2010-07-29 | Gminne inwestycje dla OSP
Trwa przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilkowyi. Inwestycję o wartości blisko 190 tys. złotych
realizuje jarocińska firma Sław-Bud.
Budynek, który użytkuje jednostka, zostanie
powiększony, a dotychczasowa część przebudowana. Po
zakończeniu prac strażacy będą mieli do dyspozycji dwa
boksy garażowe, pomieszczenie socjalne, aneks
kuchenny oraz toaletę. Zakończenie prac planowane jest
na koniec sierpnia. To jednak nie koniec tegorocznych
gminnych inwestycji w bazę lokalową Ochotniczych
Straży Pożarnych. Z myślą o nich w Osieku przy sali
wiejskiej powstanie boks garażowy, a w Potarzycy dotychczasowa remiza zostanie rozbudowana, w
wyniku czego wzbogaci się o część socjalną. Obecnie trwają prace projektowe związane z tymi
inwestycjami.

2010-07-27 | Z przepustką na 30 minut
Miejskim kupcom życia nie uprzykrza już zakaz wjazdu
na rynek. W lipcu burmistrz Jarocina wydał ponad 80
przepustek jarocińskim przedsiębiorcom, które
upoważniają do wjazdu na rynek i okoliczne ulice w celu
załadunku lub rozładunku towaru. Samochody dostawcze
nie mogą znajdować się na jarocińskiej starówce dłużej
niż 30 minut.
Powiatowa Komisja ds. Zarządzania Ruchem na końcu
czerwca pozytywnie zaopiniowała 83 wnioski o
przyznanie indywidualnego trybu zasad wjazdu na rynek.
W uzasadnieniu zastrzegła jednak, że zarządca ul.
Rynek, którym jest gmina Jarocin, powinien sporządzić projekt wprowadzenia ruchu kołowego na
rynku oraz otwarcia do ruchu części starówki od ulicy Śródmiejskiej do ulicy Wyszyńskiego.
Niezbędnym uzupełnieniem takiego wariantu jest wyznaczenie w części rynku miejsc parkingowych
o dopuszczonym czasowym postoju. - Szanując zdanie 80% mieszkańców gminy, którzy w 2005r.
w przeprowadzonym sondażu wypowiedzieli się o zakazie wjazdu na rynek, nie zdecydowałem się
do tej pory na otwarcie ruchu na rynku – podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. – W
zaistniałej uciążliwej dla handlowców sytuacji uważam że propozycja komisji jest zasadna i
będziemy przymierzać się do wprowadzenia jej w życie. Musimy jednak stworzyć stosowny projekt i
odpowiednio przygotować rynek – dodaje burmistrz.
Na podstawie decyzji komisji burmistrz Jarocina wydał przepustki, które upoważniają do wjazdu na
ulicę Śródmiejską, Wrocławską i Rynek na czas załadunku lub rozładunku towaru nie dłużej jednak
niż 30 minut. Przepustki zostały przyznane wszystkim przedsiębiorcom, którzy złożyli wnioski w
Urzędzie Miejskim. – Tymczasowe rozwiązanie uciążliwej dla kupców sytuacji w postaci wydanych
przepustek wjazdowych jest rozwiązaniem kompromisowym, które ich zadowala – dodaje burmistrz
Jarocina. - Przepustki z pewnością pomogą w wykonywaniu naszej pracy. Dostawca będzie mógł
podjechać i w ciągu pół godziny wyładować towar. Zazwyczaj zajmuje im to znacznie mniej czasu –
podkreśla Damian Dyoniziak, właściciel sklepu odzieżowego na rynku. Podczas wjazdu na starówkę
przedsiębiorca obwiązany jest do umieszczenia dokumentu w widocznym miejscu. Przepustki
wydane przez Urząd Miejski są ważne do końca roku.

2010-07-26 | Podlesie i Roszków z deszczówką
Już wkrótce Roszków oraz ulica Podlesie w Witaszycach wzbogacą się o nową kanalizację
deszczową. W połowie lipca nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. W przetargu na realizację
inwestycji w Roszkowie wzięły udział dwie firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" z
Jarocina oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż z Puszczykowa. Przedsięwzięcie
dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej Jarocin-Roszków, na odcinku na
którym zaplanowano osiedle o zabudowie jednorodzinnej. Lepszą ofertę w wysokości 337.178,33zł
złożył jarociński "DROBUD".
Roboty budowlane w Witaszycach obejmą kanalizację deszczową w ul. Podlesie. W ramach prac
zostanie wybudowany m.in. kolektor kanalizacji, który umożliwi odwodnienie pasa drogowego oraz
przyległych terenów. Otwarcie ofert nastąpiło 12 lipca. Do przetargu przystąpiły 3 firmy.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Budownictwo 2010-07-26 | Nowy sołtys w Łuszczanowie

Paweł Adamkiewicz został nowym gospodarzem
sołectwa Łuszczanów. Wybory sołtysa, w których
uczestniczyło dwóch kandydatów odbyły się 14 lipca w
Sali Wiejskiej w Łuszczanowie.
W wyborach uczestniczyło 107 mieszkańców
Łuszczanowa. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata
zgromadzonych mieszkańców wsi. 70 ważnych głosów
dostał Paweł Adamkiewicz, a tylko 30 Jan Kukla. Nowy
sołtys ma 26 lat, prowadzi własną działalność
gospodarczą, a społecznie jest członkiem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łuszczanowie, gdzie pełni funkcję
Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów nowy sołtys
sekretarza. - Dziękuje mieszkańcom Łuszczanowa za
podziękował mieszkańcom wsi za poparcie
poparcie. Myślę, że powinni rządzić młodzi ludzie, gdyż
wtedy są większe perspektywy. Priorytetem jest dla mnie współpraca ze strażą, ze szkołą, kołem
gospodyń oraz radą sołecką – podkreślał nowowybrany sołtys.
Wybory na funkcję sołtysa rozpisano po rezygnacji z funkcji Jana Kukli. W wyniku wcześniej
przeprowadzonej kontroli został on oskarżony o naruszenie prawa w zarządzaniu salą wiejską.
Kontrowersyjny włodarz wsi postanowił jednak po raz drugi ubiegać się o tę funkcję. Podczas
zebrania zirytowanym głosem żądał przeprosin za oczernianie, oraz wygrażał skierowanie sprawy
do sądu. -Przestańmy toczyć tę wojnę, tylko pracujmy wszyscy w jednym kierunku. Mamy powody
do zadowolenia, a jeżeli będziemy współpracować osiągniemy jeszcze lepsze sukcesy - apelował o
zażegnanie konfliktu obecny w trakcie wyborów burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

2010-07-23 | Rekordowa inwestycja drogowa gminy

Koszt największej w historii Jarocina inwestycji może
pochłonąć nawet ponad 4 mln złotych. W jej ramach w
Jarocinie, Cielczy i Witaszycach powstanie łącznie ponad
1,3 km dróg asfaltowych, ponad 800 m dróg z kostki
betonowej, blisko 1,6 km chodników oraz pół kilometra
kanalizacji deszczowej. Wykonawcę inwestycji poznamy
pod koniec lipca.

Mechanizm finansowy polegający na wykupie
wierzytelności zastosowano w przypadku
os. 1000-lecia w Jarocinie, gdzie inwestycja właśnie
jest realizowana. Na ul. Sportowej samochody jeżdżą
już po położonej w zeszłym tygodniu warstwie
asfaltowej

W ramach prac na ul. Lutyńskiej w Jarocinie oraz ul.
Sienkiewicza i Nowej w Cielczy zostanie położona
nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik wraz ze zjazdami
na posesje. Z kolei na ul. Nyskiej i ul. Opłotki w
Jarocinie oraz ul. Mickiewicza w Witaszycach wykonana
zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ze
zjazdami na posesję. Zaś ul. Dnieprowa i Świętokrzyska
w Jarocinie wzbogacą się o kanalizację deszczową. Przy
pierwszej z nich powstanie chodnik, a przy drugiej
oczyszczalnia wód deszczowych.

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, w pierwszej kolejności przystąpi do prac
na ulicach, na których będzie nawierzchnia asfaltowa. Termin ich wykonania w zamówieniu
przetargowym jest określony na koniec października. Z kolei prace związane z budową kanalizacji
deszczowej i nawierzchni z kostki brukowej mają zostać zrealizowane do końca maja przyszłego
roku. Wykonawcę inwestycji poznamy 22 lipca, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.
Co warte podkreślenia – już po raz drugi w historii gminy Jarocin inwestycja zostanie sfinansowana
na zasadzie wykupu wierzytelności. Oznacza to, że wykonawca zrealizuje i sfinansuje inwestycję, a
gmina w dogodnym dla siebie czasie spłaci zobowiązanie. Zaletą takiego rozwiązania jest
możliwość realizacji kilku inwestycji na tak dużą skalę w jednym czasie. Taki mechanizm finansowy
zastosowano w przypadku os. 100-lecia w Jarocinie, gdzie inwestycja właśnie jest realizowana.
Tam prace zostaną ukończone jesienią.

2010-07-23 | Nowe place zabaw
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy powstało
pięć nowych placów zabaw. O nowoczesne i w pełni
bezpieczne dla najmłodszych miejsca spędzania czasu
wzbogaciły się Dąbrowa, Osiek, Cząszczew, Hilarów oraz
Kadziak.
W skład każdego z placów weszły m.in. huśtawki,
zjeżdżalnia, karuzela, piaskownica i sprężynowiec.
Wszystkie zakupione przez gminę Jarocin urządzenia są
kolorowe oraz wykonane z drewna bezrdzeniowego.
Obiekty posiadają niezbędne dla zdrowia i
bezpieczeństwa najmłodszych certyfikaty
W lipcu powstało pięć nowych placów zabaw.
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać bezpieczeństwa. Dostawcą wyposażenia placów zabaw
z 22 takich obiektów.
jest spółka Inter – Flora z Wrocławia. Koszt zakupu
wyposażenia dla sześciu placów zabaw to blisko 70 tys.
złotych. Na pięciu placach dzieci już mogą się bawić. Wyjątkiem jest Siedlemin, gdzie plac
powstanie we wrześniu.

2010-07-23 | Hala widowiskowo-sportowa w Jarocinie
Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego dokonał uroczystego otwarcia hali
widowiskowo-sportowej w Jarocinie. Oddanie do użytku obiektu, jednej z największych inwestycji w
naszej gminie na przestrzeni ostatnich lat, odbyło się w sobotę, 17 lipca.

Nowoczesna hala, która powstała w ramach kompleksu Jarocin-Sport, obejmuje pełnowymiarową
salę widowiskowo-sportową z trybunami na 300 osób. Sala wyposażona jest w główne boisko do
siatkówki i boiska boczne, boisko do piłki ręcznej oraz do koszykówki. Poza tym w budynku
znajdują się pomieszczenia siłowni oraz aerobiku, które użytkuje ATLAS Fitness Club,
pomieszczenia do gry w squash’a oraz Sportowe Wellness. W ramach gabinetów odnowy
biologicznej mieści się m. in. kabina do krioterapii wraz z salą treningową, studio wizażu i makijażu
permanentnego, salon masażu i aromaterapii oraz strefa SPA. Hala sportowa połączona jest z
sąsiednim budynkiem Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.
Wartość budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z obiektem Sportowe Wellness wyniosła
16.272.037 zł brutto. Budowę obiektu sfinansowały Gmina Jarocin, spółka Jarocin Sport oraz
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Totalizator Sportowy. Wykonawcą budowy hali
widowiskowo-sportowej była kaliska firma Novum Management Sp. z o.o. SKA, która zrealizowała
inwestycję w okresie od marca 2008 roku do połowy 15 grudnia ubiegłego roku.

W niecałą godzinę po przecięciu wstęgi na oficjalnej uroczystości na hali rozegrano charytatywny
mecz halowej piłki nożnej Hey kontra Muchy. Spotkanie zespołów, biorących udział w trwającym w
tym czasie Jarocin Festiwal 2010, zakończyło się wynikiem 10:2 dla Much. Dochód ze sprzedaży
biletów przeznaczony został na rehabilitację i leczenie trzyletniego Jasia Siejaka z Jarocina,
chorującego na Rdzeniowy Zanik Mięśni.
Uroczystość otwarcia była okazją do uhonorowania finalistów Jarocińskiej Ligii Tenisowej
JAROTENLIG 2010. Organizatorami ligi był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIMBLEDON"
i spółka Jarocin Sport. Rozgrywki odbywały się pod patronatem burmistrza Jarocina. W
rozgrywkach tenisowych prowadzonych w maju i czerwcu na kortach Jarocin Sport brało udział 18
zawodników w dwóch grupach wiekowych.

Kategoria wiekowa do 35 lat:
1. Paweł Kulka - Łuszczanów
2. Krzysztof Kasperczyk - Koźmin Wlkp.
3. Artur Chojnicki - Koźmin Wlkp.
4. Dariusz Skiba – Jarocin
Kategoria wiekowa powyżej 35 lat:
1. Dariusz Praczyk - Koźmin Wlkp.
2. Zbigniew Tobolski - Jarocin
3. Marek Mastalierz - Koźmin Wlkp.

2010-07-22 | Jarocińska administracja w czołówce najtańszych urzędów w Polsce!
Już czwarty rok z rzędu Jarocin znalazł się w pierwszej dziesiątce najtańszych urzędów w Polsce! W
rankingu opublikowanym przez Tygodnik Wspólnota, organizatorzy wzięli pod lupę wszystkie
polskie samorządy, oceniając je pod kątem wydatków na bieżące utrzymanie administracji. Gmina
Jarocin awansowała o jedno oczko w stosunku do ubiegłego roku i znalazła się na wysokim 9.
miejscu w Polsce, a na drugim w województwie!
Ranking Wspólnoty po raz pierwszy ogłoszony został w 2003 roku. Pod kątem wydatków bieżących
na administrację organizatorzy oceniają wszystkie polskie miasta, uwzględniając ich status i
wielkość. Jako, że wyniki dotyczą zawsze roku poprzedzającego daną edycję rankingu,
monitorować możemy wydatki na bieżące utrzymanie administracji od 2002 roku.
Lokaty, jakie Jarocin do tej pory zajmował w klasyfikacji, wyraźnie pokazują, że z roku na rok
utrzymanie jarocińskiej administracji kosztuje relatywnie mniej w porównaniu do innych
samorządów. W pierwszej edycji rankingu zajmowaliśmy miejsce 26. Rok później wskoczyliśmy na
miejsce 16., a potem na 20. Czwarty rok z rzędu Jarocin utrzymuje się na stabilnej pozycji - w
2006 znaleźliśmy się na 10. miejscu, w 2007 - na 9., w 2008 – na 10., a obecnie znów mamy
miejsce 9., przeznaczając na administrację 162,39 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Jak zauważają sami organizatorzy Rankingu, budzi on sporo kontrowersji: czy lepiej, jeśli
administracja jest tania – zgodnie z twierdzeniem "im mniej nas kosztują ci »okropni biurokraci«
tym lepiej" czy lepiej jeśli nakłady na administrację są wysokie, bo to może oznaczać wysoką
jakość obsługi? Kluczowa jest tu odpowiedź na pytanie: co za przeznaczone na administrację
samorządową pieniądze dostają mieszkańcy. Jednak takiej informacji w rankingu Wspólnoty nie
znajdziemy. – To pytanie, na które powinien odpowiedzieć sobie każdy z włodarzy jednostki
samorządowej – sugerują autorzy Rankingu. Jak zatem interpretuje wynik Jarocina burmistrz Adam
Pawlicki?
- W przypadku Jarocina kluczem do sukcesu jest racjonalność wydatkowania środków. W gminie
priorytetem są inwestycje: budowa dróg, bazy sportowej czy rozwój szkolnictwa – podkreśla
włodarz. - Utrzymanie od kilku lat bardzo wysokich nakładów na inwestycje, przy jednoczesnym
niepodnoszeniu od 2003 roku stawek podatkowych, oznacza, że każda złotówka przeznaczana na
funkcjonowanie urzędu jest pod szczególnym nadzorem – dodaje Adam Pawlicki. Jak zapewnia
burmistrz, w całej gminie, także w urzędzie, obowiązuje zasada, że najważniejsze jest zadowolenie
mieszkańców, więc oszczędność nie może odbywać się kosztem jakości obsługi. A na straży tej
jakości w jarocińskim urzędzie stoją normy ISO oraz racjonalne zarządzanie ludzkimi i
materialnymi zasobami.

2010-07-22 | Unijne pieniądze na teren w Golinie

Gmina Jarocin otrzyma 1,3 mln zł na dozbrojenie terenów inwestycyjnych w Golinie objętych strefą
ekonomiczną. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozytywną decyzję dla Jarocina podjął 22
lipca.
Środki przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Gmina Jarocin
zamierza przeznaczyć na budowę drogi dojazdowej. Wyremontowany ma zostać 700-metrowy,
sąsiadujący z terenem inwestycyjnym, odcinek ulicy Dworcowej w Golinie – od wysokości torów
kolejowych w kierunku Potarzycy. W ramach inwestycji powstanie także 300-metrowy odcinek
nowej drogi prowadzący w głąb terenu objętego strefą. Pracom drogowym będzie towarzyszyć
budowa kanalizacji deszczowej. Roboty mają ruszyć jeszcze w tym roku, choć poprzedzić go
jeszcze musi procedura przetargowa, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca.
Prawie 8 ha golińskiej ziemi od ponad roku jest objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną
INVEST – PARK. Od tego czasu gmina teren ten traktuje priorytetowo, bo też z nim związane są
największe nadzieje na ściągnięcie poważnych inwestorów i ożywienie gospodarcze naszego
regionu. Atrakcyjność inwestowania w strefie ekonomicznej polega na tym, że przedsiębiorcom
proponuje się pakiet preferencyjnych warunków. Szansę na realne pozyskanie inwestora zwiększa
odpowiednie przygotowanie terenu, w tym dogodny dojazd.

2010-07-20 | Debata festiwalowa
17 lipca w sobotę w samo południe na jarocińskim rynku
miała miejsce debata pn.: "Muzyka niezależna w PRL" z
udziałem Leszka Gnoińskiego - reżysera filmu "Beats of
Freedom", Waltera Chełstowskiego - byłego dyrektora
festiwalu, Tomasza Toborka z łódzkiego oddziału IPN,
Pawła Gumoli - członka zespołu "Moskwa" oraz Jarosława
Lange, przewodniczącego "Solidarności" w regionie
wielkopolskim. Była to również okazja do promocji nowej
książki dr. Tomasza Toborka - "Niezależna muzyka
rockowa". Przez ponad godzinę uczestnicy dyskutowali o
roli i sytuacji muzyki rockowej w latach 80' oraz słuchali
wypowiedzi widzów zgromadzonych na plaży.

2010-07-20 | Podzielili się krwią
"Przyjdź! Twoja krew ratuje życie" pod takim hasłem
przeprowadzona została akcja krwiodawstwa podczas
tegorocznego festiwalu. W jej ramach zgłosiło się ponad
110 osób, z których do pobrania krwi zakwalifikowało się
57. Łącznie oddali 26,650 litra krwi. To wynik o ponad
7,5 litra lepszy niż w zeszłym roku!
Podczas tegorocznego Jarocin Festiwal po raz kolejny
przeprowadzona została akcja pobierania krwi,
zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy w Jarocinie. Krew chętni oddawali w
pierwszym i drugim dniu festiwalu, czyli 16 i 17 lipca, w
godz. od 13.00 do 18.00 przy wejściu na pole namiotowe. Na chętnych czekał tam klimatyzowany
autobus ambulatoryjny, udostępniony przez Fundację Ronalda McDonalda, która w tego typu
akcjach bierze udział już od pięciu lat. Krwiodawcy otrzymali czekolady oraz bony do restauracji
McDonald's.

2010-07-19 | Jarocińska premiera "Generacji"
W ostatni dzień Jarocin Festiwal, w niedzielę 18 lipca, na
jarocińskim rynku odbyło się spotkanie z Robertem
Jaroszem i Michałem Wasążnikiem oraz promocja ich
najnowszej książki - "Generacja". Mimo niekorzystnej
pogody wydarzenie przyciągnęło wiele osób, między
innymi dzięki towarzyszącemu mu występowi Wiesława
Iwasyszyna – "człowieka orkiestry".
"GENERACJA" to wspólna publikacja autorstwa Michała
Wasążnika i Roberta Jarosza, na którą składają się:
autorski album 160 fotografii Wasążnika i esej mówiony
Jarosza. "GENERACJA" prezentuje twórców, miejsca i
wydarzenia, które fundowały tożsamość kultury alternatywnej oraz przynosi słowno-wizualną
dokumentację warszawskiej sceny punk i reggae
pierwszej połowy lat osiemdziesiątych, w kontekście
wydarzeń kulturowych i politycznych w Polsce i świecie.
Istotnym punktem odniesienia "Generacji" jest obchodzący w tym roku swoje trzydziestolecie - festiwal
w Jarocinie, który w latach 1982-1986 był kipiącym
tyglem i najważniejszym forum artystycznych prezentacji
polskiego rocka.
Jarocińska premiera książki odbyła się w trzeci dzień
jubileuszowego festiwalu. Na jarocińskim rynku, mimo
pogody, o godz. 13.30 zgromadziła się liczna
publiczność, która z zaciekawieniem przysłuchiwała się
rozmowie Roberta Jarosza, Michała Wasążnika i Leszka Gnoińskiego. Padło sporo słów o
przygotowaniach do wydawnictwa, o trudnym wyborze materiałów zdjęciowych, roli, jaką ma ono
pełnić, ale nie zabrakło też odniesień do sytuacji współczesnej sceny muzycznej i politycznej.
Chętni mogli zakupić książkę Jarosza i Wasążnika na specjalnym stoisku oraz otrzymać autografy
autorów.
Spotkanie autorskie zakończyło się występem Wiesława Iwasyszyna. Wiesław to pierwszy polski
beatboxer, który występował na Dużej Scenie jarocińskiego festiwalu w latach 1983-84. Dał
niesamowity pokaz swoich możliwości, wykonując utwory takich gwiazd, jak The White Stripes czy
Maanam. Jak stwierdził Robert Jarosz, który bezskutecznie starał się o występ Wiesława na
tegorocznym festiwalu, pozostawia do oceny jarocińskiej publiczności, czy Wiesiek faktycznie nie
nadaje się na Festiwal.

2010-07-19 | Hey i Muchy - zwycięstwo dla Jasia
10:2 - takim wynikiem zakończył się mecz halowej piłki nożnej rozegranej pomiędzy członkami
zespołów Hey i Muchy Jarocinie w sobotę 16 lipca. Miażdżące zwycięstwo wywalczyły Muchy, ale nie
o taki wynik toczyła się rozgrywka pomiędzy dwoma zespołami biorącymi udział w Jarocin Festiwal.
Mecz miał bowiem cel charytatywny - całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany
na rehabilitację i leczenie trzyletniego Jasia Siejaka z Jarocina, chorującego na Rdzeniowy Zanik
Mięśni.

- To nieuleczalna choroba, nie ma na nią lekarstwa. Jedyne co możemy zrobić to spowolnić proces
choroby, a do tego potrzebna jest długotrwała i ciężka rehabilitacja. - tłumaczy tata chłopca. Mecz
na nowo otwartej hali Jarocin Sport oglądało ponad 300 osób, w tym także mały Jaś, jego rodzice i
siostra. Na leczenie dziecka udało się zebrać kwotę 1.585zł.

2010-07-19 | Poznań i Jarocin - razem do Europejskiej Stolicy Kultury
W sobotę 17 lipca w Jarocinie Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, Zastępca Prezydenta Poznania i
Burmistrz Jarocina złożyli podpisy pod deklaracją o
współpracy przy projekcie "Poznań Europejską Stolicą
Kultury 2016". Jarocin szanse Poznania w uzyskaniu
tytułu pragnie wzmocnić swoim sztandarowym
produktem kulturalnym, czyli festiwalem oraz
powstającym Spichlerzem Polskiego Rocka.
- Sprowadzamy nad nasze miasto burzę, która ma nami
wstrząsnąć i nas zachwycić, która pokaże energię i siłę
ludzkiej twórczości - zapowiada na stronie
www.2016poznan.pl zastępca prezydenta Poznania
Sławomir Hinc. Burza, o której mowa, to "Poznańska
Burza Kulturalna 2016" - czyli program kulturalny, który
Poznań przedstawia w konkursie o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. Program ten wzmocni oferta
Jarocina - gminy, której na mapie kulturalnej
Wielkopolski ominąć się nie da. Burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki pozytywnie odpowiedział na zaproszenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka
Woźniaka i Prezydenta Poznania, Ryszarda Grobelnego,
do współpracy przy staraniu się Poznania o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury. - Jarocin to miasto, w
którym o kulturę wprost można się potknąć na ulicy komentuje włodarz Jarocina. - Jarocin Festiwal i
powstający tu Spichlerz Polskiego Rocka czyli czynne
przez cały rok muzeum rodzimej muzyki rockowej - z
pewnością wzmocni szansę Poznania w konkursie. Jak
zaznaczał włodarza Jarocina, festiwal ma żyć w Jarocinie
przez cały rok, nie tylko kilka dni.
Nie bez znaczenia było więc miejsce i czas podpisania
deklaracji o współpracy - uroczystość odbyła się w drugi
dzień Jarocin Festiwal, w sobotę, 17 lipca o godz. 13.00
na rynku, podczas otwarcia plenerowej wystawy "30 lat
jarocińskiego festiwalu". Na dokumencie swoje podpisy
złożyli: Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Adam Pawlicki - Burmistrz
Jarocina, a w imieniu Prezydenta Poznania, jego zastępca Jerzy Stępień.
Swoistym przypieczętowaniem deklaracji było odciśnięcie dłoni trzech sygnatariuszy deklaracji na
wielkoformatowym płótnie rozwieszonym przy scenie na rynku. W ten sposób marszałek, prezydent
Poznania i burmistrz Jarocina dołączyli do happeningu "Zostaw swój ślad w Jarocinie", w ramach
którego każdy uczestnik tegorocznego Jarocin Festiwal mógł odbić swoją dłoń, maczając ją
wcześniej w kolorowej farbie, na plakacie upamiętniającym 30-lecie imprezy. Powstały w ten
sposób swoisty obraz ma zawisnąć w Spichlerzu Polskiego Rocka - oryginalnym obiekcie
muzealnym, mającym powstać w Jarocinie do 2012r.
Uroczystość była także okazją do wręczenia przez marszałka burmistrzowi Jarocina Odznaki
Honorowej za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, za które uznano budowę i umacnianie
samorządu lokalnego, realizację cennych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi Miasta i Gminy
Jarocin oraz zaangażowanie w działalność społeczną.

2010-07-15 | Zagłosuj na młode kapele
Kolejnym partnerem Konkursu Młodych Zespołów Red Bull Tourbus w Jarocinie zostało
profesjonalne studio nagraniowe "Prusiewicz Sound Studio". Zwycięska kapela będzie miała
możliwość profesjonalnej rejestracji materiału na płytę w Studiu Marcina Prusiewicza.
Tradycyjnie już, poza jury, także festiwalowicze wybiorą swój ulubiony zespół. Przyjdź na Małą
Scenę i zdecyduj, kto otrzyma Nagrodę Publiczności. Każdej kapeli przypisano numer według
wylosowanej kolejności występów. Aby zagłosować na swojego faworyta należy wysłać SMS-a pod
numer 7101 w treści wpisując GJ JAROCIN oraz numer zespołu. Przykładowy SMS powinien
wyglądać następująco: GJ JAROCIN 01. Koszt SMS-a 1 zł + VAT. Głosować można do soboty – 17
lipca, do godziny 17:00. Numery znajdują się poniżej w godzinowej rozpisce występów.
piątek 16 lipca:
13:00–13:15 Co.In (numer 01)
13:25–13:40 Cropla (numer 02)
13:50–14:05 Grin Piss (numer 03)
14:15–14:30 Rotten Bark (numer 04)
14:40–14:55 Neony (numer 05)
15:05–15:20 Janek Samołyk (numer 06)
15:30–15:45 Prosto z Chile (numer 07)
15:55–16:10 Hellow Dog (numer 08)
sobota 17 lipca:
13:00–13:15 Camero Cat (numer 09)
13:25–13:4o Fire In The Hole (numer 10)
13:50–14:05 Materia (numer 11)
14:15–14:30 Schody (numer 12)
14:40–14:55 Diary Of Sorrow (numer 13)
15:05–15:20 Transsexdisco (numer 14)
15:30–15:45 Elephant Stone (numer 15)
15:55–16:10 Heroes Get Remembered (numer 16)

2010-07-15 | Wokół Jarocin Festiwal
Jarocin Festiwal to nie tylko koncerty, ale i mnóstwo innych imprez odbywających się w naszym
mieście! Zobacz pełen rozkład jazdy wydarzeń okołofestiwalowych tutaj [PDF, 2,29MB]

2010-07-15 | Pole namiotowe już działa!
Bramy festiwalowego pola namiotowego zostały otwarte tak jak zaplanowano - dokładnie w
czwartkowe południe, a pierwszych gości - Joannę Siwiec i Adriana Doleżyczka z Katowic osobiście przywitał burmistrz Jarocina Adam Pawlicki i Aleksander Bernat, pełniący obowiązki
dyrektora Jarocińskiego Ośrodka Kultury.

Włodarz miasta dla pierwszego mieszkańca pola namiotowego tradycyjnie przygotował torbę pełną
jarocińskich gadżetów, wśród których znalazło się m.in. album Muzyka Młodej Generacji oraz free wolne gadżety plażowe. W tym roku także JOK przygotował upominki. Drugi mieszkaniec pola
otrzymał m. in. pamiątkową deskę, pochodzącą ze sceny JOK-u oraz przedruk plakatu
festiwalowego sprzed 30 lat. - W Jarocinie jesteśmy po raz pierwszy. Do przyjazdu skusiła nas
fajna atmosfera, ciekawe zespoły i oczywiście ta okrągła trzydziestka, którą świętujecie w tym roku
- podkreślała Joanna Siwiec w trakcie spotkania z włodarzem. - Przyjechaliśmy, aby posłuchać
Pidżamy Porno, która od dłuższego czasu już nie koncertuje - dodał Adrian Doleżyczek.

2010-07-14 | Pieniądze pracują dla mieszkańców
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych
świętował w ubiegłym roku pięciolecie istnienia
chwaląc się doskonałymi wynikami. Udzielając
130 poręczeń na blisko 3 mln zł, JFPK pomógł w
ciągu pięciu lat w powstaniu 243 miejsc pracy. –
Ostatni rok był jednak jeszcze lepszy.
Udzieliliśmy poręczeń na ponad 6 mln zł, a nasza
działalność przyczyniła się bezpośrednio lub
pośrednio do powstania ponad 100 miejsc pracy
– mówi Robert Cieślak.
Udzielając 130 poręczeń na blisko 3 mln zł,
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych
pomógł w powstaniu 243 miejsc pracy. –
Uważam to za bardzo duży sukces, ponieważ
spółkę powołano do życia po to, by służyła
mieszkańcom gminy Jarocin – mówił na początku
2009r., podczas podsumowania pięciolecia
działalności JFPK, Robert Cieślak, prezes gminnej
spółki.
Wyniki z roku 2009 imponują jeszcze bardziej. Kapitał zakładowy, m.in. dzięki wsparciu gminy
Jarocin, wzrósł z nieco ponad 2,5 mln zł (dane z końca 2008 r) do ponad 6,7 mln zł (koniec 2009).
– Teraz majątek JFPK wynosi już blisko 10 mln zł, a to oznacza, że kapitał jaki zainwestowała w
spółkę gmina, jeszcze lepiej pracuje na korzyść mieszkańców gminy. Ponieważ 5% z tej sumy, to
maksymalna kwota poręczenia, jakiego możemy udzielić. Im większy kapitał, tym większe
możliwości dla podmiotów, które starają się o poręczenia w naszym funduszu. A zdolności
poręczycielskie jarocińskiego funduszu wynoszą teraz blisko pół mln zł – tłumaczy Robert Cieślak.
W 2009 gminna spółka udzieliła poręczeń na ponad 6 mln zł. Warto zaznaczyć, że pieniądze te

"pracują" przede wszystkim na terenie gminy Jarocin. Z danych funduszu wynika, że JFPK udzielił
wsparcia przede wszystkim na rozpoczęcie nowych działalności przy udziale środków z
Powiatowego Urzędu Pracy. Z zabezpieczenia w postaci poręczenia skorzystały także gminne spółki
- Jarocińskie Linie Autobusowe (na zakup nowoczesnych autobusów), Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji (na budowę sieci kanalizacyjnej) i Jarocin Sport (na budowę kotłowni przy jednej ze sal
gimnastycznych). Do tego ponad 2 mln zł to poręczenia dla lokalnych firm – klientów Banku
Spółdzielczego w Jarocinie. – Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym wynikiem, bowiem w
2009 przedsiębiorcy odczuwali jeszcze skutki kryzysu. Rynek nieco się ruszył, o czym mogą
świadczyć chociażby poręczenia dla banku spółdzielczego. Zabezpieczenie oferowane przez fundusz
ułatwia przedsiębiorcom dostęp do środków. Łatwiej rozmawia się z instytucjami finansowymi
mając nasze wsparcie – mówi prezes JFPK.
Dzięki udzielonym przez gminną spółkę poręczeniom, w gminie Jarocin powstało w minionym roku
ponad 100 nowych miejsc pracy. Nowe miejsca pracy powstają także i w samym funduszu. W
ostatnim roku zatrudnienie zwiększyło się o 5 osób, a to dzięki temu, że gminna spółka poszerzyła
zakres prowadzonej działalności. Oprócz poręczania kredytów i pożyczek w bankach oraz wsparcia
w przypadku pozyskiwania dotacji z Funduszu Pracy czy Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, JFPK uruchomił punkt konsultacyjno – pożyczkowy Wielkopolskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. – Oferujemy pożyczki dla przedsiębiorców prowadzących działalność na
terenie powiatu jarocińskiego. Maksymalna kwota pożyczki to 120 tys. zł, a oprocentowanie wynosi
6,49% w skali roku, czyli korzystniej niż w bankach. Dodatkowym ułatwieniem dla przedsiębiorców
jest to, że poręczenie można uzyskać w tym samym miejscu, co pożyczkę, czyli w siedzibie JFPK –
informuje Cieślak.
Kolejnym nowym obszarem działalności Funduszu jest zastępstwo inwestycyjne. Obejmuje ono
m.in. przygotowanie dokumentów, organizowanie przetargów i nadzór nad inwestycjami, a także
pozyskiwanie środków unijnych. – Oferujemy atrakcyjne ceny, doświadczenie, a przede wszystkim
kompleksową pomoc przy wypełnianiu wniosków o dotacje przedsiębiorcom, rolnikom i osobom,
które dopiero zamierzają starać się o środki i rozpoczynają działalność gospodarczą – Informuje
Agnieszka Rybacka, wiceprezes JFPK. Na początku roku gminna spółka daje możliwość uzyskania
pożyczki przez organizacje pozarządowe z Gminy Jarocin. - Pełnimy rolę zastępstwa
inwestycyjnego współpracując z inspektorami nadzoru i czuwamy nad prawidłowym przebiegiem
procesu inwestycyjnego. Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji aplikujących o dofinansowanie z
Funduszy Strukturalnych oraz innych mechanizmów finansowych – dodaje.
Jednym z największych sukcesów w tej dziedzinie jest pozyskanie ponad 3,6 mln zł dla Jarocińskich
Linii Autobusowych na zakup 5 autobusów, ale także pozyskanie środków na zakup 2 wozów
strażackich, budowę kanalizacji deszczowej w Cielczy (ul. Cmentarna, Wąska, Nowa) czy budowę
oświetlenia solarnego w Golinie.

2010-07-14 | Rekordowy Jarocin Festiwal!
Wszystkie bilety oraz karnety na Festiwal w Jarocinie
(16-18 lipca) zostały wyprzedane - poinformowała
wczoraj Agencja Go Ahead, organizator festiwalu. W
związku z tym podczas Festiwalu nie będzie prowadzona
dalsza sprzedaż karnetów i biletów. Agencja apeluje, by
osoby, które nie nabyły biletów w przedsprzedaży nie
decydowały się na przyjazd do Jarocina na Festiwal!
Wymiana karnetów oraz biletów na opaski rozpocznie się
w czwartek o godzinie 10:00 w punktach przed wejściem
na Teren Festiwalu. W piątek, sobotę oraz niedzielę
punkty opaskowania także działać będą od 10:00. Punkt

wymiany opasek znajdować się będzie także na Dworcu w Jarocinie. Punkt ten działać będzie w
piątek oraz w sobotę od 9:30.
Przypominamy, że w związku z rekordowym zainteresowaniem tegorocznym Festiwalem Przewozy
Regionalne oraz Jarocińskie Linie Autobusowe zdecydowały się zorganizować specjalne środki
transportu. Szczegóły na www.jarocinfestiwal.pl! Spis dostępnych miejsc noclegowych także
znajduje się na stronie internetowej Festiwalu. Informujemy także, iż w związku z dużą ilością
chętnych Jarociński Ośrodek Kultury podjął decyzję o powiększeniu pola namiotowego, które
rozpocznie przyjmować gości już jutro od godziny 12.00.
Start Festiwalu już w piątek! Mała Scena Red Bull Tourbus rusza o godzinie 13:00, początek
koncertów na Dużej Scenie o godzinie 16:00. W Jarocinie w tym roku zagrają m.in. Pidżama Porno,
Gossip, TSA, Dezerter, Biffy Clyro, Gallows, Ska-P, Flogging Molly oraz Hey.

2010-07-13 | PWIK nagrodzony, bo przyjazny środowisku
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku" - taki tytuł
uzyskało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Jarocinie zajmując I miejsce w prestiżowym
ogólnopolskim konkursie ekologicznym zorganizowanym
przez Związek Miast Polskich. W nagrodę gminna spółka
otrzymała 50 tys. zł.
Nagrodę dla PWiK-u przyznano za całokształt
działalności, a w szczególności za wysiłek włożony w proces kanalizowania gminy. - 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, bardzo dobrą sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, aż do
pozytywnego wpływu naszej działalności na środowisko - cieszy się Jerzy Wolski, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Za zajęcie 1 miejsca w ogólnopolskim, bardzo prestiżowym konkursie, gminna spółka otrzymała 50
tys. zł nagrody. Nagroda pieniężna ufundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu posłuży najprawdopodobniej na przygotowanie Centrum Edukacji
Ekologicznej, które PWiK planuje zorganizować przy łowisku Sabat w Cielczy.
Warto zaznaczyć, że w konkursie doceniono to, iż niewiele przedsiębiorstw w Polsce, o profilu
podobnym do PWiK, realizuje inwestycje w tak kompleksowy sposób, jak gminna spółka.
Przedsiębiorstwo inwestuje nie tylko w kanalizację ale także cały czas poprawia infrastrukturę,
buduje nowe stacje uzdatniania wody polepszając jej jakość, wymienia sieci i likwiduje azbest oraz
modernizuje oczyszczalnie ścieków. - Zewnętrzna komisja doceniła pozytywne rzeczy i
zastosowane przez PWiK rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na środowisko, a do tego
podnoszą standard życia mieszkańców naszej gminy - mówi Jerzy Wolski.

2010-07-12 | Kolejne lokale socjalne w Wilczyńcu
Umowa na budowę kolejnych lokali socjalnych we
Wilczyńcu została podpisana. Jarocińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego przekaże plac budowy
wykonawcy, firmie Bryll-Bud jeszcze w tym tygodniu.
Kolejne lokale socjalne w Wilczyńcu zostaną oddane do

użytku najpóźniej w listopadzie tego roku. Będzie to drugi budynek wykonany w najniższym z
możliwych standardów, zapewniający jednak jego lokatorom godziwe warunki mieszkaniowe.
Każda z ośmiu izb o powierzchni od 15 do 24 mkw będzie posiadała dostęp do mediów, węzeł
sanitarny i żeliwny piecyk do spalania węgla lub drewna oraz aneks kuchenny i łazienkę.
Budowa obiektu socjalnego będzie kosztowała 281 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodzą ze
środków własnych Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz z budżetu gminy
Jarocin. - Do Wilczyńca trafią osoby, które posiadały wyroki eksmisyjne, głownie z budynków przy
Parowozowni. Mamy blisko 30 wyroków eksmisyjnych. Dotyczą one przede wszystkim lokatorów,
którzy uporczywie unikają płacenia za mieszkanie. Nie może być tak, że mieszkańcy, którzy
systematycznie regulują czynsz, muszą płacić za tych, którzy notorycznie lekceważą ten obowiązek
- wyjaśnia Tomasz Wawrocki, Prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. - Nie
będę ukrywał, że w dużej mierze ludzie, którzy trafią do Wilczyńca, to osoby, które nie tylko nie
chcą płacić czynszu, ale nawet nie interesuje ich możliwość korzystania z pomocy gminy czy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne. Do tego zdarza się, że są to osoby, które poprzez
swoje zachowanie, np. dewastowanie mienia, libacje alkoholowe, uprzykrzają życie swoim
sąsiadom - mówi Wawrocki. I dodaje, że osoby eksmitowane do Wilczyńca muszą się liczyć z
pewnymi uciążliwościami, jak chociażby sporą odległością do miasta, czy przystanku
autobusowego. Prezes zaznacza jednak, że fakt iż dana osoba znajdzie się w lokalu socjalnym w
Wilczyńcu nie przekreśla jej szans na zmianę kategorii lokalu po poprawie statusu materialnego. Ale aby tak było, osoba ta musi wykazać chociażby trochę chęci do zmiany swojego stylu życia, co
jednak w przypadku niektórych nie jest takie oczywiste - dopowiada Wawrocki.

2010-07-12 | Nowa oferta JLA
Od 1 lipca wzrosły nieznacznie ceny biletów autobusowych. Równocześnie Jarocińskie Linie
Autobusowe zaoferowały swoim klientom bilety dwutygodniowe, jednostronne, a także tańszą
"sieciówkę".
Rada Miejska w Jarocinie zaakceptowała propozycję zmian cen biletów komunikacji miejskiej. Cena
pojedynczego biletu wzrosła o 20 groszy, a bilet miesięczny sieciowy staniał aż o 30 zł. Od 2008r.
JLA nie podnosiła cen, natomiast koszty związane z zakupem paliwa wzrosły w tym czasie o blisko
30%.
Od 1 lipca Jarocińskie Linie Autobusowe wprowadziły także szereg zmian mających na celu
podniesienie komfortu podróży mieszkańców naszej gminy. Dla Jarociniaków udogodnieniem jest
wprowadzenie jednego biletu sieciowego: osoby, które będą go posiadać, mogą się swobodnie
poruszać po całym mieście i przesiadać na trasach w jego obrębie. Dodatkowo znacznie spadła
cena sieciówki: zamiast 90 zł kosztuje jedynie 60 zł. Od początku lipca można się także
zaopatrywać w jednostronne bilety miesięczne. - Chodzi tu o sytuację, gdy ktoś chce się poruszać
naszymi liniami tylko w jedną stronę, bo drogę powrotną ma możliwość odbyć innym środkiem
transportu – tłumaczy prezes Jarocińskich Linii Autobusowych Grzegorz Mirkiewicz. Nowością są
także bilety dwutygodniowe. – Mogą z nich skorzystać osoby, które pracują, czy uczą się, tylko
przez część miesiąca – wyjaśnia prezes JLA.
Przypomnijmy, że od kwietnia Jarocin dysponuje najmłodszym taborem w Polsce. JLA posiada 22
nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej. – Inwestycja w nowy, dynamiczny, ekologiczny sprzęt
ma swoją cenę, ale nie można zapominać o wprowadzonej równocześnie przez nas nowej ofercie –
mówi szef JLA. – Władze naszego miasta dbają, by komunikacja miejska dobrze służyła wszystkich
ludziom, którzy jej potrzebują, także starszym czy niepełnosprawnym. Nowe autobusy są
dostosowane właśnie do ich potrzeb – dodaje Mirkiewicz. Doceniają to pasażerowie. - Mam starszą
mamę, więc wiem, jaki problem miały wcześniej osoby starsze, żeby się w ogóle dostać do
autobusu. Matki z wózkami też na pewno mają lżej dzięki nowym niskopodłogowym autobusom –
mówi Jolanta Kozłowska. – Wszystko drożeje, więc trudno się dziwić, że wzrasta także i cena za

korzystanie z komunikacji. Warto, by szefostwo JLA zwróciło uwagę na spore przerwy pomiędzy
kursami autobusów oraz to, że w soboty "emki" kursują jedynie do południa. Moim zdaniem bardzo
by się przydał chociaż jeden kurs w sobotę po południu w stronę cmentarza – proponuje
mieszkanka Jarocina.

2010-07-09 | Jarocińskie kolonie dla powodzian
23 dzieci z gminy Golina koło Konina, która ucierpiała w wyniku tegorocznej powodzi, goszczą w
Jarocinie w ramach 10-dniowych kolonii letnich. Wczoraj burmistrz Jarocina odwiedził uczestników
kolonii i sprezentował im wakacyjne gadżety.
W letnim wypoczynku bierze udział 23 dzieci, które w naszym mieście przebywać będą do 15 lipca.
Czas spędzają intensywnie, zwiedzając i bawiąc się. W ramach kolonii odbyła się wycieczka do
Wrocławia. Wczoraj w szkole rozpoczęły się drugie kolonie dla uczniów "piątki", a to doskonała
okazja do poznania nowych kolegów i zawiązania przyjaźni. - Mam nadzieję, że czujecie się u nas
dobrze i miło będziecie wspominać pobyt w naszym mieście - mówił burmistrz Pawlicki, wręczając
dzieciom upominki. Patronat nad przedsięwzięciem objął Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Organizatorami wypoczynku jest Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie i Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych i Ich Rodziców "Integracja z Piątką" przy wsparciu gminy Jarocin.

Na realizację wypoczynku dla dzieci organizatorom udało się zebrać kwotę 17 tys. złotych. - Poza
wsparciem finansowym udaje się nam uzyskać ulgi czy zniżki, wynegocjowaliśmy także dobre ceny
na basen. Ludzie rozumieją tragedię powodzian i chętnie pomagają. To jest niesamowite, że na
początku nie mając nic, przy dobrej woli ludzi można zrealizować takie przedsięwzięcie - mówi
zadowolona Iwona Jankowiak, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich
Rodziców "Integracja z Piątką". Kadrę pedagogiczną kolonii w formie wolontariatu stanowią
nauczyciele Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Łączny koszt organizacji kolonii to około 23 tys.
złotych.

2010-07-08 | Rocznicowy datownik
Staraniem Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych
im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach we współpracy z Pocztą
Polską opracowano projekt okolicznościowego datownika
pocztowego z wizerunkiem Jerzego Buzka, Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego. Stempel został oficjalnie zatwierdzony
przez Strasburg i Brukselę.
Datownik będzie stosowany na specjalnie przygotowanym stoisku
pocztowym w holu jarocińskiego ratusza w dniu 14 lipca. Data
nie jest przypadkowa i przypada w rocznicę wyboru prof. Jerzego

Buzka na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Potem jeszcze przez 30 dni będzie
dostępny w celach kolekcjonerskich w Urzędzie Pocztowym Jarocin Poznański 1. Otwarcie stoiska
będzie wiązało się ze spotkaniem zainteresowanych filatelistów, euroentuzjastów oraz członków
tarzeckiego stowarzyszenia absolwentów. Materiały z imprezy zostaną przekazane na ręce Andrzeja
Więckowskiego, asystenta przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

2010-07-08 | Nagrody za puszki
Około dwóch kilogramów puszek dziennie trafiało na miejskie składowisko odpadów. A to za sprawą
uczniów czterech szkół z gminy Jarocin, które uczestniczyły w konkursie "Zbieram puszki - chronię
środowisko" organizowanym przez Zakład Gospodarki Odpadami.
Konkurs ma na celu propagowanie poszanowania zasobów przyrody oraz rozwijanie świadomości
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. – Podczas trwającej od września ub. roku akcji, dzieciom ze
wszystkich szkół udało się zebrać ponad 640 kg puszek – mówi Robert Pawłowski z ZGO. – I choć
najlepszy uczeń zebrał blisko 10 tys. puszek, to nie ilość jest najważniejsza. Chodzi nam o
propagowanie idei segregacji odpadów wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Im
wcześniej uda się nauczyć ekologicznych zachowań, tym lepiej dla naszego środowiska – dodaje.
Podczas tegorocznej, siódmej już edycji konkursu, duże zaangażowanie uczniów przełożyło się na
efekt ekologiczny, bowiem każdego dnia z terenu gminy Jarocin znikało około dwóch kilogramów
aluminium. Podsumowanie akcji odbyło się pod koniec czerwca. Nagrodzono najbardziej
wytrwałych zbieraczy w kategorii najlepsza szkoła oraz najlepszy uczeń. Nagrody jakie trafiły do
laureatów, to m.in. aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD oraz sprzęt sportowy dla
poszczególnych placówek. Ponadto każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymał karnet na
basen. – Dodatkowo każdej szkole za kilogram puszek płaciliśmy symboliczną złotówkę. Liczymy,
że w nastepnych latach w naszym konkursie będzie brało udział jeszcze więcej szkół – mówi Robert
Pawłowski.
Ze względu na liczny udział w konkursie, postanowiono przyznać nagrody uczniom, którzy zebrali
co najmniej 4 kg puszek. Bezkonkurencyjna szkołą okazała się SP w Wilkowyi, która zebrała ponad
430 kg puszek. W kategorii najaktywniejszy wygrał uczeń tejże szkoły Mikołaj Ziętek, który zebrał
148 kg aluminium. W czasie całej akcji dzieciom ze wszystkich szkół udało się zebrać łącznie
643,22 kg puszek.
Organizatorami konkursu był Zakład Gospodarki Odpadami oraz Urząd Miejski w Jarocinie.

Wyniki konkursu:
Kategoria najlepsza szkoła:
I SP w Wilkowyi 430,2 kg
II SP w Witaszycach 134 kg
III SP Nr 3 w Jarocinie 60,5 kg
Kategoria najaktywniejszy uczeń:
I Mikołaj Ziętek 148 kg (SP Wilkowyja)
II Angelika Pazdej 60 kg (SP Wilkowyja)
III Martyna Skrzypczak 58,5 kg (SP Wilkowyja)

2010-07-08 | Wielkopolskie Krzyże Powstańcze po raz drugi
Trwa przyjmowanie zgłoszeń osób chcących otrzymać bezpłatne

Wielkopolskie Krzyże Powstańcze. Mogą się o nie ubiegać dzieci lub wnukowie powstańców
wielkopolskich walczących w kompaniach jarocińskich lub powstańców, którzy są pochowani na
terenie gminy Jarocin.
W kwietniu burmistrz Jarocina przekazał blisko 70 krzyży nagrobnych rodzinom powstańców
wielkopolskich. W związku z dużym zainteresowaniem akcją po oficjalnych uroczystościach
burmistrz Jarocina zdecydował o zorganizowaniu jej drugiej edycji. Krzyże są przeznaczone do
samodzielnego zamontowania na nagrobkach powstańców. Zostaną wykonane z żywicy
poliestrowej imitującej brąz przez Piotra Mastalerza, absolwenta wydziału rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu. Zakup krzyży sfinansuje Urząd Miejski w Jarocinie.
Termin zgłoszeń mija 8 września. Przyjmuje je Karolina Bruchal-Bąk z Kancelarii Burmistrza w
Urzędzie Miejskim w Jarocinie, pokój nr 39. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem
telefonu (062) 749-95-09.

2010-07-07 | Komputerowa rewolucja w szkołach gminy Jarocin
Już od września wszystkie szkoły gminy Jarocin, także te
niepubliczne wzbogacą się o mobilne pracownie
komputerowe. Zakup ponad 820 netbooków, czyli
przenośnych komputerów. Otrzyma je 26 szkół z terenu
naszej gminy. W ten sposób jarociński samorząd
rozpocznie pionierski w skali kraju projekt.
Czym jest mobilna pracownia komputerowa? Taka
nowoczesna klasa składa się z laptopa (przenośny
komputer) wraz z oprogramowaniem dla nauczyciela,
routera (urządzenie które umożliwia przesyłanie danych
między komputerami), netbooków dla uczniów z
odpowiednim oprogramowaniem oraz mobilnej szafki, która służy do ładowania i przechowywania
komputerów. Komputer nauczyciela za pomocą odpowiedniego programu stanowi centrum
zarządzania lekcją. - Pracując z wykorzystaniem mobilnej pracowni nauczyciel będzie zarządzał
klasą z jednego miejsca, będzie miał bezpośredni dostęp do tego, co uczeń w robi w konkretnym
momencie. Jeśli szkoła będzie miała do dyspozycji tablicę interaktywną, będzie miał także
możliwość wyświetlania na forum klasy postępów pracy uczniów – podkreśla Andrzej Grzybowski,
merytoryczny koordynator projektu. Dlatego, że do
transmisji danych używany będzie certyfikowany router
nie będzie problemu z kablami sieciowymi. Zaletą jest to,
że netbooki będą ładowane w szafce mobilnej i nie
będzie potrzeby podłączania ich do przewodów
zasilających. Ich nieobecność eliminuje
prawdopodobieństwo upadku z ławki. Mimo to komputery
mają specjalnie wzmocnioną obudowę.
Jak sfinansować zakup sprzętu? Koszt zakupu netbooków
to kwota pomiędzy 1,2 mln a 1,5 mln złotych. W
budżecie naszej gminy na rok 2010 nie ma takiej pozycji
jak zakup ponad 820 komputerów. Jednak kilka tygodni
temu Rada Miejska odpowiednią uchwałą upoważniła burmistrza Jarocina do zaciągnięcia
zobowiązania na trzy lata do kwoty 1,5 mln zł. Krótko po tym gmina ogłosiła przetarg na
dostarczenie sprzętu komputerowego do szkół na zasadach leasingu operacyjnego. Stosując taki
zabieg jarociński samorząd będzie spłacał zakup mobilnych pracowni przez trzy lata w kwocie od
400 tys. do 500 tys. zł rocznie. Według zamówienia przetargowego sprzęt ma trafić do szkół 1
września, a spłata 36 rat rozpocznie się w styczniu 2011 roku.

Zalety wylesingowania tego sprzętu to przede wszystkim to że 824 komputerów trafia jednorazowo
do szkół, ale gmina nie staje się ich właścicielem, dzięki czemu po okresie leasingu szkoła czy
gmina nie ma problemu z przestarzałym technologicznie sprzętem. Utylizacja takiej liczby
komputerów to byłby dodatkowy koszt. Po trzech latach zabiera go dostawca lub umożliwia
wykupienie go za niewielką opłatą szkołom lub uczniom. - Teraz czekamy na korzystne
rozstrzygnięcie przetargu. Zgodnie z wymaganiami określonymi w zamówieniu komputery mają być
dostarczone do szkół do 1 września i tym samym od nowego roku szkolnego rozpoczniemy
rewolucję technologiczną w szkołach gminy Jarocin jako pierwsi w Polsce – dodaje wiceburmistrz.
Oferty na dostawę sprzętu komputerowego można składać do 3 sierpnia, kiedy to nastąpi otwarcie
ofert. Co ważne podkreślenia jarociński samorząd, korzystając z rozwiązania finansowego, jakim
jest leasing operacyjny, nie zwiększa wskaźnika zadłużenia gminy.
Zalety przedsięwzięcia jarocińskiego samorządu Gmina Jarocin wyposaży 26 szkół w 29 mobilnych
pracowni komputerowych, w skład których wejdą 824 netbooki uczniowskie. Założenia projektu
określają, aby uczniowie w ramach jednego dnia szkolnego korzystali ze sprzętu przez
maksymalnie 2-3 godziny dzienne. - Nie chodzi o to, aby uczeń spędził cały dzień przed
komputerem. Naszym celem nie jest też odciąganie dzieci i młodzieży od tradycyjnej papierowej
książki – zaznacza Robert Kaźmierczak.
Komputery, które trafią do placówek gminy Jarocin, będą wyposażone w system Windows, pakiet
Office oraz program antywirusowy. - My wyleasingujemy te komputery bez oprogramowania do
pracy nauczyciel-uczeń. Stworzy je Andrzej Grzybowski, nauczyciel języka angielskiego i
informatyki w SP nr 2, który będzie mógł je na bieżąco konsultować z nauczycielami i ulepszać –
mówi burmistrz Kaźmierczak. Już pod koniec sierpnia rozpoczną się szkolenia informatyków, którzy
będą konsultantami dla nauczycieli w danej szkole. Docelowo przeszkoleni zostaną wszyscy
nauczyciele gminnych szkół, których jest ponad czterystu. W ramach projektu wyposażenia szkół w
netbooki powstanie także platforma internetowa, która będzie forum wymiany doświadczeń ale też
sposobem monitorowania wykorzystania tych pracowni w poszczególnych szkołach oraz przez
nauczycieli konkretnych przedmiotów.
Zdjęcia pochodzą ze strony: www.spmrozy.pl

2010-07-07 | Powstaje film o festiwalu i Jarocinie
Ruszyły prace nad filmem "Podróż w czasie" Andrzeja Wolfa. Obraz poświęcony będzie
jarocińskiemu festiwalowi z roku 1987 oraz zmianom jakie zaszły od tamtego czasu w całej Polsce.
Głównymi bohaterami filmu mają być uczestnicy "Jarocina" z 1987 roku, którzy pojawiają się w
materiale filmowym z tamtego okresu, a które uda się odnaleźć po latach i zachęcić do
wypowiedzi.
Andrzej Wolf, operator filmowy, z "Jarocinem" związany jest bardzo mocno – to on jest jednym z
autorów zdjęć do filmu "Fala'85" w reżyserii Piotra Łazarkiewicza. Z udziałem jego studentów
powstał także "Skansen" rejestrujący Jarocin PRL Festiwal w 2005 roku. Wolf był także autorem
filmu "Jarocin'87". To właśnie wtedy, 23 lata temu, podczas Festiwalu Muzyki Rockowej, powstał
bardzo bogaty materiał, który operator zamierza wykorzystać przy swojej najnowszej produkcji
"Podróż w czasie".
Jak wskazuje Andrzej Wolf, w profesjonalnych materiałach filmowych z festiwalu Jarocin'87 mieści
się zapis czasu sprzed 23 lat. Zdjęcia dokumentalne zrobione jeszcze w PRL mieszczą ważny zapis
minionej epoki. (...) Mamy tu zapis stanu świadomości artystów, ale też zwykłych ludzi (...),
swoisty element diagnozy społecznej tamtej rzeczywistości, u progu ważnych przemian
politycznych i społeczno-gospodarczych. To filmowy obraz społecznej tęsknoty za osobistą
wolnością, ale także marzeń o wolnej, "innej" Polsce.

W filmie "Podróż w czasie" Andrzej Wolf pragnie powrócić do "Jarocina" z 1987 roku po to, żeby
realia tamtych czasów porównać do realiów dzisiejszych. Głównym założeniem filmu jest to, aby
skonfrontować zarejestrowane w 1987 roku wypowiedzi z dzisiejszymi poglądami tych samych
osób, zaobserwować jak zmieniło się ich myślenie, widzenie świata, dążenia, ideały. - To jest film o
Polsce teraz i 23 lata temu, o zmianie pokoleniowej, o wolności, drodze do demokracji i zwycięstwie
– podkreśla Andrzej Wolf i przyznaje, że największym wyzwaniem tej produkcji jest szukanie tych
osób, które pojawiły się na materiałach sprzed 23 lat. Właśnie dlatego akcja promująca film opiera
się na prezentacji zarejestrowanego w 1987 roku materiału zdjęciowego. Zdjęcia dostępne są na
stronach: http://www.facebook.com/jarocin87, http://pokoleniejarocin87.blip.pl/,
http://twitter.com/jarocin87. Każdy, kto na fotografiach rozpozna siebie lub znajomych, może
skontaktować się z producentami filmu za pośrednictwem poczty e-mail:
pokoleniejarocin87@gmail.com.
Prace nad filmem potrwają jeszcze rok. Jego premiera ma odbyć się podczas festiwalu w 2011
roku.

2010-07-06 | Cielcza pomogła powodzianom
11-osobowy komitet, który zawiązał się w Cielczy
zorganizował zbiórkę darów dla powodzian.
Zgromadzone przedmioty i datki pieniężne zostały
przekazane mieszkańcom zalanej miejscowości Sokolniki
niedaleko Sandomierza.
Inicjatorem przeprowadzonej zbiórki był jeden ze
strażaków, który przed 13 lat brał udział w akcji
powodziowej właśnie w Sokolnikach. Pierwszą zbiórkę
pieniędzy dla powodzian zorganizowano podczas
Gminnych Zawodów Sportowych OSP w Cielczy. W
ostatnią niedzielę czerwca dary zbierano po każdej mszy
przy kościele. Oprócz tego datki można było składać przez blisko dwa tygodnie w biurze sołtysa.
Mieszkańcy ofiarowywali m.in. artykuły spożywcze, wodę, buty, ubrania, kosmetyki, koce, kołdry, a
także wiadra i farby. Dary wyjechały z Cielczy do miejscowości Sokolniki w sobotę 3 lipca. Tam
zostały przekazane mieszkańcom m.in. przez sołtysa Cielczy Juliana Zegara.

