2010-05-31 | Kolejne zakupy JLA
Do taboru Jarocińskich Linii
Autobusowych dołączył właśnie
nowy autobus przeznaczony do
przewozu osób
niepełnosprawnych, głównie
dzieci i młodzieży do szkół, a już
we wrześniu w zajezdni na ul.
Zacisznej pojawi się nowoczesny autokar turystyczny.
Na zakup wartego 435 tys. zł autobusu udało się
pozyskać aż 200 tys. zł dofinansowania z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy
pojazd ma 28 miejsc, a po bardzo szybkim demontażu
czterech foteli powstaje miejsce na wózek inwalidzki. –
Możemy więc przewieźć nawet do sześciu osób
poruszających się na wózkach. Z tyłu autobusu
znajduje się platforma najazdowa ułatwiająca wjazd –
informuje Grzegorz Mirkiewicz. – Pojazd został
wyposażony także w klimatyzację, a każde siedzenie
posiada pasy. Podniósł się więc komfort podróży i
zwiększyło bezpieczeństwo pasażerów – dodaje.
Nowy pojazd ma służyć przede wszystkim do przewozu
dzieci niepełnosprawnych, które uczą się w placówkach
oświatowych na terenie Jarocina. Chodzi o Przedszkole
"Marcinek", Zespół Szkół nr 5 oraz Zespół Szkół
Specjalnych, do których uczęszczają młodzi mieszkańcy
gminy Jarocin. – Zapotrzebowanie jest coraz większe,
stąd zakup nowego autobusu. Obecnie dowozimy około

60 dzieci, głównie z gminy Jarocin, Kotlin ale także z
Koźmina, przy czym tamtejsze samorządy oczywiście
dofinansowuje dojazdy – wyjaśnia prezes JLA. Ilość
pasażerów stale jednak rośnie. Oprócz nowego pojazdu,
cały czas będzie kursował starszy, 20-osobowy
autobus.
Dofinansowanie z PFRON to kolejny sukces gminy
Jarocin i Jarocińskich Linii Autobusowych jeśli chodzi o
pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł.
Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach samorząd
otrzymał aż 2,5 mln zł dotacji z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup
nowych autobusów. - Dofinansowanie pozwoliło
zakończyć kilkuletni proces wymiany autobusów w
mieście. Po kupnie 12-metrowych, niskopodłogowych, a
przede wszystkim nowoczesnych pojazdów, gmina
Jarocin posiada najmłodszy tabor w Polsce – informuje
prezes JLA.
Na tym jednak zakupy JLA się nie kończą. Jarocińskie
Linie Autobusowe, jako profesjonalny przewoźnik,
systematycznie polepsza swój tabor, który musi
spełniać wymogi stawiane przez klientów. W planach
ma zakup bardzo nowoczesnego autobusu, który byłby
wynajmowany zorganizowanym grupom i biurom
turystycznym. – Pojazd, na kupno którego ogłosiliśmy
przetarg, będzie wyposażony w trzy osie, klimatyzację,
dvd, toaletę – co jest już w tej chwili standardem.
Będzie wyposażony także w specjalne luki do
przewożenia nart czy snowboardów, co umożliwi

wynajmowanie autobusu także w okresie zimowym –
informuje Grzegorz Mirkiewicz. Zainteresowanie
startem w przetargu wyraziły już największe firmy oprócz Kapeny z produktem Iveco, swą ofertę planuje
złożyć także Mercedes, Volvo oraz MAN. Otwarcie ofert
ma nastąpić pod koniec czerwca, a nowy pojazd pojawi
się w siedzibie spółki już we wrześniu. W tej chwili
Jarocińskie Linie Autobusowe wynajmują cztery
autobusy turystyczne - 50,40 i 28 osobowe. Są one
jednak o nieco niższym standardzie, niż pojazd, który
zostanie kupiony po zakończeniu przetargu.

2010-05-28 | Wiedzą, co zrobić z
elektroodpadami
"Każdy uczeń wie, co zrobić z
ZSEE, czyli ze zużytym
sprzętem elektrycznym i
elektronicznym" - takie hasło
przyświecało tegorocznym
obchodom Dnia Ziemi w Zespole
Szkół Specjalnych w Jarocinie.
W tym roku, w ramach działań ekologicznych i Dnia
Ziemi, uczniowie i nauczyciele ZSS zorganizowali i
prowadzili akcję zbiórki zużytego i niepotrzebnego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Elektroodpadów udało się zebrać całkiem sporo. –
Każdego roku uczniowie i nauczyciele z tej placówki
organizują akcje, w których promuje się działania
ekologiczne. Bardzo chętnie pomagamy placówkom w

tego typu wydarzeniach i przekazujemy niezbędne
informacje, materiały szkoleniowe, czasami nagrody.
Bezpłatnie odbieramy również zebrane odpady, bowiem
jednym z działań ZGO, jest wspieranie tego typu akcji,
bowiem zaprocentują one w przyszłości – mówi Mariusz
Małynicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami.
Oprócz zbiórki elektrośmieci uczniowie ZSS wzięli
również udział w warsztatach, na których wykonywali
"ekologiczne" stroje wykonane z różnych materiałów
odpadowych, np.: toreb foliowych, gazet, papierów czy
plastykowych opakowań. Dodatkowymi elementami
dekoracyjnymi strojów była "ekologiczna biżuteria".
Wykonane na zajęciach stroje i biżuteria
zaprezentowane zostały w formie pokazu mody
przygotowanego przez uczniów ZSS. Pokaz został
utrwalony w postaci plenerowej sesji zdjęciowej.
Dopełnieniem szerokiej kampanii edukacyjnej było
przeprowadzenie konkursów wiedzowych i
plastycznych, przygotowanie prezentacji
multimedialnych i zajęć edukacyjnych z
wychowawcami. Do tegorocznych działań ekologicznych
włączeni zostali też rodzice uczniów klas gimnazjalnych.

2010-05-28 | Na Tysiąclecia podtopień nie było
Mimo że w ostatnich dniach po długich opadach deszczu
jarocińscy strażacy mieli sporo pracy z podtopieniami
np. piwnic, to na osiedlu Tysiąclecia mieszkańcy mogli

spać spokojnie. Dzięki wymianie sieci kanalizacyjnej po
raz pierwszy od bardzo wielu lat Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji nie odnotowało żadnego
zgłoszenia o zalaniach.
Zgodnie z zapowiedziami, inwestycja PWiK, która
polegała na wymianie 1,5 km sieci wodociągowej,
wybudowaniu około 1 km nowej sieci sanitarnej oraz
budowie 1,7 km kanalizacji deszczowej, rozwiązała
notoryczne problemy mieszkańców osiedla Tysiąclecia
w Jarocinie. Zalewanie piwnic i awarie sieci
wodociągowej to już przeszłość. Cała infrastruktura
podziemna została już wybudowana, a bloki oraz domki
jednorodzinne zostały już podłączone do sieci. Pierwszy
"test" nowych instalacji nadszedł dość niespodziewanie.
Zakończył się po myśli zarówno mieszkańców, jak i
przedstawicieli PWiK. Mimo że w ostatnich dniach po
długich opadach deszczu jarocińscy strażacy mieli sporo
pracy z podtopieniami np. piwnic, to z osiedla
Tysiąclecia nie odnotowano żadnego zgłoszenia. –
Gdyby takie opady deszczu, z jakimi mamy do
czynienia teraz, miały miejsce powiedzmy 9 miesięcy
temu, to mielibyśmy kilka lub kilkanaście zgłoszeń o
zalaniach garaży czy piwnic – mówi Jerzy Wolski,
prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. –
Tymczasem jedyne na co można ponarzekać, to błoto.
Już teraz jednak widać efekty naszej inwestycji i sądzę,
że błotne problemy można przeboleć – dodaje.
Można je przeboleć tym bardziej, że plusów
wynikających z inwestycji prowadzonej na osiedlu

Tysiąclecia jest całkiem sporo. I nie chodzi tylko o
rozwiązanie ogromnego problemu, jakim był dla
mieszkańców brak kanalizacji deszczowej oraz
niewydolny wodociąg ogólnospławny, które to
powodowały wybijanie ścieków i zalewanie garaży i
piwnic. Po zakończeniu wymiany sieci, gmina Jarocin
rozpoczęła bowiem budowę nowych dróg, chodników i
parkingów.
Obecnie trwają prace m.in. na ul. Kasprzaka. –
Uwzględniając prośby mieszkańców, staramy się
wykorzystać wszelkie możliwości i stworzyć więcej
miejsc parkingowych, niż przed rozpoczęciem
inwestycji. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości,
wytypowaliśmy jeszcze miejsca, gdzie mogłyby pojawić
się parkingi, których początkowo w projekcie nie
przewidziano – informuje prezes PWiK. Inwestor
planuje również wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego, dzięki czemu stworzone w ten
sposób miejsce zostanie wykorzystane na dodatkowe
miejsca postojowe. Takie rozwiązanie zapewni nie tylko
dodatkowe miejsca, ale także poprawi płynność
przejazdu przez osiedle. – Proszę mieszkańców jeszcze
o chwilę cierpliwości. Myślę, że już we wrześniu
zakończą się wszystkie prace. Wtedy będzie można
ocenić ich efekt – mówi Wolski. – Sądzę jednak, że
nawet najwięksi krytycy naszych poczynań będą mogli
powiedzieć, że Tysiąclecia wygląda bardzo elegancko i
nowocześnie – dodaje. Przypomnijmy, że koszt
inwestycji realizowanej przez PWiK na osiedlu 1000lecia to 2 mln 700 tys. zł netto.

2010-05-28 | Jarocińskie "złotka" w sumo
Maj aż obfitował w sukcesy Aleksandry Grygiel i Joanny
Polerowicz, zawodniczek jarocińskiego klubu "Ippon".
Na początku miesiąca wystartowały w mistrzostwach
Europy Juniorek w Kijowie, później w Ogólnopolskim
Turnieju Młodzików. Wczoraj zdobyły kolejne trofea w
ME w bułgarskiej Warnie.
W połowie maja zawodniczki jarocińskiego Ipponu
wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w
zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet – Krotoszyn
14-16 maj 2010. Aleksandra Grygiel startowała w
kategorii wagowej do 70 kg, Joanna Polerowicz –
powyżej 70 kg. Zawodniczki zdobyły tytuły mistrzyń
Polski Juniorek i Młodzieży w sumo.
Tydzień przed krajowymi zawodami, Aleksandra Grygiel
i Joanna Polerowicz na Mistrzostwach Europy Juniorek
w Kijowie zdobyły srebrny medal w walkach
drużynowych. Na tych samych zawodach Joanna
Polerowacz indywidualnie wywalczyła 5. miejsce.
Wczoraj obie zawodniczki "Ipponu" startowały w
kolejnych zawodach – Młodzieżowych Mistrzostwach
Europy w bułgarskiej Warnie. Zdobyły tam 5. miejsca w
swoich kategoriach wagowych.
Zawodniczki "Ipponu" Jarocin reprezentowały też Polskę

w turnieju drużynowym, gdzie zdobyły brązowe
medale. Szczegółowe wyniki wczorajszych zawodów są
dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku
Sumo: http://www.mono.boo.pl/.
Sponsorami wyjazdu na Młodzieżowe Mistrzostwa
Europy w Warnie są dwie gminne spółki – Jarociński
Fundusz Poręczeń Kredytowych i Jarocińskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

2010-05-27 | Wyciek szybko opanowany
Kilka zastępów strażaków
wypompowując wodę od
czwartku wieczorem do późnego
piątkowego popołudnia walczyło
z awarią kolektora ściekowego
w Cielczy. Druhowie pomagali
pracownikom Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji oraz Eko-Dbaju w naprawie
pękniętej rury. – Awaria była dość poważna, jednak w
porę wykryliśmy wyciek i opanowaliśmy sytuację –
informuje Jerzy Wolski, prezes PWiK.
Nie tylko południe Polski miało problemy wynikające z
długich i obfitych opadów deszczu. Siły natury dały się
we znaki także i w gminie Jarocin. Strażacy w ciągu
minionego tygodnia musieli interweniować kilkadziesiąt
razy, a przez blisko dobę druhowie pomagali
pracownikom PWiK oraz Eko-Dbaj w naprawie poważnej

awarii kolektora ściekowego w Cielczy.
W czwartek, w godzinach wieczornych doszło do
pęknięcia jednego z dwóch kolektorów przesyłowych
doprowadzających ścieki i wody opadowe do
oczyszczalni ścieków. – Natychmiast po wykryciu awarii
przez firmę Eko-Dbaj, która jest odpowiedzialna za
utrzymanie naszej sieci wodociągowej, podjęliśmy
działania zapobiegające rozszerzaniu się skutków awarii
– relacjonuje Jerzy Wolski, prezes Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. Przy pomocy straży pożarnej,
Eko-Dbaj wykonał łącznik pomiędzy rozerwaną rurą
przesyłową, a równolegle biegnącym, sprawnym
kolektorem. – W ten sposób odciągnęliśmy ścieki z
uszkodzonego rurociągu i mogliśmy zacząć usuwać
awarię – informuje prezes gminnej spółki. – Usterka
była dość poważna, jednak dzięki sprawnej i szybkiej
akcji, w porę opanowaliśmy sytuację – dodaje.
Powodem pęknięcia kolektora przesyłowego był
nieustannie padający deszcz, a co za tym idzie bardzo
duże ilości wód opadowych, które trafiły poprzez sieć
kanalizacyjną do kolektora właśnie. – Dopiero w takich
momentach, człowiek zdaje sobie sprawę, jak niewiele
może wobec sił przyrody. Wystarczyło kilka dni opadów,
aby wprawić w ruch olbrzymią siłę, która rozerwała
rurociąg – mówi Wolski. Woda z kolektora wypływa
mniej więcej z prędkością 10 metrów sześciennych na
minutę. Gdyby nie błyskawiczna interwencja PWiK, EkoDbaju i strażaków, mogło dojść do zablokowania
komunikacji na drodze krajowej nr 11.

PWiK Zgodnie z procedurami powiadomił o awarii
burmistrza Jarocina oraz Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Kaliszu. WIOŚ po otrzymaniu
szczegółowych wyjaśnień z opisem podjętych działań,
uznał, że nie ma żadnego zagrożenia dla środowiska.
Również procesy technologiczne na oczyszczalni
przebiegają prawidłowo. Ścieki są oczyszczane i
posiadają odpowiednie parametry. – Nie sposób
przewidzieć tego typu awarii. Dowiadujemy się o nich
dopiero wtedy, kiedy woda wydostaje się woda na
powierzchnię. I choć z roku na rok ilość usterek maleje,
zawsze w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa
planujemy "fundusz remontowy". Dzięki temu nawet
straty spowodowane sporymi awariami nie powoduję
skutków finansowych dla mieszkańców – informuje
Jerzy Wolski.

2010-05-27 | Z JFPK łatwiej o unijne pieniądze
Kompleksową pomoc przy wypełnianiu wniosków o
dotacje proponuje przedsiębiorcom i rolnikom z gminy
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych. – Czasami
ilość materiałów, jakie trzeba skompletować oraz
sposób, w jaki należy je wypełnić, może odstraszać
potencjalnych beneficjentów. Dzięki nam pozyskanie
pieniędzy m.in. z unii, będzie łatwiejsze – zapewnia
Agnieszka Rybacka z JFPK.
Jarociński Fundusz poręczeń kredytowych uzyskał

dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na
stworzenie nowego stanowiska pracy. Nowozatrudniona
osoba będzie się zajmowała pomocą osobom, które
chcą pozyskać pieniądze z różnych programów unijnych
czy krajowych. – Do zadań Marty Mazurek będzie
należało doradzanie beneficjentom – rolnikom,
przedsiębiorcom czy mieszkańcom gminy Jarocin,
którzy nie prowadzą działalności – w zakresie
możliwości pozyskania dotacji z różnych źródeł –
unijnych i krajowych programów oraz kompleksowa
obsługa naszych klientów – informuje Agnieszka
Rybacka, wiceprezes Jarocińskiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych.
Na czym będzie polegała kompleksowa obsługa? Nowa
oferta gminnej spółki obejmuje pomoc przy wypełnianiu
wniosków, załączników czy kompletowaniu niezbędnych
dokumentów, ale nie tylko. JFPK proponuje także m.in.
przygotowanie biznesplanów. – Wszystko, co jest
niezbędne od strony formalnej, do złożenia wniosku,
będzie można załatwić u nas. Począwszy od wyboru
programu, który będzie odpowiadał koncepcji Klienta,
poprzez napisanie wniosku w sposób, który pozwala na
uzyskanie najwyższej ilości punktów według kryterium
programu, a skończywszy na dostarczeniu dokumentów
do odpowiedniej instytucji – informuje Rybacka.
Wiceprezes dodaje, że JFPK zajmuje się także obsługą
projektów już po otrzymaniu dotacji. – Zawsze staramy
się wpisać to w koszty prowadzenia danego
przedsięwzięcia, dzięki czemu finansowanie tej usługi
przedsiębiorca ma zapewnione. Nie musi zajmować się

więc korespondencją z urzędami, tylko rozwojem
biznesu – dopowiada Rybacka.
Koszty usług są zawsze szacowane indywidualnie, w
zależności od zakresu pomocy, jakiej oczekuje
beneficjent. Jednak, jak zapewnia przedstawicielka
gminnej spółki, oferta JFPK jest atrakcyjna. Za
skorzystaniem z oferty JFPK przemawia także duże
doświadczenie pracowników funduszu. Ostatnim
sukcesem jest pozyskanie ponad 2,4 mln zł
dofinansowania na zakup autobusów dla Jarocińskich
Linii Autobusowych. Całą procedurą, dzięki której udało
się otrzymać tak duże środki – 80% wartości całej
inwestycji – zajmował się właśnie jarociński fundusz.
- Zachęcam do odwiedzenia siedziby Funduszu przy ul.
T. Kościuszki 15B - budynek z tyłu Urzędu Miejskiego - i
zapoznania się ze szczegółami oferty, bowiem już
czerwcu ruszają projekty Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa oraz Stowarzyszenia Lider
Zielonej Wielkopolski, z których można otrzymać sporo
pieniędzy. Warto skorzystać z naszej oferty, bo dzięki
nam, pozyskanie środków może okazać się naprawdę
proste – zachęca Agnieszka Rybacka.

2010-05-26 | Rozkład występów na Jarocin
Festiwal 2010
Znany jest już dzienny
harmonogram występów

zespołów podczas jubileuszowej edycji Festiwalu w
Jarocinie związanej z obchodami trzydziestolecia
imprezy! Festiwal na dużej scenie 16 lipca rozpocznie
występ ubiegłorocznego laureata konkursu - formacji
Holden Avenue. Gwiazdami piątkowych koncertów będą
Dezerter, Ska-P, Biffy Clyro oraz Hey. Zagrają także
Paula I Karol, Pustki oraz Lao Che. W sobotę zagra
reaktywowana specjalnie na ten jeden występ Pidżama
Porno, a także brytyjska formacja Gallows, legendarne
TSA, Coma, Muchy, Hurt, CF98 oraz Rotofobia. Ostatni
dzień Festiwalu uświetni występ Gossip oraz specjalny
koncert grupy T.Love z gośćmi (Hołdys, Brylewski,
Grabaż, Kora), ze specjalnym koncertem złożonym
głównie z piosenek Maanamu wystąpi Kora. W niedzielę
zagrają także Flogging Molly, Buldog, Sublim oraz
laureaci Konkursu Młodych Zespołów Mała Scena Red
Bull Tourbus.

2010-05-26 | Wyróżnienie dla jarocińskiej
biblioteki
Oddział dla Dzieci działający przy
Bibliotece Głównej w Jarocinie uzyskał
wyróżnienie w dziesiątej edycji
konkursu na najlepszą bibliotekę
województwa wielkopolskiego. W tym
roku został on przeprowadzony pod
hasłem "Jak cię widzą, tak cię piszą –

zmieniamy wizerunek", w co doskonale wpasował się
niedawno odnowiony jarociński oddział dla
najmłodszych czytelników.
Wyróżniony jarociński oddział dla dzieci składa się z
dwóch części. "Bajkowa kraina smoka Literiusza" jest
pierwszą z nich. Zagospodarowana została z myślą o
najmłodszych. Wyposażona jest w dostosowane do
wieku książeczki, mebelki, zabawki i gry. Stanowi
miejsce zabaw, ale i pierwszych kroków stawianych w
świecie czytelnictwa. Z tego kącika mogą korzystać na
przykład dzieci, których rodzice przyszli wypożyczyć
książkę dla siebie. – Dorośli mają wtedy komfort, mogą
ze spokojem wybrać książkę, a dziecko spędza
przyjemnie czas, rysując czy bawiąc się – zachęca
Agnieszka Borkiewicz, dyrektor BPMiG. W drugiej części
oddziału znajdują się zbiory, które
stanowią książki przeznaczone
dla uczniów szkół podstawowych i
młodzieży do lat szesnastu.
Bibliotekarki własnoręcznie
pomalowały regały, stoliki i krzesełka.
Na ścianie wyrosło wielkie literowe
drzewo.
Konkurs miał zachęcić do
zastanowienia się nad tym, co można zrobić w
bibliotece, czasem niewielkim nakładem finansowym,
by odwiedzające ją osoby dobrze się w niej czuły i
chciały do niej wracać. Do konkursu przystąpiło 37
bibliotek z terenu województwa wielkopolskiego.

Kapituła konkursu nagrodziła 5 bibliotek i wyróżniła 8
wśród których znalazła się też jarocińska biblioteka za
pomysłowo zaaranżowaną przestrzeń biblioteczną.
Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu, przy współpracy Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. Patronatem
Honorowym akcję objął Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego.

2010-05-26 | Strażackie rozgrywki w
Witaszycach
IV Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP w Jarocinie odbył się
22 maja w Witaszycach. Tegorocznymi zwycięzcami
zostali strażacy z Cielczy, którzy w finale w rzutach
karnych pokonali 2:0 zawodników z Wilkowyi. Na
trzecim miejscu uplasowała się drużyna, reprezentująca
OSP Kadziak.

Dotychczas rozgrywki w ramach tego turnieju odbywały
się w Tarcach. Ze względu na podmokłą murawę
tamtejszego boiska w tym roku został rozegrany na

kompleksie Orlik w Witaszycach. Otwarcia turnieju
dokonał Krzysztof Roszak, prezes Zarządu Oddział
Gminnego Związku OSP. - W turnieju wzięło udział
dziesięć drużyn reprezentujących jednostki OSP z
Cielczy, Goliny, Hilarowa, Kadziaka, Osieka, Potarzycy,
Radlina, Tarc, Wilkowyi i Zakrzewa. Zwycięzcy
otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w
Jarocinie. Organizatorami turnieju był Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP w Jarocinie, Urząd Miejski w
Jarocinie oraz OSP Tarce.

2010-05-25 | Jarocińska pomoc dla Żerkowa
Ponad 100 strażaków z jednostek OSP z terenu gminy
Jarocin (Jarocin, Cielcza, Łuszczanów, Zakrzew,
Hilarów, Kadziak, Mieszków, Radlin, Potarzyca,
Wilkowyja, Witaszyce, Golina) od piątku po kilkanaście
godzin dziennie pracuje przy uzupełnianiu wału
przeciwpowodziowego w okolicach Kretkowa i
Chwałowa w gminie Żerków. Praca polega głównie na
przenoszeniu kilkaset metrów worków z piaskiem, które
mają podwyższyć wał, aby w przypadku cofnięcia się
wody w Prośnie nie doszło do zalania miejscowości.
Środki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział
w akcji będą pochodziły z budżetu gminy Jarocin. Uznajemy, że jest to stan wyższej konieczności, w
którym powinniśmy wspierać mieszkańców sąsiedniej
gminy przed grożącym im niebezpieczeństwem - mówi
burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Strażacy z OSP w Jarocinie są też przygotowani do
udziału w ewakuowaniu ludności w przypadku przelania
wałów lub ich przerwania. Będzie do tego
wykorzystywana m. in. doposażona od kilku lat łódź
motorowa do transportu ludzi, będąca w dyspozycji
jarocińskiej OSP. Jest jedną z zaledwie kilkunastu łodzi
tego typu w Wielkopolsce.
Burmistrz Jarocina zaoferował także władzom Żerkowa
ok. 200 miejsc noclegowych w należących do gminy
schroniskach na terenie gminy. Mogliby tam zamieszkać
mieszkańcy wiosek ewakuowanych z terenów, które
może zalać Prosna.
Na kilku imprezach (30 maja - Festiwal Stowarzyszeń
Mamy Talent, 5 czerwca – Aktywny Jarocin, 6 czerwca
– Rock & Samorząd - 30 lat festiwalu, 20 lat
samorządu) odbywających się w najbliższym czasie
oddział PCK będzie prowadził zbiórkę pieniędzy, które w
pierwszej kolejności będą przeznaczone jako pomoc dla
mieszkańców sąsiedniej gminy. Gdyby się okazało, że
fala powodziowa nie spowoduje większych strat,
pieniądze od jarociniaków zostaną przekazane jako
pomoc dla ofiar powodzi w innych regionach Polski.
6 czerwca podczas koncertu "Rock & Samorząd"
zostanie przeprowadzona także licytacja upominków
(m. in. obrazów, rzeźb), które w ostatnich latach
otrzymali jarocińscy samorządowcy. Do wylicytowania
będą m. in. grafika rynku w Schlüchtern, rzeźba
krasnala ze Schlüchtern, akwarela niepełnosprawnego

malarza Wila z Veldhoven, koszulka z wizerunkiem
prezydenta USA Baraka Obamy. Uzyskane z licytacji
pieniądze zostaną również przeznaczone na pomoc dla
powodzian.

2010-05-25 | Goście festiwalowi Twoimi gośćmi
Osoby zainteresowane wynajmem miejsc noclegowych
dla uczestników Jarocin Festiwal 2010 mogą zgłaszać
swoje oferty bezpośrednio do Agencji Artystycznej Go
Ahead (organizatora tegorocznego festiwalu).
Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie - 607 895
110 lub za pomocą poczty elektronicznej: ania@goahead.pl
Warunki wynajmu ustala właściciel
domu/mieszkania/ogrodu. Festiwal odbędzie się w
dniach 16-18 lipca.

2010-05-25 | Freestyle'owy turniej w Jarocinie
Jarocin stolicą freestyle'u? Dlaczego
nie! Do naszego miasta przyjadą
najlepsi polscy freestyle'owcy, jak
Ziomal, Zegan, Michryc czy Skóra, a
jarociniacy będą mogli podziwiać
wykonywane przez nich triki. Wszystko
za sprawą Ogólnopolskiego Turnieju
Freestyle, jaki odbędzie się 3 i 4 lipca w Jarocinie.
Freestyle football jest młodą dyscypliną sportu,

polegającą na wykonywaniu trików piłką. Sztuka ta
wywodzi się z piłki nożnej i powstała na skutek
udoskonalania i wymyślania nowych sztuczek
piłkarskich. Za ojca freestyle'u powszechie uważany
jest Diego Maradona. We freestyle football odbywają się
mistrzostwa świata czy Europy, ale największą
oglądalnością cieszą się pokazy freestyle'owców.
Zobaczyć sztuczki piłkarskie i
różnorodne triki będziemy mogli
za sprawą organizatora
jarocińskich zawodów, grupy
Royal Team z Żerkowa. W jej
skład wchodzą: Wojciech
Gałązka "Galas", Marcin
Kaczmarek "Marten", Filip
Chudziński "Fichu", Michał
Jajczyk "Jajo" oraz Szymon
Ciupa "Ciupa". - Szacujemy, że
w turnieju w Jarocinie może
wziąć udział ponad 80-ciu
zawodników z całej Polski - mówi Wojciech Gałązka.
Pojedynki będzie oceniało profesjonalne jury,
składające się m.in. ze specjalistów z forum efreestyle.
Organizatorami Ogólnopolskiego Turnieju Freestyle jest
grupa Royal Team z Żerkowa, którą wspiera Urząd
Miejski w Jarocinie i Jarociński Ośrodek Kultury. Chcesz
poznać umiejętności grupy Rogal Team - obejrzyj film
promocyjny turnieju w Jarocinie.

2010-05-21 | Rock & Samorząd czyli
samorządowcy śpiewają przeboje "Jarocina"
"Czerwony jak cegła" Dżemu, "Spytaj
milicjanta" Dezertera, "Konstytucje"
Lecha Janerki, "O! Ela" Chłopców z
Placu Broni, "Centralę" Brygady
Kryzys, a także kilkanaście innych
utworów będzie można usłyszeć w
niedzielę 6 czerwca w jarocińskim
amfiteatrze. Zaśpiewają je... byli i
obecni radni Rady Miejskiej w
Jarocinie, strażnicy miejscy, trio złożone z burmistrza
Jarocina Adama Pawlickiego i zastepców. A wszystko w
ramach obchodów 20-lecia samorządu gminnego i 30.
rocznicy pierwszego festiwalu w Jarocinie, która
przypada dokładnie 6 czerwca.
Pełna lista wykonawców to ponad 30 osób, które
zaprezentują swoje wersje piosenek wykonywanych w
Jarocinie nawet przed rokiem 1980, kiedy to odbył się I
Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji.
Wcześniej organizowano Wielkopolskie Rytmy Młodych.
Janusz Barański, prowadzący miejski zespół
akordeonowy, przypomni "Przygodę bez miłości"
śpiewaną podczas Rytmów na początku lat 70. przez
Wojciecha Gąsowskiego z zespołem Test, a później w
latach 80. na festiwalu przez krakowski Vavel
Underground. Były radny i trener jarocińskich judoków
Jacek Tomczak oraz Grzegorz Mirkiewicz – prezes

Jarocińskich Linii Autobusowych nie tylko zaśpiewają,
ale i zagrają na gitarze. Tomczak – "O!Ela" Chłopców z
Placu Broni, a Mirkiewicz – "Czerwony jak cegła"
Dżemu. Były radny Leszek Bajda, lubujący się w
wysokich partiach wokalnych, zmierzy się z "Hej
naprzód marsz" punk-rockowo-metalowego
Proletaryatu.
Hitem wieczoru może być występ komendanta Milicji
Obywatelskiej w latach 80., radnego Rady Miejskiej w
latach 2002-2006 Henryka Dudziaka, który dał się
namówić na wykonanie piosenki "Spytaj milicjanta"
grupy Dezerter. Zaśpiewają też obecni radni.
Przewodniczący rady Jarosław Łukasiewicz wykona
"Andzię" Oddziału Zamkniętego, Katarzyna Szymkowiak
wybiera między "Krakowskim spleenem" a "Cykadami
na Cykladach", wiceprzewodniczący Marek Tobolski
wybrał "Leżajski Full" Wańki Wstańki, Mikołaj Kostka
"Skórę" zespołu Aya RL, a Ryszard Kołodziej "Pieśń o
bohaterze" – dowcipną opowieść o agencie J23,
autorstwa zespołu Dzieci Kapitana Klossa.
Burmistrz Adam Pawlicki wystąpi w
tercecie ze swoimi zastępcami –
Witosławem Gibasiewiczem i
Robertem Kaźmierczakiem. Wspólnie
przypomną "Konstytucje" Lecha
Janerki, ale - ze względu na mocno
zróżnicowane talenty śpiewacze - w
wersji śpiewano-rapowanej.

Na scenie nie zabraknie też utalentowanych muzycznie
urzędniczek. Bożena Kubacka – odpowiadająca za
współpracę ze stowarzyszeniami wykona
"Teksańskiego" grupy Hey, a Agnieszka Mixtacka –
kierownik referatu księgowości budżetowej przywoła
"Babę zesłał Bóg" Renaty Przemyk.
Decyzji o wyborze piosenki nie podjęli jeszcze
funkcjonariusze Straży Miejskiej. Rozważają "Jestem
Iron Man" Piersi Pawła Kukiza i "Ale wkoło jest wesoło"
Perfectu.
Zaledwie 24 godziny na próby będzie miał Mariusz
"Marianek" Kaźmierczak – wiceprezes stowarzyszenia
miast partnerskich Jarocin-Schlüchtern. Na deskach
amfiteatru stanie z Kerstin Baier-Hildebrand,
odpowiedzialnym w magistracie w Schlüchtern za
współpracę z Jarocinem. Razem wykonają polskoniemiecką wersję "Centrali" Brygady Kryzys.
Wielką tajemnicą owiany jest występ przewodniczącego
komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Adama
Martuzalskiego, muzyka zespołu Acapulco, z którym w
1987 znalazł się w gronie laureatów festiwalu.
Niespodzianki szykują też dyrygent jarocińskiego Chóru
im. K.T. Barwickiego Kasper Ekert oraz pełniący
obowiązki dyrektora JOK-u Aleksander Bernat.
Od czwartku bohaterowie koncertu "Rock & Samorząd
Jarocin 2010" uczestniczą w próbach pod okiem Marka
Kurzawy - byłego dyrektora JOK-u i szefa Jarocin

Festiwal 2006 i 2007. Jego zespół będzie wspierał
samorządowców-rockmanów w niedzielę 6 czerwca na
jarocińskim amfiteatrze. Koncert rozpocznie się o godz.
17.00. Na deser wystąpi zespół CREE Sebastiana
Riedela, syn legendarnego wokalisty Dżemu - Ryśka
Riedla. Warto wspomnieć, że koncert Dżemu odbędzie
się w Jarocinie dzień później, czyli 7 czerwca –
dokładnie w 30. rocznicę występu zespołu w konkursie
młodych kapel podczas pierwszej edycji jarocińskiego
festiwalu. Bilety na ten koncert rozeszły jak świeże
bułeczki już w marcu, zaledwie w ciągu kilkunastu dni.

2010-05-21 | Zagadki, szyfry i licytacja ratusza
czyli o pierwszej grze miejskiej w Jarocinie
Majowy dzień po deszczowym
tygodniu. Sobota. Na szczęście nie
pada. Ponad 100 osób zebrało się w
parku pod Pałacem Radolińskich w
poszukiwaniu pana w kapeluszu.
Przechodnie zaciekawieni zerkają w
stronę grupek dzieci, młodzieży i
dorosłych. O co tu chodzi - zachodzą
pewnie w głowę. To początek gry
miejskiej - pierwszej imprezy tego typu w Jarocinie.
Punktualnie o 10.00 z biblioteki wychodzi wysoki
mężczyzna w charakterystycznym kapeluszu, w rękach
dzierży stos kopert. Powoli wyczytuje nazwy grup, które
zgłosiły się do gry. Jeszcze tylko chwila na zapoznanie

się z pierwszą zagadką i ruszamy! Celem zespołów jest
zebranie 6-cyfrowego kodu, który łącznie da kwotę, za
którą można będzie wykupić ratusz. Początek poszedł
nam nieźle, szybko udaje się rozwiązać pierwsze dwie
zagadki i znaleźć łączników, od których dostajemy
dalsze wskazówki. Byliśmy m.in. na poczcie, przy
tablicy pamiątkowej na ul. Kościuszki i zabytkowej
lokomotywie na dworcu PKP. Stamtąd trop prowadzi na
cmentarz choleryczny przy Piotrze i Pawle oraz Park
Zwycięstwa przy ul. Hallera. Po drodze dowiadujemy się
jednak, że gdzieś przeoczyliśmy pierwszą część kodu –
którą jak się później okazało była cyfra z jednego z
malowideł na dworcu. Musimy się wracać, tracąc cenne
minuty. Robiący w sobotnie przedpołudnie zakupy
jarociniacy z zainteresowaniem przyglądają się
biegającym uczestnikom gry. Docieramy na dworzec w
poszukiwaniu malowidła z kartką z kalendarza. W tym
czasie inne ekipy biegną już do Cafe Kadr nad kinem,
aby poprosić o kawę z mlekiem – na to hasło dostają
kopertę z dalszymi wskazówkami. W końcu do kawiarni
docieramy i my – trochę w tyle za pozostałymi grupami.
W skupieniu czytamy zagadkę - Umbra Transit Lux
Manet – cień przemija, światło
pozostaje (na wieży). Zapewne chodzi
o wieżę kościoła św. Marcina –
wybiegamy z kina głośno się
zastanawiając. Koło zegara
słonecznego widnieje liczba 1910 – to
trzecia część kodu! Dalsza część
zagadki prowadzi nas do ruin na ul.
Św. Ducha. Stamtąd wyruszamy na

poszukiwanie figurki Jezusa z sercem. Znajdujemy ją
przy zbiegu ul. Kościelnej i św. Ducha. Zgodnie ze
wskazówkami odczytujemy z tablicy zaszyfrowaną
informację – Skarbczyk! Biegiem ruszamy w kierunku
parku, z którego przed chwilą przyszliśmy. Kolejnych
łączników spotkaliśmy jeszcze na ul. Wrocławskiej pod
domem z kosą i przy urzędzie miejskim. W końcu udaje
nam się skompletować kod, który pośpiesznie
wysyłamy smsem. Dostajemy odpowiedź – tam gdzie
sesja rady swoje miejsce ma kończy się gra...
Oczywiście, że chodzi o ratusz! Znowu biegiem.
Zdyszani wpadamy na salę sesyjną w nadziei, że może
to nam uda się uratować symbol Jarocina. Niestety
kilka grup było już przed nami. Jak się okazało nie
wszystkim ekipom udało się skompletować poprawny
kod i kilka razy się wracali. W końcu większość ze
zgłoszonych 24 grup, w tym także zespoły niemieckie z
gośćmi ze Schlüchtern udaje się dotrzeć na miejsce,
gdzie następuje prezentacja zwycięzców i wręczenie
nagród.
Foto: Włodzimierz Włoch

2010-05-21 | (Wy)graliśmy historię - muzyczne
spotkania z historią już za nami
Od 14 do 15 maja trwał w Jarocinie weekend z
muzeami i muzyką. Muzeum regionalne w jarocińskim
ratuszu oraz Muzeum Wojen Napoleońskich w
Witaszycach przeżywały prawdziwe oblężenie.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się także

premierowa gra miejska. Nietypowym spotkaniom z
historią Ziemi Jarocińskiej niemal na każdym kroku
towarzyszył jarociniakom jeden z najbardziej cenionych
zespołów jazzowych z Niemiec - Caravan Big Band.

Do międzynarodowej tradycji obchodzenia nocy z
muzeami po raz pierwszy dołączyło Muzeum Regionalne
w Jarocinie, które otwarte było w piątek do późnych
godzin wieczornych. Ci, którzy zdecydowali się na
nocne zwiedzanie, na brak atrakcji narzekać nie mogli.
Wyzwania w układaniu puzzli czy w poszukiwaniu
skarbów podejmowały całe rodziny. Najmłodsi
próbowali odpowiedzieć na pytanie "czym jest sztuka –
czym artysta?". Specjalnie dla nich zorganizowana
została pracownia małego artysty, gdzie pod bacznym
okiem plastyków, dzieci próbowały sił w tworzeniu
własnych dzieł.
Sobotni wieczór upłynął pod znakiem Napoleona.
Muzeum Wojen Napoleońskich w Witaszycach przeżyło
prawdziwy szturm. Takim zainteresowaniem
zaskoczony był nawet właściciel muzeum, Tomasz
Klauza, który osobiście tego wieczoru oprowadził po
salach w sumie blisko tysiąc osób! Poza zwiedzaniem
wnętrz dworku, w którym znajdują się sale z
pamiątkami z epoki napoleońskiej, sporo atrakcji
czekało także w plenerze przy muzeum. Tu napoleońscy

żołnierze rozbili swój obóz, zaprezentowali rozpalanie
ogniska i musztrę, a nawet zatańczyli poloneza.

W sobotnie przedpołudnie około 100 osób wzięło udział
w pierwszej w historii Jarocina grze miejskiej, w czasie
której trzeba było popisać się nie tylko znajomością
historii i zabytków, ale także logiką i... kondycją. Na
finał w ratuszu dotarły wszystkie 24 grupy, a każda z
nich mogła liczyć na gratulacje za wytrwałość i drobne
upominki.
Spotkaniom z historią Ziemi Jarocińskiej niemal na
każdym kroku towarzyszył jarociniakom zespołów
jazzowy Caravan Big Band z naszego miasta
partnerskiego Schlüchtern. Zespół zaplanował dwa
koncerty towarzyszące nocnemu zwiedzaniu muzeów –
w piątek na jarocińskim rynku oraz w sobotę w
Witaszycach. W piątkowy wieczór plany pokrzyżowała
pogoda - ustawiona na rynku scena tonęła w deszczu, a
najbardziej wytrwała publiczność słuchała koncertu
spod ratuszowych podcieni. Ostatecznie zespół drugą
część piątkowego koncertu zagrał w sali sesyjnej
ratusza, zbierając od nielicznej, ale zachwyconej publiki
gromkie brawa.

W sobotę koncert Caravan Big Band odbył się już pod
dachem – jednej z sal w witaszyckim Pałacu.
Publiczność tym razem dopisała – w szwach pękała nie
tylko salka koncertowa, ale także pobliskie
pomieszczenia, z których można było posłuchać
najpiękniejszych standardów jazzowych i nie tylko.
"(WY)grajmy historię – muzyczne spotkania z historią"
zorganizował Urząd Miejski w Jarocinie, Jarociński
Ośrodek Kultury, PIJAR Sp. z o.o. w Jarocinie, Muzeum
Regionalne w Jarocinie, Muzeum Wojen Napoleońskich
w Witaszycach oraz Stowarzyszenie Jarocin –
Schlüchtern. Projekt wspierany był przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej (Gefördert aus Mitteln
der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit).

2010-05-20 | Pokażą, że mają talent!
Ponad 30 organizacji pozarządowych zaprezentuje swój
dorobek podczas festynu Mamy talent, który już po raz
drugi odbędzie się w Jarocinie. 30 maja scenę
amfiteatru, teren wokół Pałacu Radolińskich jak i sam
pałac wezmą we władanie sportowcy, grupy taneczne,

muzyczne, teatralne i wiele innych stowarzyszeń
działających w naszej gminie.
W programie festynu przewidziane są liczne atrakcje
dla małych i dużych. Na scenie Amfiteatru pojawią się
wokaliści, tancerze, grupy muzyczne, folklorystyczne i
teatralne. W ruinach kościoła p.w. św. Ducha odbędzie
się spektakl teatralny przygotowany przez
Stowarzyszenie Jarocin XXI. W to niedzielne popołudnie
będzie można zwiedzić Pałac Radolińskich oraz
podziwiać wystawę prac plastycznych i trofeów klubów
sportowych w galerii pałacu. Na stawie w parku swoich
sił będą mogli spróbować wędkarze w specjalnie
zorganizowanych zawodach. W trakcie festynu odbędą
się także kiermasze książek oraz prac wykonanych
przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej.
Najwięcej niespodzianek przewidzianych jest w plenerze
wokół pałacu. Będą to m. in. otwarte warsztaty
teatralne, plastyczne, pokazy i rozgrywki w
miasteczkach sportowych, plac zabaw dla najmłodszych
oraz obozowisko harcerzy z małpim gajem i
warsztatami gitarowymi.
Impreza promująca działalność organizacji
pozarządowych naszej gminy rozpocznie się o godzinie
14.00 i potrwa do godziny 20.00. Po zakończeniu
festynu w Amfiteatrze odbędzie się koncert Martyny
Jakubowicz. Początek o godzinie 20.00. Wstęp wolny.
Głównymi organizatorami imprezy są Urząd Miejski w
Jarocinie i Jarociński Ośrodek Kultury.

2010-05-20 | Ekstremalnie na rynku
Zawody wspinaczkowe Fight
Club, pokaz chodzenia na linie
między budynkami, przegląd
filmów "Cztery żywioły",
wspinaczka po drzewach oraz
wiele innych atrakcji czeka na
jarociniaków, którzy 5 czerwca
wybiorą się na jarociński rynek. Imprezę organizuje
stowarzyszenie "Ścieżki Zdrowia".
Z myślą o tych wszystkich, których interesują sporty
ekstremalne i zdrowy tryb życia oraz o tych, którzy
chcieliby złapać bakcyla zorganizowana zostanie
impreza "Aktywny Jarocin". Impreza jest kontynuacją w
ramach cyklu Fight Club - samych zawodów
wspinaczkowych, które odbywały się w różnych
miastach Polski. Atrakcją dla mieszkańców będą z
pewnością zawody wspinaczkowe o puchar Burmistrza
Jarocina. Zawodnicy z całej Polski będą się zmagać w 3
widowiskowych konkurencjach: skoków do chwytów,
wspinaczki na czas, gdzie dwóch zawodników ściga się
równolegle na jednej ścianie oraz zawodach
bulderingowych - wspinaczki bez liny po niskich
ściankach o wysokim stopniu trudności. Finały zawodów
będą się odbywały przy świetle jupiterów. Zwycięzcy
każdej z kategorii odbiorą puchary z rąk burmistrza
Adama Pawlickiego, który wkomponowując się w klimat

imprezy zjedzie do nich na linie. Na rynku będzie
można zobaczyć również chodzenie na linie - tzw. slack
line oraz chodzenie na linie na dużej wysokości – high
line. Pasjonująco zapowiada się również wspinaczka po
drzewach.
W czasie trwania imprezy w
kinie będzie się odbywał festiwal
filmów młodych twórców
sportów ekstremalnych "Cztery
Żywioły". Festiwal potrwa dwa
dni, w czasie których będzie
można obejrzeć m.in.
prezentacje dotyczące wspinaczki, hybrydy - czyli
skoków pomiędzy skałkami czy nurkowania. Będzie
również możliwość porozmawiania z każdym z jego
twórców. Oprócz tego na jarociniaków czekają inne
atrakcje, jak: pokaz odzieży sportowej, tenisowy klub
Myszki Miki i Kaczora Donalda, gastronomia ze zdrową
żywnością, marsz nordic walking ulicami miasta,
konkurencje sportowe dla dzieci, spektakle na scenie w
wykonaniu dzieci. Na zakończenie dnia na rynku
odbędzie się impreza muzyczna z muzyką na żywo.
Impreza zaczyna się 5 czerwca o 10.00 na jarocińskim
rynku. Serdecznie zapraszmy!

2010-05-19 | Młodzi parlamentarzyści z Jarocina
Marek Konieczny i Adrian Szkudlarek, uczniowie
Społecznego Liceum w Jarocinie, będą reprezentowali

nasze miasto na XVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 460
młodych parlamentarzystów, reprezentujących będzie
obradowało w Warszawie 1 czerwca.
O mandat poselski ubiegało się ponad 2 tysiące uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Warunkiem uczestnictwa było zorganizowanie debaty o
samorządzie uczniowskim i opublikowanie z niej relacji,
która była następnie oceniana przez komisję
konkursową. Marek Konieczny i Adrian Szkudlarek
zorganizowali takie spotkanie 16 kwietnia w jarocińskim
kinie "Echo". Międzyszkolna debata przebiegała pod
hasłem "Wybory do samorządu uczniowskiego świętem
szkolnej demokracji – Jak podnieść ich rangę?".
Uczestniczyło w niej blisko 200 osób, uczniów
jarocińskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z
opiekunami samorządów uczniowskich. Na debacie
obecni byli także dyrektorzy placówek, przedstawiciele
władz gminy i powiatu, a gościem specjalnym był Adam
Rogacki, poseł na Sejm RP.
Pełna relacja z debaty dostępna na stronie
intenetowej: www.edutuba.pl
2010-05-18 | Kolejni finaliści konkursu Młodych
Kapel
Grin Piss, Cropla, Diary Of Sorrow
oraz Materia to kolejni finaliści
Konkursu Młodych Zespołów - Mała

Scena Red Bull Tourbus w Jarocinie. Zespoły dołączyły
do wcześniej wybranej dwunastki finalistów.
Zespoły zostały wyłonione w głosowaniu internautów w
serwisie Muzyka.Onet.pl, które zakończyło się w sobotę
15 maja. Finałowa szesnastka debiutantów, w walce o
nagrodę jury, publiczności specjalną nagrodę Instytutu
Adama Mickiewicza oraz możliwość zagrania na głównej
scenie festiwalu, zaprezentuje się przed konkursowym
jury w dniach 16-18 lipca 2010 w Jarocinie. Festiwal w
Jarocinie to jeden z najbardziej znanych festiwali w
Polsce, który od początku wspierał młode rockowe
kapele. To właśnie tu grały gwiazdy takie jak Dżem,
Hey, Acid Drinekrs, czy Dezerter, oraz debiutanci
wyłonieni w ramach Konkursu Młodych Zespołów.

2010-05-17 | Remont na Wrocławskiej
Ruszył zapowiadany remont
ulicy Wrocławskiej w Jarocinie.
Inwestycja, której realizacja
zakończy się na początku
czerwca, będzie kosztowała
gminę Jarocin ponad 485
tysięcy złotych.
Prace trwają na odcinku ulicy od skrzyżowania z ulicą
Powstańców Wielkopolskich w kierunku centrum
miasta. W ramach prac nawierzchnia ulicy zostanie
wzmocniona dodatkowymi warstwami asfaltu.

Jednocześnie odnowiony zostanie chodnik i zatoki
autobusowe. Na remontowanym odcinku o długości 370
metrów powstanie także nowa kanalizacja deszczowa. –
Na odcinku, na którym trwa remont kierowcy mogą
napotkać utrudnienia w ruchu. W zależności od
wykonywanych prac ruch jest wahadłowy lub trzeba
skorzystać z objazdu – tłumaczy Hubert Kujawa z
Wydziału Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie.
Pierwotnie wykonanie prac gmina miała powierzyć
firmie "Strabag" Sp. z.o.o. z Pruszkowa, która w
przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Pruszkowska
firma wycofała jednak swoją ofertę. W wyniku tego
realizację inwestycji mogła rozpocząć firma, która
złożyła, drugą po Strabagu, najkorzystniejszą ofertę.
Taką przedstawiła jarocińska firma Drobud, która
realizuje inwestycję.

2010-05-17 | "Sportowa Gmina" dla Jarocina
Gmina Jarocin została wyróżniona
przez Polski Klub Infrastruktury
Sportowej tytułem "Sportowa
Gmina". W ten sposób doceniono
gminne inwestycje w nowoczesną
bazę sportową i rekreacyjną, a
także skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu
i rekreacji.

Wyróżnienia przyznawane były w ramach
Ogólnopolskiego Programu Promocji Gmin "Sportowa
Polska". Uroczyste spotkanie laureatów odbyło się pod
koniec kwietnia podczas Dorocznej Konferencji
Członków PKIS w Dźwirzynie. Wyróżnienia przyznawane
są w celu promocji nowoczesnej infrastruktury
sportowej oraz sportu powszechnego i wyczynowego, a
także upowszechniania dobrych praktyk w tym
zakresie. Aby wziąć udział w konkursie wystarczyło
przesłać wypełnioną ankietę weryfikacyjną. Gmina
Jarocin ubiegając się o tytuł "Sportowej Gminy" musiała
przedstawić m.in. informacje o obiektach sportowych i
rekreacyjnych, formach wspierania sportu
niepełnosprawnych, czy sukcesach na arenach
sportowych dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą.
Certyfikat jest dowodem na to, iż nasz region
szczególnie docenia wagę rozwoju sportu i tej części
gospodarki.

2010-05-17 | Teatr dla małych i większych
widzów w Jarocinie
Imponujące, niesamowite,
wspaniałe, wielkie... - tymi
słowami widzowie i krytycy
teatralni oceniają
przedstawienie Lecha, które
jarociniacy będą mieli szanse
obejrzeć 29 maja o 19:00 w
ramach Wielkiego Teatru w Małym Mieście

organizowanego przez Stowarzyszenie Jarocin

XXI.Legnicką inscenizację ikony polskiego dramatu
romantycznego przyrównywano do największych w
historii polskiej sceny. Jest w tym przedstawieniu wiele
pięknych scen. I jedna niezwykła. To Wielka
Improwizacja rozpisana na głosy, wykonywana przez
czterech młodych aktorów, czterech młodych Konradów
występujących w spektaklu. To, co wydawało się
początkowo inscenizacyjnym dziwactwem
(Gustawów/Konradów jest pięciu, bo jeden także
stary!) nagle staje się czytelne i zrozumiałe. Oto każdy
z nich reprezentuje wyraziście jeden z typów
osobowości, które mieszczą się i walczą ze sobą w
każdym z nas. W spektaklu schizofrenicznie, ale
precyzyjnie rozdzielone uzyskały zwielokrotnioną
materialną powłokę w ciałach aktorów. Legnickie
"Dziady", rozgrywające się na podeście
przypominającym wybieg dla modelek, to spektakl
okupiony litrami potu, które w tej niezwykle
dynamicznej ponad 2,5 godzinnej inscenizacji leją się
niemiłosiernie z aktorów. Niezwykłości dopełnia miejsce
spektaklu, którym będzie hala remontowa Drobudu na
ulicy Poznańskiej. Projekt Wielki Teatr w Małym Mieście
zrealizowano dzięki dofinansowaniu: Gminy Jarocin,
Powiatu Jarocińskiego, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. bilety w cenie 10 zł
(przedsprzedaż) i 15 zł (w dniu spektaklu) do nabycia w
Cafe Kadr mieszczącym się w budynku kina Echo.
"Chcecie bajki? Oto bajka: Była
sobie Pchła Szachrajka" - Te

słowa zna chyba każdy z nas. To początek
wierszowanej bajki Jana Brzechwy. O psotach i
gałgaństwach Pchły Szachrajki opowiedzą aktorzy
Teatru Polonia z Warszawy, którzy w ramach projektu
Wielki Teatr w Małym Mieście wystąpią na jarocińskim
Rynku 22 maja, w sobotę o 16:00. Po raz pierwszy w
historii Wielkiego Teatru w Małym Mieście jedno z
przedstawień przeznaczone będzie dla najmłodszych.
"Pchła Szachrajka" została przygotowana przez Teatr
Polonia z okazji stulecia urodzin Jana Brzechwy. Dzięki
dofinansowaniu ze środków Gminy Jarocin, Powiatu
Jarocińskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wstęp na spektakl jest darmowy. W razie
niepogody zapraszamy do Jarocińskiego Ośrodka
Kultury.

2010-05-13 | Instytut Adama Mickiewicza
partnerem Jarocin Festiwal 2010
Partnerem tegorocznego
jarocińskiego festiwalu, a
konkretnie Konkursu Młodych Zespołów Mała Scena Red
Bull Tourbus w Jarocinie został Instytut Adama
Mickiewicza. To będzie jarociński debiut Instytutu, który
ufundował specjalną nagrodę w wysokości 5 tys. zł.
Zostanie ona przyznana przez specjalne Jury, w skład
którego wejdą specjaliści od muzyki, zarówno aktualnej
jak i jazzowej oraz klasycznej, pod kierownictwem dyr.
IAM Pawła Potorczyna. Spośród finałowej szesnastki

Jury wyłoni tego artystę, który będzie miał największy
potencjał by zaistnieć na międzynarodowym rynku, stąd
też nazwa nagrody "Border Breaker".
Instytut Adama Mickiewicza od 10 lat organizuje
projekty promujące polska kulturę na świecie.
Zorganizował 3000 wydarzeń, które przyciągnęły ponad
18 milionów widzów w 26 krajach. Wiele z nich to
koncerty, które zawsze są mocnym punktem projektów
IAM. Polska muzyka, a właściwie polski rock i festiwal w
Jarocinie to też bohaterowie "Beats Of Freedom. Zew
Wolności" filmu Instytutu Adama Mickiewicza i TVN.
Przypominamy, iż aktualnie trwa kolejny etap Konkursu
- głosowanie internautów w serwisie Onet. Koniec
głosowania 15 maja, tego dnia wyłonione zostaną
cztery zespoły , które dołączą do wcześniej wybranej
finałowej dwunastki.

2010-05-12 | Kora, Grabaż, Brylewski oraz Hołdys
gośćmi T.Love w Jarocinie!
Specjalny, przekrojowy koncert formacji T.Love
podczas tegorocznego, jubileuszowego Festiwalu w
Jarocinie uświetni Kora, Zbigniew Hołdys, Grabaż oraz
Robert Brylewski. Impreza związana z trzydziestoleciem
pierwszego Festiwalu odbędzie się od 16 do 18 lipca.
Kora to jedna z najważniejszych artystek na polskiej
scenie muzycznej, autorka oryginalnych tekstów

piosenek i wierszy. Zadebiutowała w 1976 roku z
zespołem Maanam. Już na samym początku swojej
kariery uznana została za niebywałe zjawisko wokalnoestradowe. Koncert w 1980 roku w Opolu był dla
Maanamu i Kory czasem przełomowym. Na nowej fali
polskiego rocka wokalistka i zespół z dnia na dzień stali
się wielkimi gwiazdami. Słowa jej piosenek powoli
weszły poprzez język młodych do kanonu językowego.
Każda płyta Kory i Maanamu to wielkie przeboje z
doskonałymi tekstami i świetną muzyką. Do
największych hitów należą m.in.: "Boskie Buenos",
"Karuzela marzeń", "Oddech szczura", "Kocham cię,
kochanie moje", "Szał niebieskich ciał", "Luciolla",
"Lipstick on The Glass", "Bez ciebie umieram".
Zbigniew Hołdys to legendarny muzyk, lider,
kompozytor i gitarzysta formacji Perfect,
odpowiedzialny za napisanie największych hitów grupy,
w tym "Autobiografii" czy "Chcemy być sobą". Obecnie
Zbigniew Hołdys występuje publicznie niezwykle
rzadko. Ostatnim pełnoprawnym koncertem był
zadedykowany synowi Tytusowi występ w Sali
Kongresowej dziesięć lat temu. Do najważniejszych
solowych nagrań Hołdysa należą utwory "Stalker" z
2002 roku oraz nagrany w tym roku numer "Kuba" owoc wspólnej sesji Hołdysa i grupy T.Love.
Grabaż to lider i wokalista Pidżamy Porno oraz
Strachów na Lachy. Z tym pierwszym zespołem
Krzysztof Grabowski wystąpi w Jarocinie, będzie to
pierwszy występ Pidżamy od czasu zawieszenia

działalności w 2007 roku. Grabaż uważany jest obok
Kazika czy Muńka Staszczyka za najwybitniejszego
polskiego poetę rockowego. Teksty Grabaża
funkcjonują również bez muzyki - autor jest gwiazdą
wielu literackich spotkań. Jego wiersze zostały wydane
w tomiku poetyckim "Welwetowe swetry" i były
drukowane w wielu literackich periodykach. W 2008
Grabaż uhonorowany został Paszportem Polityki, a
także nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
odnowy dóbr kultury.
Robert Brylewski jest ostoją polskiej sceny
alternatywnej. To ojciec chrzestny polskiego punk rocka
i polskiego reggae. Był założycielem Kryzysu, Brygady
Kryzys czy Izraela. Wraz z Tomkiem Budzyńskim
położył podwaliny pod działalność Armii będąc jej
pierwszym gitarzystą od 1985 do 1993 roku. Bez
wkładu Roberta Brylewskiego polska muzyka
wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyż w dużej mierze jego
zasługą są tak doskonałe, legendarne albumy dla
polskiego rocka jak "Czarna" Brygada Kryzys,
"Legenda" Armii, "1991" Izraela czy "Falarek" Falarek
Band. Trudno wyobrazić sobie obchody trzydziestolecia
Festiwalu w Jarocinie bez Roberta Brylewskiego!

2010-05-07 | (Wy)grajmy historię razem - czyli
weekend z muzeami w Jarocinie
Nocne zwiedzanie muzeum
regionalnego w Jarocinie oraz
muzeum wojen napoleońskich w
Witaszycach oraz gra miejska - tak
zapowiada się noc, a raczej cały
weekend, z muzeami, który po raz
pierwszy obchodzony będzie w
Jarocinie. Poznawanie miejscowej
historii umilać nam będą koncerty
niemieckiego Big Bandu ze
Schlüchtern.
Choć Noc Muzeów obchodzona jest w całej Europie już
od trzynastu lat, w gminie Jarocin będzie organizowana
po raz pierwszy. A jak na inaugurację przystało –
będzie wyjątkowa. Po pierwsze – noc muzeów
zamieniamy w Jarocinie na weekend muzeów. Imprezę
zaczynamy już w piątek 14 maja, a kończymy w
sobotę. Po drugie – jarocińską ofertę zgodzili się
uatrakcyjnić nasi przyjaciele z partnerskiego miasta
Schlüchtern - zespół jazzowy "Caravan Big Band", który
będzie koncertował przed muzeami. Po trzecie – nocne
zwiedzanie uzupełni gra miejska, zorganizowana w
sobotę.
Projekt "(WY)grajmy historię – muzyczne spotkania z
historią" wspierany jest przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej (Gefördert aus Mitteln der Stiftung

für deutsch-polnische Zasammenarbeit).
PIĄTEK, 14 MAJA
KONCERT NA RYNKU W piątkowy wieczór 14 maja na
rynku odbędzie się plenerowy koncert w wykonaniu
Caravan Big Band (w razie niepogody – koncert
odbędzie w JOK). Blisko 30-osobowa orkiestra, która w
swoim repertuarze posiada głównie standardy jazzowe,
grać będzie od godziny 20.00 do północy.
NOC W MUZEUM REGIONALNYM
W ten sam wieczór swoje podwoje otwiera Muzeum
Regionalne w Jarocinie, które będzie czynne od godz.
18.00 do północy. W tym czasie będzie można w
towarzystwie przewodnika zwiedzać bezpłatnie
ekspozycje muzealne. Po obejrzeniu wystawy stałej
związanej z historią Jarocina i okolic, Muzeum
proponuje udział w ciekawej zabawie „Poszukiwacze
skarbów”. Jak zapowiada dyrektor Sebastian Pluta, nie
będzie to turniej wiedzy historycznej, a raczej mały
sprawdzian na spostrzegawczość i umiejętność
kojarzenia. Zabawa z pewnością spodoba się nie tylko
dzieciom, ale również ich rodzicom.
Specjalnie dla dzieci prowadzone będą również zajęcia
plastyczne po hasłem „Pracownia małego artysty”.
Wspólne oglądanie wystawy rysunku i malarstwa
wprowadzi najmłodszych w tajniki warsztatu
profesjonalnego twórcy, przybliży niektóre zagadnienia
związane z teorią barw oraz pozwoli poszukać
odpowiedzi na pytanie „Czym jest sztuka – kim jest

artysta?”. Pod bacznym okiem plastyka dzieci będą
miały możliwość poznania różnorodnych technik
plastycznych i spróbowania swoich sił w tworzeniu
własnych dzieł techniką akwareli, tempery, akrylu i
linorytu. Powstałe w ten sposób prace prezentowane
będą na tworzonej samodzielnie przez małych artystów
wystawie w holu ratusza. Wszystkie prace wezmą udział
w konkursie, którego wyniki ogłoszone zostaną w
kolejnym numerze JAPI. Na uczestników czekają
drobne nagrody. Pamiątką po wieczorze spędzonym w
muzeum będzie własnoręcznie wykonana odbitka
linorytowa z motywem związanym z jarocińskim
muzeum.

SOBOTA 15 MAJA:
GRA MIEJSKA
Po Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu nadszedł czas na
Jarocin. Poznaj miasto, jakiego nie znałeś. Odkryj jego
historię, ucz się, jednocześnie świetnie się bawiąc.
Poczuj klimat Jarocina. Dotrzyj do łączników, odszyfruj
finałowe hasło i wykup jarociński ratusz. GRY MIEJSKIE
to nowy, niepowtarzalny rodzaj rozrywki, łączący w
sobie elementy gier komputerowych, gier typu RPG
oraz happeningów ulicznych.
Kilkuosobowe zespoły uczestników rywalizują między
sobą na ulicach miasta, starając się wykonać
postawione przed nimi zadania w jak najkrótszym
czasie. Liczą się: szybkość działania, kojarzenie faktów i
miejsc, skuteczna praca zespołowa, orientacja w

terenie i odrobina sprytu.
Ruszamy 15 maja. Szukajcie w parku pod pałacem o
godz. 10.00 pana w kapeluszu, on przekaże wam
dalsze wskazówki.
Uwaga! W grze mogą uczestniczyć tylko drużyny, które
wcześniej się zarejestrowały. Zapraszamy zespoły 3-5
osobowe. Czekamy na zgłoszenia w siedzibie Japi (za
restauracją Kasyno, ul. Wojska Polskiego 44) do 14
maja.
NOC W MUZEUM NAPOLEONA Sobotni wieczór
będziemy mieli okazję spędzić w klimacie napoleońskim
– swoje Muzeum Wojen Napoleońskich w Pałacu w
Witaszycach udostępni do zwiedzania od godziny 18.00
do północy jego właściciel Tomasz Klauza. Zwiedzanie
ma również umilać muzyka Big Bandu ze Schlüchtern,
której koncertu w klimatach jazzowych będzie można
wysłuchać w plenerze, przed witaszyckim Pałacem.
Ponadto wielką atrakcją ma być obóz napoleoński –
namioty, ognisko, musztra. Goście będą mogli
spróbować wojskowe jedzenie i napoje.
Muzeum Wojen Napoleońskich jest wyjątkową na skalę
krajową placówką - jest jedynym w Polsce prywatnym
muzeum poświęconym Epoce Napoleońskiej. Jego
siedzibą jest XVIII wieczny dwór przy Pałacu Witaszyce,
a sale muzealne wyposażone jest w eksponaty z epoki
napoleońskiej, wśród których na szczególną uwagę
zasługują dwie duże dioramy prezentujące bitwy pod
Raszynem i Waterloo. Figurki żołnierzy wszystkich
walczących stron tamtych bitew, które zdobią dioramy,
są ręcznie malowane. W sumie w Muzeum

prezentowanych jest ponad 10 tys. figurek. Ponadto
można tu zobaczyć broń, mundury, książki i dokumenty
z epoki i o epoce napoleońskiej. „Perełkami” Muzeum
są: maska pośmiertna Napoleona i jego włos. W
Muzeum rolę przewodnika pełni jego właściciel i
pasjonat tematu – Tomasz Klauza.

DOJAZDY DO WITASZYC I ŚMIEŁOWA:
W noc muzeów, czyli w sobotę 15 maja, zarówno do
Muzeum Wojen Napoleońskich w Witaszycach, jak i do
Muzeum w Śmiełowie, jarociniacy będą mogli dojechać
bezpłatnymi autobusami.
Harmonogram kursów:
Jarocin – Żerków – Śmiełów (wyjazd z parkingu przy ul.
Św. Ducha w Jarocinie):
16.15 – 16.35 – 16.45
17.30 – 17.50 – 18.00
21.00 – 21.20 – 21.30
Śmiełów – Żerków – Jarocin (wyjazd spod muzeum)?:
16.50 – 17.00 – 17.20
20.00 – 20.10 – 20.30
23.00 – 23.10 – 23.30
Jarocin – Witaszyce (wyjazd z parkingu przy ul. Św.
Ducha w Jarocinie):
18.15 – 18.30
20.50 – 21.05
Witaszyce – Jarocin (wyjazd spod muzeum): 20.30 –
20.45
23.00 – 23.15

2010-05-07 | 65. jubileusz jednostki wojskowej
29 kwietnia 16. Jarociński
Batalion Remontu Lotnisk
obchodził 65-lecie powstania.
Święto jednostki połączone z
rocznicą uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz Dniem Flagi, choć
planowane bardzo uroczyście,
przebiegało w cieniu narodowej tragedii.
Historia, obecnie jarocińskiego batalionu, zaczęła się 29
kwietnia 1945r. w Dęblinie. Powstał tam 1.
Samodzielny Inżynieryjno-Lotniskowy Batalion, który
mógł odbudować lotniska zniszczone podczas II wojny
światowej. Batalion zajmował się odbudową lotnisk na
terenie całego kraju. W 1951 batalion przeszedł
reorganizację i zmienił nazwę na 16. Batalion Budowy
Lotnisk. W styczniu 1957 r. batalion przeniesiono do
garnizonu w Jarocinie, w którym pozostał do dziś,
mocno związując się z lokalną społecznością. Po
kolejnej reorganizacji 1 stycznia 2004 r. sformowano
16. Batalion Usuwania Zniszczeń Lotniskowych. Z
końcem 2008 roku jednostka została przeformowana w
nowe struktury i od stycznia 2009r. zmieniła nazwę na
16. Batalion Remontu Lotnisk w Jarocinie.
Najważniejszym zadaniem stawianym jednostce jest
szybkie przywracanie zdolności bojowej zniszczonym w

toku działań wojennych lotnisk oraz przystosowywania
do potrzeb lotnictwa wojskowego odcinków dróg i
autostrad. Jednostka jest wyposażona w sprzęt
specjalistyczny do budowy powierzchni lotnisk.
Obchody 65. jubileuszu
jednostki zostały połączone z
rocznicą uchwalenia Konstytucji
3 Maja i świętem flagi, które
przypada na dzień 2 maja. I
choć planowane były bardzo
uroczyście, to w ostateczności
ograniczyły się do okolicznościowej mszy świętej,
odprawionej w kościele pw. św. Antoniego i skromnego
apelu na terenie koszar. - Dzisiejsze święto przebiega w
cieniu tragedii - zaznaczał dowódca jednostki
wojskowej w Jarocinie ppłk Marian Borowiak,
wspominając katastrofę prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem. Życie w niej straciło wiele osób
związanych z naczelnym dowództwem wojskowym.
Jarocińska jednostka uczciła ponadto pamięć niedawno
zmarłego byłego dowódcy batalionu płk Witolda
Lubińskiego.
W okolicznościowych przemówieniach najczęściej
padającym słowem był "patriotyzm", ale nie zabrakło
także konkretnych deklaracji. Burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki podziękował za wyjątkowo dobrą współpracę z
jednostką wojskową w Jarocinie i zaproponował
współpracę przy budowie lądowiska w Jarocinie. Z
okazji jubileuszu dowódca uhonorował żołnierzy oraz

cywilnych pracowników jednostki pamiątkowymi
odznakami, pochwałami i nagrodami pieniężnymi oraz
dodatkowymi urlopami.

2010-05-07 | Mieszkańcy sadzą dęby katyńskie
Jarociniacy czynnie przyłączyli się do akcji sadzenia
dębów katyńskich w ramach programu "Katyń... ocalić
od zapomnienia". Celem akcji jest zasadzenie w 70.
rocznicę tych tragicznych wydarzeń 21.437 dębów,
które upamiętnią zamordowanych przez władze
radzieckie polskich oficerów oraz funkcjonariuszy
państwowych w Katyniu i innych miejscowościach na
terenie byłego ZSSR w 1940 r. Jan Jajor historyk i
regionalista gorąco zachęcał mieszkańców do włączenia
w akcję sadzenia dębów, na co nie było trzeba długo
czekać.

Pierwszy dąb posadzili mieszkańcy Cielczy, 25 kwietnia
w czasie uroczystej mszy za ofiary katyńskie.
Inicjatorami akcji było Stowarzyszenie Pomocy Szkole
w Cielczy, które otrzymało roczny dąb z Nadleśnictwa w
Jarocinie. Wraz z mieszkańcami dąb posadził Proboszcz
Parafii w Cielczy ks. Krzysztof Rozmiarek, Sołtys Cielczy
Julian Zegar i radny Rajmund Banaszyński. Dąb
poświęcono pamięci Janowi Gintrowiczowi

mieszkańcowu Cielczy zamordowanemu w Charkowie.
Gintrowicz Jan - ur. 29.11.1884 r. w Cielczy.
Uczestnik wojen 1918-1921 na wschodzie polski. W
1931 r. przeniesiony do rezerwy. Walczył w kampanii
wrześniowej 1939 r. Jeniec Starobielska. Zginał w
Charkowie w 1940 r./Magazyn Regionalny nr 12,
"Jarocińska Lista Katyńska", Jan Jajor/.

W dniu 29 kwietnia Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki
wraz z dowódcą jednostki wojskowej w Jarocinie ppłk
Marianem Borowiakiem, radnym Ireneuszem
Lamprechtem oraz Konradem Krzynowkiem członkiem
Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich posadzili dwa
czteroletnie dęby o wysokości 1,8 m na placu przy
kaplicy cmentarnej na jarocińskim cmentarzu. Jeden
dąb został poświęcony pamięci zamordowanym w
Katyniu oraz innych miejscowościach na terenie byłego
ZSRR, a drugi pamięci ofiarom katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem w której zginęło 96 osób w tym Prezydent
Polski Lech Kaczyński. Serce mi się raduje widząc tylu
młodych ludzi z biało-czerwonymi flagami w ręku.
Wywieszając dziś flagę - nasz symbol narodowy
demonstrujemy naszą pamięć o rodakach, którzy oddali
życie za naszą ojczyznę. - podkreślał Burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki.

Kolejny dąb posadzono 5 maja w
Witaszycach przy tablicy poświęconej
"Braciom poległym za Ojczyznę...".
Poświęcono go mieszkańcowi
Witaszyc Antoniemu Płonce
zamordowanemu w Katyniu.
Płonka Antoni - ur. 24.04.1904 r. w
Radostowie k. Wielunia. W okresie
międzywojennym nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Witaszycach. Działacz Związku
Strzeleckiego od 1931 r. Prezes "Strzelca" Koła w
Witaszycach od 1934 r. We wrześniu 1939 r. walczył w
56 pp nad Bzura. Jeniec Kozielska. Zginał w Katyniu w
kwietniu 1940 r. /Magazyn Regionalny nr 12,
"Jarocińska Lista Katyńska", Jan Jajor/.
Uroczystego wkopania dębu dokonali Burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki, dowódca jednostki wojskowej w
Jarocinie ppłk Marian Borowiak, Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Jarocinie podinspektor Leszek
Kubiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Jarocinie bryg. Kazimierz Cieślak, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Witaszycach Aleksandra Rychel,
Dyrektor Gimnazjum w Witaszycach Sylwia WydubaDrańczuk, Proboszcz Parafii w Witaszycach ks. prałat
lic. Stanisław Szymański, radny Ireneusz Lamprecht,
Tomasz Klauza oraz zebrani mieszkańcy. Dwunastoletni
dąb o wysokości 4,8 m posadzono z inicjatywy
Ireneusza Lemprechta oraz Tomasza Klauzy.

2010-05-05 | Kora na Jarocin Festiwal
Kora - pierwsza dama polskiego
rocka - wystąpi na jarocińskim
festiwalu! Przedstawi specjalny
program składający się głównie
z wielkich przebojów
legendarnego Maanamu. Z
pewnością nie zabraknie takich
hitów jak "Boskie Buenos", "Szare Miraże", "Krakowski
Spleen", "Karuzela Marzeń" czy "Cykady Na
Cykladach".
Kora zadebiutowała w 1976 roku z zespołem Maanam.
Już na samym początku swojej kariery uznana została
za niebywałe zjawisko wokalno-estradowe. Koncert w
1980 roku w Opolu był dla Maanamu i Kory czasem
przełomowym. Na nowej fali polskiego rocka wokalistka
i zespół z dnia na dzień stali się wielkimi gwiazdami głosem pokolenia, Kora swoimi tekstami zerwała z
dotychczasowym PRL-owskim nihilizmem tekściarskim.
Słowa jej piosenek powoli weszły poprzez język
młodych do kanonu językowego.
Każda płyta Kory i Maanamu to wielkie przeboje z
doskonałymi tekstami i świetną muzyką. Do
największych hitów należą m.in.: "Boskie Buenos",
"Karuzela marzeń", "Oddech szczura", "Kocham cię,
kochanie moje", "Szał niebieskich ciał", "Luciolla",

"Lipstick on The Glass", "Bez ciebie umieram".
W 1984 roku, u szczytu popularności, komunistyczne
władze obłożyły zespół półtorarocznym zakazem
obecności w mediach z powodu odmowy występu na
zjeździe partii socjalistycznych w warszawskim Pałacu
Kultury. "Simple Story" okupowała pierwsze miejsce
listy przebojów Marka Niedźwieckiego, który celowo
grał jedynie charakterystyczny, krótki perkusyjny wstęp
do utworu "To Tylko tango".
Po rozwiązaniu zespołu, na przełomie lat 80. i 90. Kora
nagrała dwie płyty solowe: "Bella pupa" Kora i Pudelsi
oraz "Ja Pana w podróż zabiorę" do tekstów Kabaretu
Starszych Panów. Lata 90. i późniejsze to ponownie
wielkie sukcesy zespołu Maanam, szereg platynowych i
złotych płyt, kilkaset koncertów dla ponad trzy
milionowej publiczności. Triumfalny powrót Maanamu w
wielkim stylu zapoczątkował album "Derwisz i Anioł" a
kontynuowała "Róża" i następne płyty. W 2003 roku
Kora wydała swoją kolejną solowa płytę, zatytułowaną
"Kora Ola Ola!".
Z końcem grudnia Kora i Marek Jackowski zdecydowali
się rozwiązać zespół. Od stycznia 2009 roku Kora wraz
z nowymi muzykami oraz częścią składu Maanamu
postanowili występować pod nazwą: KORA.
KORA wykonuje na koncertach utwory z repertuaru
Maanamu oraz nowe utwory, przygotowywane na
kolejną płytę. Po raz pierwszy część utworów z

repertuaru Maanamu można usłyszeć w akustycznych
aranżacjach, które nic nie straciły ze swojej energii i
dynamiki znanej z Maanamu – przez wielu uważanego
za najlepszy polski zespół koncertowy, o
niepowtarzalnym, fenomenalnym brzmieniu.
W kwietniu 2010r. Kora nagrała dwie nowe piosenki
"Zabawa w chowanego" oraz "Spójrz prosto w oczy
chwili". Kompozytorem, producentem, aranżerem i
autorem warstwy muzycznej jest Marcin Macuk. Słowa
do pierwszej piosenki napisała Kora, druga zaś jest
adaptacją tekstów Ryszarda Grzyba wykorzystanych w
jego akcji artystycznej: "Słowa napowietrzne". Wkrótce
do rozgłośni trafi pierwszy singiel, a w Internecie i
telewizji można będzie zobaczyć teledysk do tego
utworu. Płyta Kory ukaże się na rynku na przełomie
września i października 2010, jesienią odbędzie się
również trasa koncertowa.

2010-05-05 | Wielki sukces małych szkół
Trzynaście szkół podstawowych z
Wielkopolski, a w tym aż sześć z terenu
gminy Jarocin zakwalifikowało się do
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
"Z małej szkoły w wielki świat". W jego
ramach ponad 360 uczniów będzie
zdobywało wiedzę i umiejętności w innowacyjny i
efektywniejszy sposób niż dotychczas.

Z gminy Jarocin rekrutację do udziału w programie
przeszły pozytywnie placówki niepubliczne z Prus,
Łuszczanowa, Siedlemina, Potarzycy, Roszkowa i
Bachorzewa. Żadna ze szkół publicznych naszej gminy
nie spełniała wymaganych kryteriów określonych w
regulaminie programu, gdyż posiadają więcej uczniów
niż tzw. mała szkoła. Ten trzyletni projekt przeznaczony
jest dla placówek liczących do 110 uczniów i położonych
na terenach wiejskich. Zgłaszać mogły się placówki
publiczne jak i niepubliczne, ale tylko te które nie
pobierają czesnego.
Projekt będzie realizowany przez uczniów klas I–VI.
Dzięki udziałowi w programie uczniowie będą
uczestniczyli w dodatkowych zajęciach edukacyjnych
prowadzonych metodą projektów przez dodatkowo
wynagradzanych nauczycieli. W trakcie roku szkolnego
grupy uczniów będą pracowały nad kilkoma projektami
tematycznymi, co pozwoli zastosować atrakcyjne formy
uczenia się, nowe pomoce dydaktyczne oraz wpłynie na
skuteczniejszą współpracę, co ważne we współczesnej
edukacji realizacja projektu pokazuje związki między
różnymi dziedzinami wiedzy i pozwala je łączyć w
całość. Szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma
niezbędne materiały i urządzenia do realizacji
projektów, m. im.: komputer stacjonarny wraz z
oprogramowaniem, projektor, kamerę cyfrową, cyfrowy
aparat fotograficzny, dyktafon. - Tutaj nie tylko szkoła i
nie tylko nauczyciele mają skorzystać. Przede
wszystkim musza zyskać dzieci, które nie mają takich
możliwości, jak dzieci w mieście, a ukryte talenty ma

przecież każde z nich. Trzeba je tylko rozwijać – mówi
Anna Kowalska, dyrektor Szkoły Niepublicznej w
Prusach.
W każdej szkole uczestniczącej w programie w trakcie
letnich wakacji odbędą się Letnie Szkoły Odkrywców. Przyjadą studenci, którzy będą prowadzili wakacyjne
zajęcia edukacyjne w lesie, na łące, w polu. To kolejny
tydzień, poza półkoloniami, zagospodarowanego czasu
wolnego, to z pewnością jest na plus – podkreśla
Danuta Bielecka, dyrektor placówki w Potarzycy.
Zajęcia w ich ramach będą prowadzić specjalnie
przeszkoleni studenci. Dla najlepszych uczniów tych
placówek przewidziana jest możliwość udziału w Letnich
Obozach Naukowych w Krakowie.
Projekt "Z małej szkoły w wielki świat" realizuje
Federacja Inicjatyw Oświatowych przy współpracy
Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA,
Fundacji Edukacja dla Demokracji i Szkoły Wyższej
Przymierza Rodzin.

