2010-02-25 | Michał Listkiewicz z wizytą w
Jarocinie
Były prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej, a obecnie
przedstawiciel spółki PL.2012,
Michał Listkiewicz gościł
wczoraj w Jarocinie. Celem
wizyty była m.in. ocena
postępu prac prowadzonych w
kompleksie hotelowo-sportowym należącym do
Jarocin-Sport. - Jestem pod wrażeniem inwestycji,
jakie udało się zrealizować w Jarocinie. Najbardziej
podoba mi się to, że wszystkie niezbędne elementy boiska, hotel, basen czy odnowa biologiczna oddalone
są od siebie zaledwie o kilka kroków. Jeżeli uda się
wam podwyższyć standard hotelu do czterech
gwiazdek, Wasz ośrodek będzie plasował się w
czołówce Centrów Pobytowych rekomendowanych
tzw. UEFA Family, czyli reprezentacji piłkarskich,
sędziów czy delegatów - stwierdził Listkiewicz.

2010-02-24 | Milion złotych dla organizacji
pozarządowych

Najpierw 600 tys. zł, teraz
kolejne 300 tys. trafi do
organizacji pozarządowych na
wykonanie zadań publicznych
z zakresu kultury, sportu,
zdrowia i krajoznawstwa.
Wśród tegorocznych projektów
W sierpniu do Jarocina znów zawita Polska Akademia
Gitary. Na organizację PAG gmina przeznaczyła grant kulturalnych dofinansowanych
w wysokości 50 tys zł.
przez gminę Jarocin nie
braknie takich pozycji jak
Polska Akademia Gitary, Festiwal Muzyki Organowej
czy Wielki Teatr w Małym Mieście. Gamę dotowanych
przedsięwzięć sportowych tworzą m.in. mistrzostwa
taekwondo, turnieje rugby czy wyścigi kolarskie. Dla
najmłodszych mieszkańców przewidziana jest nauka
pływania, a dla seniorów – projekty promujące
zdrowy tryb życia.
Gmina Jarocin na realizację przez stowarzyszenia
projektów kulturalnych, sportowych, a także z
zakresu zdrowia, krajoznawstwa i gospodarki
komunalnej, w tym roku przeznaczyła rekordową
kwotę ponad 1 miliona złotych. Pula ta jest
rozdzielana organizacjom na podstawie ogłoszonego
przez burmistrza konkursu grantowego. Pierwsze
rozdanie grantów miało już miejsce w połowie
stycznia - wówczas do blisko 50 organizacji
powędrowało ponad 600 tys. zł. Kolejne 303 411 tys.
gmina przekaże tym stowarzyszeniom, które
pozytywnie przeszły bieżący nabór. Jest ich ponad

30.
Niemal połowa bieżącej puli przeznaczona została na
granty kulturalne. Wśród najważniejszych imprez
wspartych przez gminę znalazła się Polska Akademia
Gitary, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne i
jubileuszowa 15. edycja Festiwalu Solistów i Zespołów
Akordeonowych. Z dotowanych przedsięwzięć
kulturalnych zobaczymy też spektakle realizowane
przez Stowarzyszenie Jarocin XXI w ramach projektu
Wielki Teatr w Małym Mieście. Blisko 126,5 tys. z
gminnego budżetu otrzymały projekty sportowe. Aż
66 445 zł gmina Jarocin przekaże w tym roku na
naukę pływania dla dzieci i młodzieży, którą
poprowadzi siedem stowarzyszeń. Pozostałe 60 tys. zł
przypadło w udziale 13 organizacjom na inne
przedsięwzięcia sportowe. Dzięki dofinansowaniu
gminy, w tym roku nie zabraknie nam sportowych
wrażeń zarówno w piłce nożnej, pływaniu, kolarstwie,
taekwondo, judo, siatkówce, szachach czy rugby.
25 tys. zł gmina przekaże sześciu stowarzyszeniom,
które będą realizować projekty służące promocji
zdrowia wśród osób starszych. Ofertę dla seniorów
przygotowuje m.in. Jarociński Uniwersytet Trzeciego
Wieku. 12 tys. zł będzie gminnym wsparciem
projektów krajoznawczych.
Rozdzielone do tej pory ponad 900 tys. zł na zadania

publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe
nie są jedyną kwotą, jaką gmina przeznaczyła na
granty. Do podziału pozostały jeszcze środki na letni
wypoczynek dla dzieci. Grantowa pula na ten cel
wynosi 153 tys. zł. Projekty w tym zakresie
organizacje pozarządowe mogą składać do 19 marca.
W przeddzień składania wniosków (czyli w czwartek
18 marca) między godz. 16.00 a 18.00 na
przedstawicieli organizacji pozarządowych w pok. 63
(drugie piętro UM w Jarocinie) będzie czekać
pracownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych,
który sprawdzi poprawność wypełnionych wniosków i
pomoże w naniesieniu ewentualnych poprawek.
Z kolei 19 lutego został ogłoszony konkurs na
wykonanie zadania w zakresie rozwoju sportu
kwalifikowanego. Na ten cel burmistrz Jarocina
przeznaczył 170 tys. zł. Termin składania wniosków
upływa 1 marca. Szczegóły w Biuletynie Informacji
Publicznej.

2010-02-24 | Kalosze pomogą przetrwać
roztopy
Tysiąc par kaloszy ma trafić do
przedszkola i szkoły nr 5 na
jarocińskim osiedlu Tysiąclecia.
Kalosze mają pomóc
przedszkolakom, uczniom i

nauczycielom przetrwać roztopy na osiedlu, gdzie
trwa największa w historii gminy Jarocin
kompleksowa wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej i
drogowej.
- Osiedle Tysiąclecia to jeden wielki plac budowy. Od
ubiegłego roku trwają tu prace nad wymianą sieci
wodno-kanalizacyjnej i budową dróg. Choć podjęliśmy
szereg działań, aby mieszkańcy jak najmniej
odczuwali uciążliwości związane z prowadzonymi
robotami, jesień okazała się bezlitosna. Padające
deszcze zamieniły rozkopane ulice w strugi grząskiego
błota – przypomina Jerzy Wolski, prezes jarocińskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Niestety na podobną ewentualność mieszkańcy
osiedla muszą się przygotować również teraz, kiedy
rozpoczynają się roztopy. Aby zminimalizować
przynajmniej problemy związane z ubrudzonymi
butami i nanoszeniem błota z dworu do pomieszczeń,
wykonawca prac na osiedlu – firma Drobud –
postanowiła ufundować kalosze dla wszystkich dzieci z
położonego na osiedlu przedszkola "Marcinek" oraz
uczniów Zespołu Szkół nr 5. Na kalosze mogą też
liczyć nauczyciele i przedszkolni wychowawcy. Przekazanie kaloszy do szkoły i przedszkola nastąpi
na początku marca. Kalosze są wykonywane na
zamówienie. Będzie ich około tysiąca par – tłumaczy
Jerzy Wolski.

Wraz z roztopami na osiedlu Tysiąclecia pojawią się
nie tylko kalosze, ale także powróci sprzęt ciężki i
rozpoczną się przerwane na okres zimy prace
budowlane. – Jeżeli chodzi o PWiK, wymiana sieci
wodno-kanalizacyjnej jest już na ukończeniu. Teraz
prace wykonywane będą wewnątrz osiedla, gdzie
właściciele nieruchomości muszą wykonać instalacje
łączące sieć główną z budynkami. Natomiast
osiedlowe ulice przekazujemy już gminie i Drobudowi,
aby zajęły się budową drogowych nawierzchni wyjaśnia prezes Wolski.
Jak zapowiada Andrzej Siliński, prezes spółki Drobud,
prace nad budową sieci drogowej na osiedlu
rozpoczną się jak tylko pozwolą na to warunki
atmosferyczne. – Zgodnie z harmonogramem prac,
jako pierwsza budowana będzie ulica Waryńskiego,
czyli ulica przy której położone są szkoła i
przedszkole. Tam prace przewidziane są na dwa
miesiące – zapowiada Andrzej Siliński. Jeśli warunki
atmosferyczne nie pokrzyżują planów, cała
infrastruktura drogowa obejmująca kilka ulic i
parkingów na osiedlu ma powstać w ciągu dziewięciu
miesięcy.
- Doświadczenia minionej jesieni mocno dały się we
znaki, dlatego poprosiłem wykonawcę robót o
sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac na
osiedlu i przedstawienie propozycji działań, które
zmniejszą uciążliwości dla mieszkańców związane z

prowadzonymi robotami – wyjaśnia burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki. – Pewnie nie wszystkim
spodoba się pomysł z kaloszami, ja sam też nie
uważam tego pomysłu za receptę na problemy, z
jakim borykają się mieszkańcy tego osiedla.
Prawdziwym rozwiązaniem problemu będzie nowa sieć
wodno-kanalizacyjna oraz wybudowane drogi. Już za
kilka miesięcy osiedle Tysiąclecia będzie osiedlem z
najnowocześniejszą infrastrukturą. Jeszcze nigdy w
historii gminy Jarocin żadne inne osiedle nie
wzbogaciło się tak szybko i kompleksowo o nowe
drogi, wodociąg i kanalizację – dodaje włodarz
miasta.
Przypomnijmy, że kalosze już raz uratowały sytuację
w Jarocinie – limitowaną edycję nieprzemakalnego
obuwia wprowadzono do sprzedaży podczas Jarocin
Festiwal w 2007 roku. Lato było wówczas bardzo
kapryśne, a kalosze były najczęściej kupowanym
gadżetem festiwalowym.

2010-02-23 | 375 tys. zł na kulturę w Jarocinie
od ministra
Remont JOK-u, Jarocin Festiwal 2010, Polska
Akademia Gitary, a także trzy projekty
stowarzyszenia JAROCIN XXI i dwa Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Jarocin uzyskały
dofinansowania z programów Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego. Łącznie ministerialne
dotacje na przedsięwzięcia organizowane w Jarocinie
wynoszą 375 tys. zł.
Do końca listopada 2009r. podmioty prowadzące
działalność kulturalną składały wnioski o
dofinansowanie z programów Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Od kilku dni na stronach
ministerstwa publikowane są decyzje o
dofinansowaniu.
Wiadomo już, że kwotą 100 tys. zł zostanie
dofinansowany remont sali widowiskowej JOK-u. Na
ten cel zabezpieczono także 700 tys. zł w budżecie
gminy, której najprawdopodobniej uda się także
pozyskać ponad 1 mln zł ze środków z Unii
Europejskiej na termomodernizację obiektu
(ocieplenie ścian i dachu, wymianę okien i drzwi,
systemu grzewczego i wentylacyjnego). To oznacza,
że w tym roku będzie wykonany remont budynku
ośrodka kultury za blisko 2 mln zł.
Ze środków ministra kultury został też dofinansowany
kwotą 80 tys. zł Jarocin Festiwal 2010. Wnioskodawcą
była agencja Go Ahead, która zorganizuje imprezę, a
pieniądze z dotacji ministerialnej przeznaczy na
koncerty z okazji 30-lecia "Jarocina".
W sierpniu po raz drugi odbędzie się w Jarocinie
festiwal Polska Akademia Gitary. Przez 10 dni w

kursie mistrzowskim będzie uczestniczyło ponad 100
młodych gitarzystów klasycznych z Europy i spoza
naszego kontynentu. Jarociniacy będą mogli usłyszeć
aż 11 koncertów znakomitych gitarzystów światowej
klasy. Minister kultury przyznał 50 tys. zł dotacji na to
przedsięwzięcie. O pieniądze wnioskowało
Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide.
Aż trzy wnioski stowarzyszenia JAROCIN XXI uzyskały
dofinansowanie na łączną kwotę ponad 130 tys. zł.
Dotacją w wysokości 50 tys. zł minister wsparł kolejną
edycję Wielkiego Teatru w Małym Mieście. W tym roku
stowarzyszenie zaprezentuje pięć spektakli teatralnej
klasyki wystawianych w formach nieklasycznych. Już
28 marca będziemy mogli zobaczyć "Trzy siostry"
Antoniego Czechowa w interpretacji Polskiego Teatru
Tańca Ewy Wycichowskiej. Stowarzyszenie zaprosi
także na plenerowe przedstawienie "Makbet. Kim jest
ten człowiek we krwi?" Teatru Biuro Podróży, "Dziady"
Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy i "Pchłę
Szachrajkę" Teatru Polonia Krystyny Jandy. Ponad 50
tys. zł JAROCIN XXI uzyskał na całoroczny projekt
edukacyjny Akademia Filmowa im. Piotra
Łazarkiewicza. M. in. dzięki temu wsparciu około 600
uczniów uczestniczy raz w miesiącu w specjalnym
seansie kinowym poprzedzonym prelekcją, płacąc za
to jedynie 3 zł. Dodatkowo nauczyciele otrzymują
konspekt lekcji do przeprowadzenia w szkole, a
uczniowie zainspirowani filmem piszą recenzje i
przygotowują prace plastyczne. Najaktywniejsi w

marcu pojadą na plan filmowy najnowszego filmu
Agnieszki Holland "Ukryci". Przynajmniej część
uczestników wyjazdu zagra w filmie jako statyści.
Latem stowarzyszenie zorganizuje warsztaty filmowe,
podczas których młodzi ludzie będą uczyli się
przygotowywać scenariusz, pracować z kamerą,
montować obraz i dźwięk. Projekt będzie realizowany
we współpracy z Fundacją Laterna Magica Bogusława
Lindy i Macieja Ślesickiego. W czasie letnich wakacji,
dzięki dotacji w wysokości 30 tys. zł, stowarzyszenie
zorganizuje też projekt "Wesele", na który złożą się
m. in. warsztaty teatralne i taneczne, plener malarski
oraz spektakl multimedialny.
Minister kwotą ponad 14 tys. zł wsparł też dwa
wnioski Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin:
"Zaczytane lato" i "Po nitce do kłębka - książkowofilmowe spotkania z kryminałem".
W tym tygodniu okaże się też, czy ministerialne
dotacje trafią również na renowację zabytków na
terenie gminy Jarocin.

2010-02-15 | Oswajamy podatki - czyli II edycja
informatora podatkowego
Jakie podatki płacą jarociniacy, a jakie mieszkańcy
gmin ościennych, gdzie zapłacić podatek, gdy nie ma
już kasy w urzędzie miejskim oraz szereg innych

cennych informacji oraz porad związanych z
podatkami i opłatami lokalnymi - to wszystko
znajdziemy w nowym informatorze "Twoje podatki
2010".
W informatorze, który gmina Jarocin wydała już po
raz drugi, znajdziemy wszystkie niezbędne informacje
dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego i od środków transportu. W wydawnictwie
opublikowane są też wszystkie dane dotyczące wpłat
podatków, jak numery kont, wykaz punktów, w
których możemy zapłacić podatek i opłatę skarbową,
a także wykaz sołtysów, którzy na terenach wiejskich
zajmują się poborem podatków.
Pierwsza część informatora jest częścią statystyczną,
w której m.in. możemy sprawdzić jakie podatki
płacimy w porównaniu do tych płaconych przez
mieszkańców innych gmin. Liczne zestawienia
finansowe dotyczące podatków gminnych w tej części
informatora, mogą stać się także profesjonalną bazą
dla fachowców związanych z gminnymi finansami, a
także studentów piszących prace licencjackie czy
magisterskie na ten temat.
Nowością w stosunku do ubiegłorocznego wydania
jest część poświecona ratingowi, czyli ocenie
wiarygodności kredytowej gminy Jarocin, którą
przeprowadziła niezależna, międzynarodowa firma
FitchRatings. Dzięki informatorowi, po raz pierwszy

mieszkańcy gminy Jarocin będą też mogli znaleźć w
jednym wydawnictwie kompleksową informację
dotyczącą prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz możliwości przekształcania go w
prawo własności. Dla przedsiębiorców z pewnością
przyda się informacja dotycząca pomocy publicznej.
Informator, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie
dostępny w czytelni pod ratuszem, urzędzie miejskim
i innych instytucjach publicznych, a także u sołtysów i
przewodniczących osiedli. Jego elektroniczna wersja
znajduje się także na stronie internetowej w
dziale Formularze.
2010-02-15 | Jarocin w Wielkopolskim
Funduszu Rozwoju Miast
Duży może więcej - wychodząc z takiego założenia
Jarocin przystąpił 9 lutego br. do spółki akcyjnej pod
nazwą Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast.
Porozumienie, w ramach którego możliwe będzie
wspólne pozyskiwanie środków unijnych w ramach
programu JESSICA, burmistrz Adam Pawlicki podpisał
w Murowanej Goślinie.

Działający w postaci spółki akcyjnej, fundusz istnieje
od grudnia 2009r., a jego założycielami są gminy
Murowana Goślina i Krotoszyn oraz miasta Wągrowiec
i Chodzież. Jaki jest cel jego działalności? W dużym
skrócie zwiększanie szans wszystkich należących do
niego samorządów, na pozyskanie środków unijnych z
programu JESSICA (Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas) czyli wspólne
europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na
obszarach miejskich finansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Głównym założeniem programu jest
rewitalizacja i przyspieszenie rozwoju obszarów
miejskich, a także finansowanie rozwoju miast.
Działając w pojedynkę, gmina wielkości Jarocina,
miałaby niewielkie szanse na pozyskanie tych
środków samodzielnie. Łącząc siły w ramach
Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Miast, stanowimy
z kolei grupę, która ma realne szanse pozyskać
środki, które do tej pory przypadały w udziale tylko
dużym miastom.

2010-02-15 | Jarocin - Korkuteli reaktywacja
"Po 2,5 roku partnerstwa
naszych miast musimy
poważnie zastanowić się, jak
dalej powinna wyglądać nasza

współpraca. Liczę, że nowy burmistrz Korkuteli tchnie
w nią nowego ducha" - podkreślał w trakcie spotkania
z delegacją z tureckiego miasta partnerskiego
burmistrz Adam Pawlicki. Czterodniowy pobyt w
Jarocinie jest pierwszą oficjalną wizytą nowego
włodarza Korkuteli w zaprzyjaźnionym mieście. Jego
zwieńczeniem było podpisanie listu intencyjnego o
dalszej, intensywniejszej współpracy.
Czterosobowa delegacja z Turcji gościła w Jarocinie od
9 lutego br. W skład grupy weszli: Hasan Gökce,
burmistrz Korkuteli i Azis Sahin - prezes
stowarzyszenia ATIK. Do Jarocina po raz pierwszy
przyjechali także Ali Alibeloglu - przedstawiciel
sekretariatu premiera Turcji oraz Hüseyyn Cyl członek rady miasta Korkuteli i sejmiku
wojewódzkiego rejonu Antalya. W ramach pobytu
goście wzięli udział w Forum samorządowo bankowym w Poznaniu, spotkali się z jarocińskimi
przedsiębiorcami, zwiedzili gminne spółki - m.in.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz
Zakład Gospodarki Odpadami. Wzięli także udział w
uroczystym otwarciu sali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Jarocinie.
Głównym punktem programu pobytu delegacji było
podpisanie listu intencyjnego o przyjacielskiej
współpracy 11 lutego. Była to również okazja do
podsumowania dotychczasowej współpracy, która nie
zawsze układała się po myśli jarocińskiej strony. - Od

samego początku naszej współpracy towarzyszący jej
klimat na poziomie naszych samorządów był
sprzyjający. Współpraca nie polega jednak na dobrych
chęciach, tylko na działaniu. Powinna także
integrować nie urzędników, lecz mieszkańców,
przedsiębiorców i lokalne stowarzyszenia - podkreślał
w trakcie uroczystości Adam Pawlicki. - Jestem bardzo
rozczarowany, że nie doszło do porozumienia między
stroną turecką, a Zespołem Szkół Społecznych w
Jarocinie, które nie otrzymało 25 tys. euro na
program wymiany kulturalnej dla nauczycieli. Dlatego
liczę, że nowy burmistrz Korkuteli tchnie nowego
ducha w naszą współpracę - dodał burmistrz
Jarocina.
Podpisy pod listem intencyjnym zawartym m.in. w
celu rozszerzenia współpracy mieszkańców obu miast
złożyli w czwartek: Adam Pawlicki, Hasan Gökce i Azis
Sahin. - Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem i
pragnę podkreślić, że zależy nam na utrzymaniu
kontaktów z Jarocinem oraz zintensyfikowaniu naszej
współpracy - zaznaczył w trakcie spotkania burmistrz
Korkuteli. - Ostatnie dwa lata upłynęły nam na
przyjacielskiej współpracy, teraz wyrażamy gotowość
do podjęcia działania na poważniejszym poziomie oraz
wspólnego realizowania programów m.in. ze środków
przedakcesyjnych - podsumował.

2010-02-15 | Sala gimnastyczna przy szkole nr
4 otwarta
12 lutego, kiedy cały świat świętował inaugurację
igrzysk w kanadyjskim Vancouver, niemałe emocje
sportowe przeżywała także społeczność Szkoły
Podstawowej nr 4 w Jarocinie. Tego dnia odbyło się
bowiem uroczyste oddanie do użytku sali sportowej pierwszej w 65-letniej historii szkoły i jednocześnie
piątej w gminnym programie wyposażania dużych
szkół w pełnowymiarowe obiekty sportowe.

- Ciacho, pretty women, spełnienie marzeń kilkunastu
pokoleń uczniów i nauczycieli - na określenie nowej
sali gimnastycznej przy jarocińskiej "czwórce" słów
tego dnia nie brakło. Nic dziwnego, że inwestycja
spotkała się z tak ciepłym powitaniem i gospodarzy
uroczystości, i jej gości. - Dla uczniów i nauczycieli tej
szkoły to z pewnością jeden z najważniejszych dni w
tym roku, o ile nie w historii. Na salę czekaliście od 65
lat, czyli tak długo, jak długo istnieje Wasza szkoła podkreślał podczas uroczystości burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki.

Jarocińska "czwórka" wzbogaciła się o obiekt
sportowy wysokiej klasy, w skład którego weszła
pełnowymiarowa hala sportowa, boisko do gry w
koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Nie braknie też
solidnego zaplecza socjalnego - szatni i pomieszczenia
dla nauczycieli. Po raz pierwszy w gminie Jarocin
zastosowano też nową technologię budowy tego typu
obiektów. Łukowa, blachowa konstrukcja zastąpiła
używaną do tej pory cegłę. Tańsza rozwiązanie, które
wymusił kryzys i windujące ceny materiałów
budowlanych, nie wpłynęło ujemnie na jakość obiektu
i na możliwość jego eksploatacji. Dodatkowym atutem
izolowanej akustycznie sali, jest brak pogłosu, tak
charakterystyczny dla sal murowanych. Nowoczesne
rozwiązania zastosowano także przy ogrzewaniu system grzewczy opiera się na wentylacji z odzyskiem
ciepła.

Koszt budowy sali wyniósł 2,8 mln zł netto.
Zastosowana w gminie Jarocin realizacja obiektów
sportowych przez spółkę gminną Jarocin Sport,
pozwala na zwrot VAT i ponowne zainwestowanie
odzyskanych z tego tytułu kwot. Dzięki takiemu
systemowi, sala gimnastyczna przy szkole
podstawowej nr 4 jest kolejnym, pełnowymiarowym
obiektem sportowym, który w ostatnich latach
powstał przy największych szkołach podlegających
gminie Jarocin. W ostatnich pięciu latach o
profesjonalne sale gimnastyczne wzbogaciły się szkoły
w Cielczy i Wilkowyi. Budowa największej hali przy
Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie dobiegła właśnie końca
i czeka na otwarcie. W najbliższym roku ruszy
budowa sali sportowej w Witaszycach i przy szkole nr
3, przy której powstanie także czwarte już na terenie
gminy Jarocin boisko typu "Orlik". Tym samym
zakończony zostanie program wyposażania dużych
szkół na terenie gminy Jarocin w obiekty sportowe.

2010-02-09 | Jarocin Festiwal "Teraz
najlepszy"
Ubiegłoroczna edycja Jarocin
Festiwal zajęła dziesiąte
miejsce w rankingu "Teraz
najlepsi 2009" najnowszego
wydania miesięcznika "Teraz

Rock". W kategorii "Wydarzenie" muzyczna impreza
znalazła się w tej samej grupie co polski koncert U2,
Radiohead i grupy Rammstein.
Prestiżowe wyróżnienie jest już kolejnym w historii
jarocińskiego festiwalu. W ubiegłorocznej edycji
rankingu - również w kategorii "Wydarzenie" najstarszy rockowy festiwal w Polsce zajął bowiem
dziewiąte miejsce.
Ranking "Teraz najlepsi" powstaje w oparciu o ankiety
nadsyłane przez czytelników miesięcznika "Teraz
Rock", którzy zgłaszają swoje propozycje w 24
kategoriach m.in. najlepszy wokalista, teledysk,
przebój, zespół, nadzieja i płyta, z wyraźnym
podziałem na TU (kraj) i TAM (zagranica). W kategorii
"Wydarzenie" Jarocin Festiwal znalazł się w dziesiątce
najczęściej typowanych kandydatur obok cieszących
się największą popularnością Heineken Open’er
Festiwal oraz koncertów U2 i Radiohead. W dziesiątce
czytelników nie znalazły się z kolei m. in. Off Festival
w Mysłowicach i Eko Union of Rock w Węgorzewie.
Ubiegłoroczna edycja Jarocin Festiwal to nie jedyny
jarociński akcent w rankingu. Pierwsze miejsce w
kategorii "wokalista" zajął bowiem Kazik Staszewski,
który od kilku lat regularnie występuje na jarocińskiej
scenie. Jarocińskie korzenie mają także laureaci
piątego miejsca w kategorii "Nadzieja" czyli zespół

Black Tapes, który wystąpił na scenie pierwszego dnia
festiwalu w 2009r.

2010-02-09 | HIT-owe słodkości Anny Malechy
7 lutego, podczas uroczystej gali w
Auli Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, zostały
wręczone tytuły HIT 2009 dla
przedsiębiorców i samorządów.
Wśród laureatów znalazło się także
przedsiębiorstwo z terenu gminy
Jarocin: P.P.H.U. ANIA - Anna
Malecha. Ciasta domowe powstające
w cukierni Anny Malechy zostało docenione przez
kapitułę konkursu już po raz trzeci.
Celem konkursu jest promocja najlepszych
produktów, usług i dokonań firm, samorządów
lokalnych oraz przedsięwzięć ekologicznych i
organizacyjnych. Konkurs ma również służyć promocji
walorów gospodarczych i ekologicznych regionu.
Konkurs "Gospodarczo-Samorządowy HIT"
organizowany jest w Wielkopolsce od 1995r., a jego
organizatorem jest Agencja Promocyjna PUNKT S.
Patronat nad edycją wielkopolską objął Wojewoda
Wielkopolski.

2010-02-09 | PWIK przyjazny środowisku
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji zostało laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu
Ekologicznego pod patronatem
Prezydenta RP i Senatu RP.
Przewodniczący Narodowej
Rady Ekologicznej prof. Jerzy
Buzek przyznał PWiK także Certyfikat "Firma
Przyjazna Środowisku".
Nagrodę dla PWiK-u przyznano za całokształt
działalności, a w szczególności za wysiłek włożony w
proces kanalizowania gminy. Statuetkę, 5 lutego w
Warszawie, odebrał prezes spółki w towarzystwie
burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy, uważam za spory
sukces. Tym bardziej, że to niezależne jury
pozytywnie i kompleksowo oceniło działalność PWiK począwszy od procesu restrukturyzacji, poprzez
rozmach prowadzonych inwestycji, aż do
pozytywnego wpływu naszej działalności na
środowisko - cieszy się Jerzy Wolski, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Prezes
zaznacza, że niewiele przedsiębiorstw w Polsce, o
profilu podobnym do PWiK, realizuje inwestycje w tak
kompleksowy sposób, jak gminna spółka.
Przedsiębiorstwo inwestuje nie tylko w kanalizację obecnie trwają prace przy budowie sieci w Kadziaku i

Kątach, a od kwietnia roboty rozpoczną się w Radlinie
- ale także cały czas poprawia infrastrukturę, buduje
nowe stacje uzdatniania wody polepszając jej jakość,
wymienia sieci i likwiduje azbest oraz modernizuje
oczyszczalnie ścieków.

2010-02-05 | Zdecyduj sam! Podaruj nam!
Przekaż 1% podatku dla OPP
"Zdecyduj sam - podaruj nam"
pod takim hasłem dwanaście
organizacji pożytku
publicznego z terenu Ziemi
Jarocińskiej wraz z początkiem
lutego rozpoczęło wspólną
kampanię, w której zabiegają o
1% podatku jarociniaków.
Po raz pierwszy jarocińskie organizacje w walce o
pozyskanie 1% podatków jarociniaków połączyły siły
w marcu 2008 roku. Akcja zainicjowana przez
burmistrza Jarocina spowodowała, że na konta
jarocińskich stowarzyszeń i klubów wpłynęło 42 tys.
zł. Ubiegłoroczna profesjonalna już kampania
przeprowadzona pod hasłem "Nie zostawiaj fiskusowi
– daj Jarocinowi" przyniosła wynik ponad dwukrotnie
lepszy: jarociniacy przekazali na ten cel 103,6 tys. zł.
Choć suma imponuje, to jednak nadal wielu

mieszkańców nie dzieli się swoim podatkiem. A
szkoda, bo te pieniądze i tak trzeba zapłacić. Tyle, że
zamiast wrzucać je do bezimiennego worka krajowego
budżetu i nigdy nie dowiedzieć się na co zostały
przeznaczone, można wesprzeć działalność wybranej
przez siebie organizacji pożytku publicznego. Główną
ideą, która już drugi rok przyświeca kampanii
promocyjnej organizacji w Jarocinie, jest sprawienie,
by jak najwięcej pieniędzy pochodzących z 1 proc.
podatku dochodowego mieszkańców pozostało w
mieście i dalej służyło podatnikom w formie
warsztatów, zajęć sportowych i edukacyjnych oraz
imprez muzycznych. – Wsparcie dla organizacji jest
szczególnie ważne w naszej gminie, gdzie wiele zadań
z zakresu kultury, oświaty, sportu czy opieki
społecznej jest realizowana właśnie przez
stowarzyszenia – podkreśla burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki.
Start tegorocznej kampanii promocyjnej widać na
jarocińskich ulicach - i to dosłownie: wielkoformatowa
reklama pojawiła się na przystankach autobusowych
w mieście. Uzupełnia ją kilkaset plakatów
rozwieszanych na słupach i gablotach ogłoszeniowych
w całej gminie, w sklepach, instytucjach i szkołach.
Burmistrz Jarocina - patron honorowy akcji - o
wsparcie poprosił także największych pracodawców,
aby przekazali swoim pracownikom informacje o
możliwości dokonania odpisów od podatku na
organizacje, a także biura rachunkowe, które zajmują

się rozliczaniem podatku dochodowego.
Samo przekazanie 1% podatku jest niezwykle proste wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT),
wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę nazwę
organizacji i jej numer KRS. W przypadku organizacji,
które mają centrale krajowe i wspólny KRS (np. PCK
czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami), ważne
jest, aby w PIT dopisać nazwę oddziału, na który
podatnik chce przekazać część swojego podatku (np.
wskazaną przez podatnika kwotę urząd skarbowy
przeleje na jarociński oddział PCK, pod warunkiem, że
do nazwy zostanie dodany dopisek "oddział w
Jarocinie").
Kampania "Zdecyduj sam - podaruj nam"
finansowana jest ze środków organizacji. Dodatkowo
wspiera ją gmina Jarocin, wykupując miejsce
reklamowe w jednej z lokalnych gazet, oraz spółka PI
JAR - projektant kampanii. Wspólna akcja jarocińskich
organizacji potrwa do końca kwietnia, czyli do czasu,
kiedy ostatni podatnicy będą rozliczali swoje PIT-y.

2010-02-04 | Eurogratulacje dla Jarocina
Przyznanie ratingu gminie
Jarocin docenione zostało w
kręgach Parlamentu
Europejskiego. W liście

gratulacyjnym skierowanym do burmistrza Jarocina
Adama Pawlickiego europoseł Andrzej Grzyb
podkreśla, że "nadanie ratingu świadczy o tym, że
gmina Jarocin może pochwalić się niskim ryzykiem
kredytowym, idącym za dobrą polityką finansową. W
kontekście bieżącej sytuacji finansowej w całym
kraju, przyznanie ratingu zasługuje na duże uznanie i
otwiera dla gminy bardzo dobre perspektywy
rozwoju." Zgodnie z nadziejami europosła, gmina
osiągnięty sukces pragnie przekuć na działania
służące rozwojowi lokalnej społeczności.
Przypomnijmy, że ocenie ratingowej gmina Jarocin
poddała się pod koniec minionego roku. Wystawiona
Jarocinowi przez Fitch Ratings, jedną z największych
międzynarodowych agencji, ocena BBB+ oznacza, że
Jarocin jest samorządem charakteryzującym się
niskim ryzykiem kredytowym, a zdolność do obsługi
zobowiązań finansowych jest wystarczająca. Jak
wskazuje agencja w uzasadnieniu ratingu, ocena ta
odzwierciedla dobre wyniki operacyjne oraz dobre
zarządzanie strategiczne i finansowe, bezpieczny
wskaźnik obsługi zadłużenia oraz odpowiednią
płynność. Fitch pozytywnie ocenił zarządzenie
finansowe i strategiczne w gminie Jarocin
ukierunkowane na podnoszenie efektywności
gospodarowania i dużą dynamikę inwestycyjną.
Agencja podkreśliła dokonaną przez władze gminy
Jarocin racjonalizację sieci placówek oświatowych
oraz wydatków w tym sektorze, dzięki czemu

ograniczono presję tego sektora na gminny budżet.
Zdaniem agencji, dobre zarządzanie finansowe
obejmuje również przekazywanie spółkom
komunalnych do realizacji najbardziej kosztownych
inwestycji.
Nadanie oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym
dla gminy oznacza wiarygodność finansową. Ta zaś
przekłada się na ułatwiony dostęp do tanich narzędzi
finansowania i bezpieczeństwo inwestowania. Samo
poddanie się niezależnej ocenie ratingowej jest
wyrazem przejrzystości działania władz
samorządowych. W końcu nie na darmo przyznano
Jarocinowi certyfikat "Przejrzystej Polski".

2010-02-01 | Palestyńczycy na podium
120 miłośników gier komputerowych zmierzyło się
pod koniec stycznia w turnieju Cyber Liga w
Jarocińskim Ośrodku Kultury. O pierwsze miejsce na
podium rywalizowali m.in. gracze z Poznania,
Rybnika, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina.
Amatorzy komputerowych emocji stanęli w szranki w
dwóch odsłonach: na platformie gier Counter Strike
1.6 oraz Pro Evolution Soccer 2010. Pierwsza z gier
jest taktyczną grą drużynową polegającą na walce
antyterrorystów z terrorystami. Druga to realistyczna
symulacja rozgrywki meczu piłki nożnej, w której
zawodnicy strzelają gole do bramek najlepszych

światowych drużyn futbolowych.

Trwający dwa dni turniej był pierwszą imprezą tej
skali w Jarocinie. Z zaproszenia jej pomysłodawców:
Marcina Nawrockiego, Konrada Koterby i Kamila
Kubiaka, skorzystało ponad 300 osób z terenu całego
województwa. Rozgrywki odbyły się w systemie
pucharowym.
Pierwsze miejsce w Counter Strike 1.6 zajęła drużyna
Słoneczna Palestyna w składzie: Wojciech Świerkocki,
Artur Niemirski, Arkadiusz Kasza, Michał Wasiak i
Paweł Wojciechowski, drugie - WILD team (Michał
Roszak, Karol Danielak, Piotr Budzyń, Jacek Zawal i
Olgierd Pilarczyk), a trzecie drużyna Ferajna w
składzie: Łukasz Zięba, Artur Zięba, Bartosz Wróbel,
Michał Pasterniak i Szymon Troszczyński. W grze Pro
Evolution Soccer 2010 bezkonkurencyjny okazał się
Kamil Kubiak, który poprowadził Manchester United
po najwyższe trofeum. Drugie miejsce w kategorii
zajął Arkadiusz Małyszek, a trzecie Arnold Prokop.
Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody rzeczowe
ufundowane m.in. przez burmistrza Jarocina.

