkół z terenu
gminy Jarocin otrzyma dofinansowanie z rządowego
programu "Radosna szkoła". Przyznane środki w
łącznej wysokości ponad 78 tys. zł pomogą
jarocińskim placówkom przystosować klasy do
potrzeb rozpoczynających naukę sześciolatków.
O środki z rządowego programu "Radosna szkoła"
starało się osiem szkół podstawowych z terenu gminy
Jarocin: nr 2, 3, 4 i 5, a także z Cielczy, Mieszkowa,
Potarzycy i Wilkowyi. W imieniu placówek publicznych
zbiorczy wniosek o przyznanie dotacji składał organ
prowadzący - czyli Gmina Jarocin. W przypadku
niepublicznej placówki z Potarzycy o dotację
wnioskowało Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe.
Z rządowych środków przeznaczonych na
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w związku z obniżeniem wieku
szkolnego, skorzysta aż siedem z ośmiu
wnioskujących placówek z gminy Jarocin. Decyzję
odmowną w tej sprawie otrzymała jedynie szkoła

podstawowa nr 3 w Jarocinie. 88-procentowa
skuteczność jarociniaków w staraniu się o przydział
rządowych funduszy stawia naszą gminę wysoko
ponad średnią wojewódzką. W Wielkopolsce o dotację
starało się 845 placówek, z czego 462 wnioski (czyli
55%) rozpatrzono pozytywnie.
Jarocińskie szkoły będą miały do swojej dyspozycji
łączną pulę środków w wysokości 78 120 zł. Pieniądze
te mają wpłynąć do 15 października br. na konta
organów prowadzących (czyli w przypadku placówek
publicznych – na konto gminy), które rozdysponują
środki pomiędzy szkoły zgodnie ze złożonymi przez
nie wnioskami. Doposażenie miejsc zabaw w szkołach
przeznaczonych dla dzieci rozpoczynających edukację
w wieku 6 lat i rozliczenie dotacji przyznanych w
tegorocznej edycji powinno nastąpić do 15 grudnia.
Przyznanie środków w ramach programu "Radosna
szkoła" nie było jednorazowe. Wojewoda ogłosił już
nabór wniosków do kolejnej edycji. O środki na zakup
pomocy dydaktycznych, a także na utworzenie lub
modernizację przyszkolnych placów zabaw dyrektorzy
szkół mogą wnioskować do 10 października br. Szkoły
wnioski składają do swoich organów prowadzących
(czyli do gminy – w przypadku placówek publicznych i
do stowarzyszeń – w przypadku niepublicznych), te
zaś dopiero przekazują je do wojewody. Jeżeli dana
szkoła nie otrzymała dofinansowania w pierwszej
edycji, może starać się o przyznanie środków w

kolejnych edycjach. O wsparcie w ramach programu
"Radosna szkoła" mogą starać się także te placówki,
w których w tym roku szkolnym nie uczą się jeszcze
sześciolatki.

