2011-01-31 | Radzili nad Spichlerzem
Jak ma wyglądać i na jakich zasadach działać Spichlerz Polskiego Rocka zastanawiali się w minioną
sobotę współtwórcy i organizatorzy Wielkopolskich Rytmów Młodych i Festiwalu Muzyki Rockowej w
Jarocinie, dziennikarze muzyczni, archiwiści, dokumentaliści polskiego rocka i znawcy
współczesnego muzealnictwa. - To na pewno nie powinno być tradycyjne muzeum - powiedział
prowadzący spotkanie dr Marcin Szeląg, poznański historyk sztuki.

Spichlerz będzie częścią jarocińskiego muzeum, ale powstanie w specjalnie zaadaptowanym na ten
cel dawnym trzypiętrowym spichlerzu zbożowym położonym w centrum miasta przy drodze
krajowej nr 11. Nowoczesna wystawa będzie miała w części charakter multimedialny. Jednak
wszystko w Spichlerzu musi zostać tak zorganizowane, aby miłośnicy rocka, muzycy, mieszkańcy
miasta, ale także turyści w każdym wieku chcieli do niego wejść, musi mieć w sobie magnes, który
będzie przyciągał. W czasie debaty wielokrotnie podkreślano, że Spichlerz ma być nowoczesną
instytucją, gdzie będą miały miejsce atrakcyjne przedsięwzięcia kulturalne, gdzie zwiedzający w
ciekawy sposób będzie mógł sam zgłębić historię muzyki rockowej. Uczestnicy dyskusji próbowali
unikać słowa muzeum. - Musimy wyrzucić z głowy muzeum - apelował Walter Chełstowski.
Jednym z pomysłów na funkcjonowanie Spichlerza jest uruchomienie w jego ramach studia nagrań,
z którego mogliby korzystać młodzi muzycy. - Budujemy na dole 2-3 pokoje, salę prób, z
możliwością zawodowego nagrania dźwięku na żywo, albo jako studio. Każdemu z Polski, ze świata
można dać spanie i miejsce, gdzie może zawodowo grać. Stawiamy jednak warunek - cały dzień
muszą ćwiczyć, a na koniec dać koncert w internecie. Młodym zespołom potrzeba promocji. To
musi żyć - przekonywał Walter Chełstowski. Dzięki pozyskanym zbiorom Spichlerz mógłby stać się
także centrum badawczym muzyki rockowej. - Szczegółowe badania nad muzyką rockową w Polsce
praktycznie nie istnieją, dlatego to muzeum powinno składać się z dwóch części - muzycznej i
badawczej - podkreślił Mirosław Makowski, który przedstawił prezentację, dotyczącą kształtu
spichlerza.

Wizji, jak powinien funkcjonować spichlerz, istnieje wiele. Zatem przed realizującymi projekt tego
nowoczesnego muzeum, ale tak naprawdę nie-muzeum, stoi nie lada wyzwanie. Muszą bowiem
wziąć pod uwagę miejsce oraz budżet, jakimi dysponują. - Nie miejmy za złe, że ktoś chce coś
pominąć w tym muzeum, bo wszystko się tam po prostu nie zmieści - podkreślił Walter
Chełstowski. Pierwsze spotkanie Rady miało na celu skonfrontowanie pomysłu na Spichlerz

Polskiego Rocka, jaki powstał przy składaniu wniosku o dotację ze środków z UE z opiniami
bohaterów i znawców historii polskiego rocka.
Przypomnijmy, że budżet projektu w latach 2010-1013 (termin uruchomienia ekspozycji stałej)
szacowany jest na 4-5 mln złotych. Muzeum Regionalne w Jarocinie pozyskało 1,6 mln zł
dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Unijne środki zostaną
wykorzystane na tzw. część "miękką" ekspozycji, czyli wykonanie scenariusza wystawy, projektu
aranżacji, zakup praw do nagrań i fotografii, produkcję filmów do multimedialnych elementów
wystawy. Wkład własny Jarocina w tę część projektu wynosi zaledwie 270 tys. zł. Jeszcze w tym
roku mają zostać wykonane prace adaptacyjne, dostosowujące budynek spichlerza do potrzeb
organizacji ekspozycji stałej (I i II piętro) i części gastronomicznej (parter). Ich koszt ma wynieść
od ok. 900 tys. do 1,2 mln zł. Obecnie na rozpatrzenie oczekuje wniosek złożony do programu
operacyjnego ministra kultury.

2011-01-28 | Medale za synów
Rodzice, których co najmniej trzech synów pełniło lub pełni czynną służbę wojskową mogą ubiegać
się o przyznanie "Medalu za zasługi dla obronności kraju". Termin zgłoszeń mija 24 lutego.
Odznaczenie stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do
rozwoju i umocnienia obronności kraju. W celu okazania wysokiego uznania nadawany jest także
rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.
Medal dzieli się na trzy stopnie. Złoty przyznawany jest rodzicom, których co najmniej pięcioro
dzieci pełniło czynną służbę wojskową, srebrny w przypadku czterech, a brązowy, kiedy rodzice
doczekali się trojga synów-żołnierzy. Zainteresowani mogą zgłaszać się w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie w Wydziale Spraw Obywatelskich (I piętro, pok. nr 42) w godzinach 8.00 - 15.00.
Zgłoszenia dotyczą rodziców, którzy wcześniej nie zostali uhonorowani takim odznaczeniem.

2011-01-26 | Projekt Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie
W Jarocinie właśnie rozpoczęła się realizacja projektu Spichlerz Polskiego Rocka. Projekt przewiduje
stworzenie w mieście stałej ekspozycji poświęconej ponad 40-letniej historii jarocińskich festiwali i
historii polskiego rocka.
Mimo, że Jarocin utożsamiany jest z festiwalem, odwiedzający miasto turyści oraz fani rocka
przybywający na kolejne edycje festiwalu nie znajdują miejsca, w którym mogliby zapoznać się z
historią imprezy mającej niezaprzeczalny wpływ na rozwój polskiej muzyki rockowej. Spichlerz ma
wypełnić tę lukę i stać się magnesem, który będzie przyciągał do Jarocina fanów muzyki rockowej
przez cały rok, a nie tylko podczas trwania festiwalu.
Ekspozycja, będąca częścią jarocińskiego muzeum, powstanie w specjalnie zaadaptowanym na ten
cel dawnym spichlerzu zbożowym położonym w zabytkowej strefie centrum miasta. Wystawa
będzie miała w części charakter multimedialny. Zwiedzający będzie mógł obejrzeć bogatą
dokumentację fotograficzną wykonaną podczas kolejnych edycji festiwalu przez profesjonalnych
fotografów, amatorów, a także przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Dostępne będą
oryginalne nagrania muzyczne i filmowe z koncertów oraz filmy dokumentalne pokazujące fenomen
Jarocina. Tutaj będzie można prześledzić historię imprezy na podstawie artykułów zamieszczanych
przez lata w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Na potrzeby wystawy powstanie ponad 20
kilkunastominutowych filmów prezentujących kolejne edycje festiwalu - od pierwszego, który odbył
się w 1980 roku, aż po ostatnie. Jeden z odcinków będzie próbą pokazania Wielkopolskich Rytmów
Młodych, które odbywały się w Jarocinie w latach 70.
Cykl filmowy ma pokazywać ewolucję festiwalu i zmieniające się uwarunkowania społecznopolityczne. Na ekspozycji znajdą się również oryginale plakaty, foldery festiwalowe, karnety i
wejściówki, pamiątkowe koszulki znaczki reklamowe oraz setki innych przedmiotów, bez których
nie można sobie wyobrazić jarocińskiego festiwalu. Niezwykle cennymi dla fanów rocka

eksponatami będą pamiątki przekazywane przez polskich muzyków rockowych.
Spichlerz stanie się także miejscem realizacji różnorodnych projektów kulturalnych. Parter budynku
będzie pełnił rolę gospody muzycznej, gdzie będą mogły prezentować się młode zespoły. Będzie to
też miejsce spotkań autorskich i wystaw czasowych. Elementem promocji Spichlerza jest mobilna,
plenerowa wystawa "30 lat jarocińskich festiwali", która latem 2010 r. prezentowana była w
Jarocinie i która odwiedzać będzie kolejne miasta w Polsce.
Na część "miękką" ekspozycji (scenariusz wystawy, projekt aranżacji, zakup praw do nagrań i
fotografii, produkcję filmów do multimedialnych elementów wystawy) Muzeum pozyskało unijną
dotację prawie 1,6 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkład
własny Jarocina w tę część projektu wynosi zaledwie 270 tys. zł, ale już takie zaangażowanie
finansowe pozwoliło na pozyskanie dotacji ze środków z UE.
Gmina Jarocin będzie angażowała kolejne środki w realizację projektu. W tym roku przewiduje się
wykonanie prac adaptacyjnych, dostosowujących budynek spichlerza do potrzeb organizacji
ekspozycji stałej (I i II piętro) i części gastronomicznej (parter). Koszt - ok. 900 tys. - 1,2 mln zł.
Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie wniosku złożonego do programu operacyjnego ministra
kultury. Kolejne aplikacje o środki zewnętrzne będą składane do Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej, a w 2012 r. ponownie do ministra kultury na zakup urządzeń ekspozycyjnych, w tym do
prezentacji multimedialnych.
Szacujemy, że w latach 2010-1013 (termin uruchomienia ekspozycji stałej) budżet projektu
wyniesie ok. 4 - 5 mln zł.
To nasze założenia do projektu. Na początku jego realizacji chcemy jednak uzyskać opinie
współtwórców Wielkopolskich Rytmów Młodych, Festiwalu Muzyki Rockowej, dziennikarzy
muzycznych, wydawców, dokumentalistów w kilku zasadniczych kwestiach. 29 stycznia będziemy
chcieli uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Czym powinien być Spichlerz Polskiego Rocka?
Jakie cele przed tą instytucją stawiamy?
Jaka powinna być grupa docelowa?
Co chcemy, aby wynosili ze Spichlerza zwiedzający?
Ekspozycja stała:
 pokazanie całej historii polskiej muzyki rockowej czy ograniczenie się do wydarzeń,
jakie miały miejsce w Jarocinie (Wielkopolskie Rytmy Młodych, Festiwal Muzyki
Rockowej)?
 układ chronologiczny czy problemowy?
 formy ekspozycji - proporcje między tradycyjnym sprzętem ekspozycyjnym a
nowymi technologiami
Rok 2013 - osiągnięcie założonego celu czy dopiero stworzenie warunków do osiągania
założonych celów?
Czy Spichlerz powinien zajmować się edukacją muzealną?
Czy Spichlerz powinien zacząć działalność naukową - instytutu badań polskiej muzyki
rockowej?
Czy Spichlerz powinien stać się miejscem archiwizacji i gromadzenia polskiej muzyki
rockowej?
Jaka powinna być rola Spichlerza przy kolejnych edycjach Jarocin Festiwal?
Czy działalność Spichlerza może stać się determinantem promocji i rozwoju gospodarczego
Jarocina?

Osoby, które potwierdziły udział w debacie 29 stycznia:
1. Walter Chełstowski - współtwórca Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie
2. Jacek Chudzik - organizator Wielkopolskich Rytmów Młodych w Jarocinie w latach 70.
3. Leszek Gnoiński - dziennikarz muzyczny, współautor "Encyklopedii Polskiego Rocka",
współscenarzysta i współreżyser filmów "Beats Of Freedom" i "Historii Polskiego Rocka"
4. Marcin Jacobson - manager, producent i wydawca muzyczny, współtwórca ruchu Muzyka
Młodej Generacji, współorganizator/dyrektor jarociński festiwali w latach 80.
5. Jan Jajor - sekretarz PZPR w Jarocinie w latach 80.
6. Robert Jarosz - badacz kultury, wydawca i twórca prywatnego Archiwum TRASA W-Z,
poświęconego kulturze popularnej lat 1956-1989, autor projektu

7. Marcin Kostaszuk - szef działu kulturalnego "Głosu Wielkopolskiego"
8. Marek Kurzawa - dyrektor Jarocin Festiwal w latach 2006-2007
9. Mirosław Makowski - współorganizator jarocińskich festiwali w latach 80., artysta
plastyk, wydawca
10. Adam Martuzalski - muzyk jarocińskiego zespołu Acapulco, laureat Jarocina '87
11. Tomasz Mikołajczak - jarocinian, wieloletni art director w agencji reklamowej JUST
12. Piotr Nagłowski - współorganizator festiwali jarocińskich w latach 80., manager
muzyczny
13. Czesław Robakowski - naczelnik Miasta i Gminy Jarocin w latach 80.
14. Marian Szyrygajło - dyrektor JOK w latach 80.
15. Zbigniew Schaedel - współorganizator WRM, muzyk zespołu Kwiaty (laureat WRM)
16. dr Marcin Szeląg (historyk sztuki, wykładowca Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownik Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Zajmuje się współczesną problematyką muzealną)
17. Hieronim Ścigacz - dyrektor festiwali w latach 1992-93
18. Michał Wiraszko - dyrektor Jarocin Festiwal 2008-2009
19. Grzegorz K. Witkowski - dziennikarz muzyczny ("Tylko Rock", "Teraz Rock"),
dokumentalista jarocińskich festiwali, autor cyklu wywiadów z organizatorami i
uczestnikami festiwali
20. Krzysztof Wodniczak - współorganizator Wielkopolskich Rytmów Młodych, dziennikarz,
mananger muzyczny.

2011-01-25 | Nagrody za osiągnięcia sportowe
31 stycznia mija termin składania wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród Burmistrza Jarocina
za osiągnięte wyniki sportowe w 2010 roku. Wnioskować można także o przyznanie nagrody dla
trenerów lub działaczy sportowych. W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel 50 tys. złotych. W
ubiegłym roku wyróżnionych w ten sposób zostało 35 sportowców.
Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia lub nagrody za osiągnięcia sportowe mogą wystąpić
stowarzyszenia, kluby i organizacje sportowe lub osoby fizyczne. Wniosek o przyznanie wyróżnienia
lub nagrody powinien zawierać dane osobowe kandydata do wyróżnienia lub nagrody, dokument
lub oświadczenie potwierdzającą osiągnięcie wyniku sportowego.

2011-01-24 | Umowa na dofinansowanie zakupu autobusów podpisana
Pod koniec grudnia prezes Jarocińskich Linii
Autobusowych, Grzegorz Mirkiewicz złożył w Urzędzie
Marszałkowskim podpis na umowie na dofinansowanie
zakupu 8 ekologicznych autobusów dla komunikacji
miejskiej w Jarocinie.
Kwota dofinansowania, jaką gminna spółka otrzyma z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to
ponad 3 mln zł! Pieniądze zostaną przeznaczone na
zakup kolejnych nowoczesnych autobusów: sześciu 9metrowych oraz dwóch 12-metrowych. Jarocińskie Linie
Autobusowe jeszcze w tym miesiącu ogłoszą pierwszy
przetarg. - Podzieliliśmy zadanie na dwa etapy. W pierwszym kupimy 6 małych autobusów, by
mogły swoją eksploatację w Jarocinie rozpocząć jeszcze przed wakacjami letnimi . Będą one
kursować w godzinach wieczornych, dniach wolnych od pracy i okresie wakacyjnym, dzięki czemu
ograniczymy zużycie paliwa - tłumaczy Grzegorz Mirkiewicz. - Natomiast w lutym ogłosimy drugi

przetarg na 2 duże autobusy, które z kolei będą jeździć na trasach w gminie Jarocin od września dodaje prezes JLA.
Ponad 3 mln dofinansowania w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013 to 80% wartości całego projektu, w którym uczestniczy JLA. Przedsięwzięcie
opiewa na kwotę ponad 4,6 mln złotych. Wniosek o unijne dofinansowanie został oceniony bardzo
wysoko. - Dzięki współpracy z JFPK, które wykonało bardzo ważne w tym wniosku studium
wykonalności, uplasowaliśmy się na 2 miejscu spośród 15 złożonych przez firmy komunikacji
miejskich z terenu Wielkopolski, a ustąpiliśmy jedynie MZK Poznań - podkreśla Mirkiewicz.
Dodajmy, że środki z WRPO to nie pierwsze unijne dofinansowanie dla JLA. Na przełomie
2009/2010 roku spółka pozyskała ponad 3,6 mln zł na zakup 5 nowoczesnych, niskopodłogowych
autobusów.
Nowe autobusy będą w pełni klimatyzowane, wyposażone w system monitoringu i system
samogaszący. Zastąpią najstarsze pojazdy o najniższym komforcie podróży, najsłabiej spełniające
standardy ekologiczne i nieprzystosowane do przewozu niepełnosprawnych. Dzięki nowym
pojazdom komfort jazdy pasażerów będzie jeszcze wyższe, skróci czas jazdy i poprawi
bezpieczeństwo. Poza tym zostanie obniżony koszt utrzymania transportu publicznego. - Na
realizacji projektu skorzystają głównie uczniowie dojeżdżający do szkół i osoby jadące do pracy,
grupy które w największym stopniu korzystają z usług spółki - mówi Mirkiewicz. Wymiana starego
taboru na nowy przyczyni się także do zmniejszenia emisji spalin do powietrza. - Autobusy będą
spełniać najbardziej rygorystyczne wymogi, dotyczące emisji spalin, zgodne z dyrektywami Unii
Europejskiej - podkreśla Grzegorz Mirkiewicz, prezes JLA.

2011-01-24 | W rocznicę wyzwolenia
66. rocznicę wyzwolenia Jarocina spod okupacji
hitlerowskiej uczciły władze samorządowe oraz
przedstawiciele organizacji kombatanckich z terenu
Jarocina. Pod pomnikiem "Bohaterskich Synów Ziemi
Jarocińskiej 1939-1945" w Parku Zwycięstwa w Jarocinie
kwiaty złożył burmistrz Adam Pawlicki i starosta Mikołaj
Szymczak.
24 stycznia 1945 roku oddziały 33. Armii dowodzonej
przez gen. Wiaczesława Dimitriewicza Cwietajewa oraz
żołnierzy 7. Korpusu Kawalerii Gwardii wyzwoliły Jarocin
spod okupacji hitlerowskiej. O wyzwolenie naszego
miasta i powiatu walczyło ok. 60 żołnierzy radzieckich.

2011-01-21 | Równe szanse dofinansowane z UE
Ponad 410.000 tys. złotych pozyskała gmina Jarocin z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
realizację projektu: "Równe szanse edukacyjne dla uczniów z gminy Jarocin". Wniosek projektowy
przygotowany został przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych wraz z JFPK Sp. z o.o. Jeszcze w
styczniu podpisana zostanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy umowa o dofinansowanie realizacji
projektu. Cała kwota przeznaczona będzie na organizację zajęć dodatkowych, które są częścią
procesu indywidualizacji pracy z uczniem. Rodzaj przeprowadzanych zajęć, dopasowany będzie do
rozpoznanych potrzeb dzieci z klas I-III z gminnych podstawówek.
W ramach projektu realizowane będą w szczególności:




zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonymi dysleksją,
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,







zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej,
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Ponadto w ramach realizacji projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna szkół w zakresie
przeprowadzanych zajęć: zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu, pomocy
dydaktycznych, specjalistycznej literatury, pakietów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji.
Projektem objęte zostały następujące placówki:











Szkoła
Zespół
Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Zespół
Zespół

Podstawowa Nr 2 w Jarocinie,
Szkół Nr 3 w Jarocinie,
Podstawowa Nr 4 w Jarocinie,
Szkół Nr 5 w Jarocinie,
Podstawowa w Mieszkowie,
Podstawowa w Golinie,
Podstawowa w Witaszycach,
Szkół w Cielczy,
Szkół w Wilkowyi.

2011-01-21 | Wybory w ochotniczych strażach pożarnych
Rozpoczynają się wybory do zarządów ochotniczych
straży pożarnych. W ciągu najbliższego miesiąca strażacy
z 14 jednostek OSP funkcjonujących w gminie Jarocin
będą wybierać nowych prezesów, sekretarzy, skarbników
czy kronikarzy. Wybory do zarządów OSP odbywają się
co 5 lat. Cała procedura ma miejsce podczas walnych
zebrań sprawozdawczo - wyborczych. Prawo do
zgłaszania kandydatów i głosowania mają wszyscy
członkowie danego OSP, zarówno czynni, jak i honorowi.
Wybierają oni zarząd, w skład którego może wchodzić nie
więcej niż 9 osób. Podział funkcji w zarządzie to już
zadanie dla samych zwycięzców - to oni spośród siebie
wyznaczają prezesa, naczelnika, sekretarza, skarbnika, kronikarza, gospodarza i członków zarządu.
Walne zebranie wybiera także przedstawicieli i delegatów na zjazd gminny i powiatowy Związku
OSP RP. Oddzielnie wybierana jest również komisja rewizyjna.
Wybory odbędą się we wszystkich 14 jednostkach OSP na terenie gminy Jarocin. Jako pierwsi
głosować będą strażacy z Witaszyc, bo już 22 stycznia. Na samym końcu, 27 lutego, wybrany
zostanie zarząd OSP Jarocin.

2011-01-20 | Uzbrojenie terenu ważne dla inwestora
Budowa kanalizacji deszczowej, drogi gminnej oraz przebudowa odcinka ul. Dworcowej to główne
zadania, przed którymi stanie nie wyłoniony jeszcze wykonawca. W odpowiedzi na ogłoszony
przetarg na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Golinie wpłynęły do jarocińskiego magistratu trzy
oferty.

W bieżącym roku prace nad uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Golinie nabiorą tempa.
Priorytetem jest dla gminy zaoferowanie potencjalnym inwestorom, terenu w pełni przygotowanego
pod realizację przedsięwzięć różnego typu. Dla potencjalnego inwestora ważny jest przede
wszystkim dobry dojazd oraz pełne uzbrojenie działki. Teren tak przygotowany, jest bardziej
atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców - informuje Marcin Leśniak z Wydziału Rozwoju Gminy.
Wykonanie prac budowlanych umożliwi dojazd do zarówno blisko 8 hektarowego terenu objętego
Podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park oraz gruntów o powierzchni
84,4 ha.
W ramach przewidzianych prac powstanie kolektor kanalizacji deszczowej na odcinku 974 mb. W
trakcie inwestycji przeprowadzone zostaną m.in. roboty ziemne, budowa chodników, zjazdów,
utwardzenie poboczy, odwodnienie oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Przebudowie ulegnie ul.
Dworcowa w Golinie na odcinku ponad 700 m oraz powstanie fragment drogi gminnej o długości
328 m. Podniesiona zostanie nośność drogi tak, aby mogły poruszać się po niej samochody o
większej masie. Otwarcie ofert na wykonanie uzbrojenia terenu w Golinie odbyło się 30 grudnia
2010r. Oferty złożyły trzy firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A; STRABAG oraz
POL-DRÓG Piła. Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy nastąpi w styczniu, natomiast
realizacja prac przewidywana jest na pierwszą połowę bieżącego roku.
W celu zintensyfikowania działań proinwestycyjnych oraz promocji terenów inwestycyjnych,
oferowanych przez gminę, został w Urzędzie Miejskim w Jarocinie utworzony zespół zadaniowy ds.
obsługi inwestorów oraz rozwoju terenów inwestycyjnych. Wszelkich informacji na temat
możliwości inwestowania w gminie udziela koordynator zespołu Marcin Leśniak drogą e-mailową:
inwestycje@jarocin.pl lub pod nr tel. (0-62) 749 95 45.

2011-01-20 | Urzędnicy podnoszą kwalifikacje
Projekt dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie "Jarocin - tu wszystko
gra", współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2.1.: Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej, nabiera rozpędu.
Dopełnienie formalności pod koniec roku, rozstrzygnięcie
przetargów oraz wybór podwykonawców do poszczególnych działań
pozwolił ruszyć z impetem do przodu.
Projekt zakłada wsparcie dla pracowników Urzędu Miejskiego w
Jarocinie na kilku płaszczyznach. Począwszy od szkoleń z zakresu
obsługi klienta oraz umiejętności i kierowniczych, a skończywszy na
badaniu jakość usług Urzędu i przygotowaniu procedur oraz szeregu
raportów wskazujących, jak można jeszcze efektywniej pracować w
Urzędzie i wspierać mieszkańców naszego miasta.
W styczniu planowane jest zakończenie prac nad przygotowaniem
nowych kart opisów stanowisk oraz wznowieniem kodeksu etycznego. Jednocześnie rozpoczęte
zostaną konsultacje wspierające pisanie planów rozwoju lokalnego dla nowozatwierdzonej strategii
oraz konsultacje na temat badań jakości obsługi klienta w urzędzie. W styczniu również rozpoczną
się konsultacje dla urzędników z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Od lutego
natomiast rozpocznie się seria szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, których celem jest nie tylko
wsparcie samych pracowników ale również podniesienie jakości usług, których odbiorcami są
mieszkańcy miasta Jarocin. Władze miasta widzą ten projekt jako szansa na rozwój dla swoich
pracowników, jak również na podniesienie zadowolenia mieszkańców ze sposobu funkcjonowania
Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

2011-01-19 | 6,3 mln zł dla organizacji pozarządowych
6,3 mln zł - to pula konkursu grantowego ogłoszonego jeszcze w listopadzie przez burmistrza
Jarocina. Pieniądze trafią do organizacji pozarządowych, które wykonują gminne zadania w
zakresie kultury, turystyki, sportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Ile pieniędzy i do jakich
organizacji trafi? Na odpowiedź na to pytanie trzeba jeszcze poczekać - na razie komisje
konkursowe rozdzieliły jedynie część środków.
Pod koniec minionego roku, 30 grudnia, przydzielono dotacje na pomoc społeczną dla mieszkańców
gminy Jarocin. Świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych zajmować się będzie Polski
Czerwony Krzyż, który na ten cel otrzymał z gminy 5,17 mln zł. Warto dodać, że środki te są
przyznawane na trzy lata. Pieniądze rozdysponowane też już zostały pomiędzy stowarzyszenia,
które zajmują się prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla
dzieci i młodzieży. Na ten cel w 2011 roku rozdzielono 107 776 zł, a świetlice z pomocą gminnego
grantu prowadzić będzie 13 organizacji.
Z kolei powszechny program nauki pływania dla dzieci z gminy Jarocin w najbliższym roku
powierzony został Jarocińskiemu Klubowi Sportowemu "Pirania". 140 tys. z gminnego budżetu
przeznaczone będzie na naukę pływania dla uczniów klas drugich ze wszystkich szkół
podstawowych publicznych i niepublicznych z terenu gminy. Do zadań klubu będzie należeć
zorganizowanie cotygodniowych zajęć na basenie wraz z instruktorem. Ponadto dla dzieci ze szkół z
terenów wiejskich organizator zajęć musi zapewnić przewóz na basen i z powrotem.
Rozstrzygnięta też już została część konkursu grantowego dotycząca prowadzenia kina "Echo" w
Jarocinie. Przez kolejne trzy lata będzie się tym zajmować Stowarzyszenie Jarocin XXI. Gmina na
ten cel przyznała organizacji 110 tys. zł (łączna kwota na lata 2011-2013). Stowarzyszenie Jarocin
XXI będzie także kontynuowało Akademię Filmową im. Piotra Łazarkiewicza. W tym całorocznym
programie bierze udział ok. 600 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Program
obejmuje zajęcia z wiedzy o filmie, jego produkcji, gatunkach i twórcach filmowych. Grant
przyznany na ten cel z gminnego budżetu wynosi 40 tys. zł. Podobnie jak prowadzenie kina, kwota
ta musi wystarczyć Stowarzyszeniu na najbliższe trzy lata.
Do tej pory komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji
pozarządowych, komisji oświaty Rady Miejskiej oraz Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Jarocinie, rozdzieliła nieco ponad 5,5 mln zł, podczas gdy cała pula grantowa jest
warta 6,3 mln zł. W ciągu najbliższych dni poznamy dalsze rozstrzygnięcia konkursu - w głównej
mierze będą to zadania z dziedziny kultury i sztuki, turystyki i sportu.
W oddzielnie ogłoszonym konkursie przyznano grant na adaptację, prowadzenie i obsługę
schroniska dla bezdomnych zwierząt. W tym roku placówkę w Radlinie prowadzić będzie jarociński
oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Na ten cel otrzymało ono 125 tys. zł.

2011-01-19 | 1% na dobry cel
Początek roku to czas rozliczania się z fiskusem. Wypełniając deklaracje
podatkowe pamiętajmy, że 1% naszego podatku możemy przekazać na rzecz
wybranej organizacji pożytku publicznego. Nic na tym nie tracimy, wystarczy
dobra wola i odpowiednia adnotacja w formularzu PIT. W ten łatwy sposób
możemy wesprzeć np. schroniska dla zwierząt, PCK czy stowarzyszenia
sportowe, kulturalne i edukacyjne.
W Jarocinie moda na przekazywanie 1% podatku jest zauważalna. Przez ostatnie 3 lata dzięki
kampaniom społecznym prowadzonym wspólnie przez miejscowe kluby i stowarzyszenia, na
kulturę, sport, edukację czy działania charytatywne w naszej gminie, jarociniacy przekazali blisko
235 tys. zł. - W Jarocinie, gdzie aktywność organizacji jest bardzo duża, ta forma wsparcia jest

bardzo cenna - podkreśla burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Warto też zaznaczyć, że podatników
nic ona nie kosztuje, bo przekazywana jest część podatku, którą i tak trzeba zapłacić. Z tą jednak
różnicą, że zamiast do Skarbu Państwa, te pieniądze trafiają do konkretnych organizacji. Te zaś
mogą je przeznaczyć na realizację swoich celów statutowych. W ten sposób pieniądze przekazane
przez jarociniaków służą im samym w postaci warsztatów, zajęć sportowych i edukacyjnych, imprez
muzycznych czy regionalnych wydawnictw.
Zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego są jeszcze łatwiejsze
niż w ubiegłym roku. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT), wystarczy wpisać w
odpowiednią rubrykę numer KRS wybranej organizacji (jeszcze w ubiegłym roku trzeba było
obowiązkowo wpisać także nazwę podmiotu - teraz nie jest to konieczne). W przypadku jednak
organizacji, które mają centrale krajowe i wspólny KRS (np. PCK czy Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami), jeśli chcemy przekazać część podatku na oddział regionalny, musimy w rubryce "cel
szczegółowy" podać nazwę tego oddziału (np. wskazana przez podatnika kwota trafi do
jarocińskiego oddziału PCK, pod warunkiem, że w rubryce "cel szczegółowy" napiszemy "PCK oddział w Jarocinie").
Na terenie Gminy Jarocin na pomoc podatników czekają następujące organizacje:
Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" (KRS 0000027259) - wpłata na główne konto
organizacji z dopiskiem - koło w Jarocinie
Fundacja 750-lecia Jarocina (KRS 0000228135)
Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne (KRS 0000002928)
Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie (KRS 0000069262)
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy" Jarocin (KRS
0000008971) - wpłata na główne konto Stowarzyszenia Jarocin XXI z dopiskiem w rubryce
"cel szczegółowy" - "Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy »Białe Tygrysy« Jarocin"
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarcach (KRS 0000006777)
Polski Czerwony Krzyż (KRS 0000225587) - wpłata na główne konto organizacji z
dopiskiem - koło w Jarocinie
Rugby Klub Sparta Jarocin (KRS 0000008971) - wpłata na główne konto Stowarzyszenia
Jarocin XXI z dopiskiem w rubryce "cel szczegółowy" - "Rugby Klub Sparta Jarocin"
Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" w Golinie (KRS 0000044799)
Stowarzyszenie Jarocin XXI (KRS 0000008971)
Stowarzyszenie "Lions Club Jarocin" (KRS 0000237987)
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" im. Macieja Kostki (KRS
0000150274)
Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" (KRS 0000172307)
Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Opus" (KRS 0000178726)
Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie (KRS 0000020509)
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (KRS 0000154454) - wpłata na główne konto
organizacji z dopiskiem - koło w Jarocinie
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Jarocin (KRS 0000008971) - wpłata na główne
konto Stowarzyszenia Jarocin XXI z dopiskiem w rubryce "cel szczegółowy" - "Uczniowski
Klub Sportowy »Trójka« Jarocin"
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska (KRS 0000266321) wpłata na główne konto organizacji z dopiskiem - Hufiec ZHP w Jarocinie

2011-01-18 | Festiwal przez pięć dni
Organizatorem tegorocznego festiwalu będzie Agencja Artystyczna Go Ahead z Poznania. Obecnie
trwają ostatnie negocjacje, związane z umową, która ma zostać zawarta jeszcze w tym tygodniu.
Impreza zaplanowana jest na weekend 15-17 lipca. Dwa dni wcześniej rozpocznie ją
ogólnodostępny Przegląd Muzyki Młodej Generacji.

- W najbliższych dniach dojdzie do popisania umowy, a o szczegółach powie Mateusz Pawlicki,
który pełni funkcję asystenta w kancelarii burmistrza. W zakresie jego obowiązków będzie
koordynowanie prac związanych z organizacją festiwalu oraz współpracy między agencją a gminą mówił burmistrz Adam Pawlicki podczas konferencji prasowej. - W latach wcześniejszych zajmował
się tym Robert Kaźmierczak, który nie jest już moim zastępcą - wyjaśnił burmistrz. W tym roku po
raz pierwszy festiwal będzie trwał pięć dni. - W piątek, sobotę i niedzielę odbędzie się jakby finał
festiwalu, który będzie wyglądał podobnie jak w latach ubiegłych. Na festiwalowej scenie
zaprezentują się laureaci przeglądu, który rozpocznie całą imprezę już w środę w amfiteatrze mówił Mateusz Pawlicki. Organizacja Przeglądu Muzyki Młodej Generacji została powierzona
Robertowi Kaźmierczakowi, obecnemu pracownikowi jarocińskiego muzeum i koordynatorowi
projektu "Spichlerz Polskiego Rocka". W ramach przeglądu MMG zostanie nagrana płyta z utworami
zespołów, które wezmą w nim udział. Prawdopodobnie będzie można ją nabyć już w trakcie
festiwalu. Pierwsze szczegóły, dotyczące zespołów, które wystąpią w lipcu w Jarocinie, znane będą
po zawarciu umowy między gminą i agencją, które planowane jest jeszcze w tym tygodniu.
Tak, jak w zeszłym roku w gminnym budżecie na organizację festiwalu zarezerwowane jest 340
tysięcy złotych. - Za te pieniądze gmina kupi prawa do specjalnych koncertów, które zaproponuje
agencja. W zamian dostajemy promocję miasta wartą kilkakrotnie razy więcej - podkreślał
burmistrz Pawlicki.

2011-01-18 | Impas w radzie trwa
Na nadzwyczajnej wtorkowej sesji Rady Miejskiej w
Jarocinie miało dojść do wygaszenia mandatów radnego i
burmistrza Adama Michała Pawlickiego. W obu
głosowaniach był jednak remis 10:10. Na wygaszenie
mandatu radnego po raz ósmy nie zgodziła się opozycja.
Radni Ziemi Jarocińskiej byli przeciwko w głosowaniu o
wygaszenie mandatu burmistrza. W tym przypadku
ustawowy termin podjęcia uchwały mija 20 stycznia.
Oświadczenie klubu radnych Ziemia Jarocińska w
Radzie Miejskiej w Jarocinie. Adam Michał Pawlicki
został prawomocnie skazany w procesie karnym. Uznano
go winnym współsprawstwa działania żony na szkodę spółki, której była właścicielem. Należy
przypomnieć, że wprost takiego zarzutu nie sformułowała prokuratura w akcie oskarżenia. Z
pozostałych zarzutów, postawionych przed czterema laty przez ostrowską prokuraturę, Adam
Michał Pawlicki został oczyszczony. Uniewinniony został m. in. od zarzutu oszustwa, działania na
szkodę gminy i wykorzystywania funkcji burmistrza do prywatnych celów. (...)
Radni klubu Ziemia Jarocińska przyjmują do wiadomości wyrok, jaki zapadł 20 grudnia 2010r.
Oznacza on utratę biernego prawa wyborczego dla zwycięzcy wyborów samorządowych, które
odbyły się zaledwie dwa tygodnie wcześniej. Dziwi nas fakt, że to, co dla sądu 13 grudnia było
trudne do oceny, skomplikowane i wymagające czasu, tydzień później okazało się oczywistością:
apelację Adama Michała Pawlickiego uznano za bezzasadną.
Dla części z nas ten wyrok był olbrzymim zaskoczeniem. Dla innych jedynie potwierdzeniem słów,
jakie usłyszeli kilka miesięcy wcześniej od prominentnego działacza jarocińskich struktur partii
rządzącej w naszym kraju: "Pawlicki zostanie skazany". Czy była to jedynie przedwyborcza gra,
mająca na celu zniechęcenie części kandydatów do startu z listy stowarzyszenia Ziemia Jarocińska,
któremu przewodniczy Adam Pawlicki? Czy może jednak wyrok był znany znacznie wcześniej? (...)
Znamy wyrok Sądu Okręgowego. Nie znamy natomiast odpowiedzi na pytanie o motywy, jakimi
kierował się skład sędziowski nie dopuszczając do ponownego rozpatrzenia sprawy. Taką możliwość

sąd miał. Zdecydował jednak, że podtrzyma wyrok skazujący bez powtórnego przeanalizowania akt
i ewentualnego dodatkowego przesłuchania świadków i oskarżonych.
Sąd miał czternastodniowy instrukcyjny termin na uzasadnienie wyroku. Wczoraj minęły już cztery
tygodnie od oddalenia apelacji Adama Michała Pawlickiego. Uzasadnienia wciąż nie ma. Nie
otrzymali go skazani i ich obrońcy. Nie otrzymał go też przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie,
któremu z sądu przysłano jedynie informację o oddaleniu apelacji. W Krajowym Rejestrze Karnym
nie ma śladu o skazaniu Adama Michała Pawlickiego.
Radni klubu Ziemia Jarocińska mają świadomość konieczności podjęcia uchwały o wygaszeniu
mandatu burmistrza Adama Michała Pawlickiego. Tak stanowi w Polsce prawo, które zamierzamy
przestrzegać. Kiedy zaczął biec trzydziestodniowy termin na podjęcie uchwały, sądziliśmy, że
szybko poznamy uzasadnienie wyroku sądu. Chcemy usłyszeć, czym kierował się sąd, oddalając
apelację, którą uznał za - cytując doniesienia medialne - oczywiście bezzasadną.
Uznajemy, że jako radni Rady Miejskiej w Jarocinie, przed podjęciem decyzji w sprawie nie mającej
precedensu w historii jarocińskiego samorządu, mamy prawo poznać zarówno racje skazującego
sądu, jak i skazanego. Brak uzasadnienia wyroku uniemożliwia to całkowicie zarówno nam, jak i
burmistrzowi, którego mandat mamy wygasić.
Jednocześnie uznajemy za niedopuszczalne próby wywierania nacisku i szantażowania organów
samorządu, jak i poszczególnych radnych. W ostatnich tygodniach z takimi działaniami mieliśmy jako członkowie Ziemi Jarocińskiej - do czynienia zarówno ze strony przedstawicieli rządu,
parlamentu, jak i wojewódzkich i lokalnych struktur partii rządzącej. Nic nie usprawiedliwia działań,
które są próbą upartyjniania samorządu i dokonywania zakulisowych rozstrzygnięć sprzecznych z
werdyktem demokratycznych wyborów.
Domagamy się zapoznania nas z uzasadnieniem wyroku, jaki zapadł 20 grudnia. Chcemy też
podejmować decyzje wolni od nacisków i szantażu funkcjonariuszy partyjnych, którzy nie potrafią
uszanować woli wyborców.

2011-01-18 | Spotkanie z posłem Libickim
Na zaproszenie kilku działaczy Ziemi Jarocińskiej
przyjechał do naszego miasta poseł Jan Filip Libicki z
klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza.
Podczas spotkania z dziennikarzami lokalnych mediów,
burmistrzem Adamem Pawlickim oraz Przemysławem
Masłowskim, poseł przedstawił plany swojego
ugrupowania, oraz co interesujące dla mieszkańców
gminy, zaoferował pomoc w sprawie jarocińskiej
obwodnicy.
Po krótkiej prezentacji planów ugrupowania na terenie
Wielkopolski, poseł Libicki nawiązał do problemu
jarocińskiej obwodnicy, której budowa najprawdopodobniej rozpocznie się po 2013 roku. - W
zeszłym tygodniu wręczyliśmy Panu ministrowi Grabarczykowi "Poznańskie Czarne Pyry", również z
tego powodu, że obwodnica jarocińska została w planach budowy przesunięta. Zdaję sobie sprawę
z tego, jaki dla mieszkańców to jest problem. To utrudnia nie tylko bieżące funkcjonowanie, ale
oddala możliwość czerpania przez Jarocin korzyści płynących z organizacji Euro 2012 i to jest rzecz
wyjątkowo niedobra - powiedział Libicki. Dodał również, że przyjeżdżając na spotkanie do Jarocina
zobaczył, jaką gmina posługuje się infrastrukturą sportową. - Myślę, że to, co Państwo tutaj
dokonali jako samorządowcy jest też dobrym przykładem na to, co potrafi zrobić samorząd jeśli mu
się nie przeszkadza - podkreślał Libicki.

W sprawie jarocińskiej obwodnicy posłowie klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza
zwrócili się do wszystkich posłów wielkopolskich, a szczególnie do posłów Platformy Obywatelskiej,
aby w tej sprawie interweniowali, jak również by podjęli działania w ramach tzw. zespołu
wielkopolskiego. Zespół wielkopolski to parlamentarna grupa posłów wielkopolskich, której
zadaniem ponad podziałami jest promocja lokalnych inwestycji oraz zwrócenie uwagi na lokalne
problemy. Libicki zapewnił również, że zarówno on jak i poseł Tomczak sami zwrócą się do ministra
Grabarczyka w sprawie obwodnicy. Najważniejszą rzeczą jaką zaproponował w trakcie spotkania,
było zapewnienie o wizycie byłej minister sportu Elżbiety Jakubiak, która obecnie jest
przewodniczącą sejmowej komisji sportu. Libicki podkreślił, iż ważne jest "by Pani Jakubiak, na
własne oczy zobaczyła, co w dziedzinie infrastruktury sportowej może zrobić w Polsce samorząd."
Na pytania dziennikarzy, co może zrobić członek sejmowej komisji sportu w sprawie obwodnicy,
Jan Libicki odpowiedział, że "przewodnicząca komisji sportu opiniuje pewne części budżetu należące
do ministerstwa sportu".
Z pytaniem wystąpił również burmistrz Adam Pawlicki, prosząc o ustosunkowanie się do
wypowiedzi ministra Grabarczyka w sprawie ewentualnego przeniesienia 4 mld zł przeznaczonych
na kolej na dodatkowe inwestycje drogowe. Burmistrz zaznaczył również, że nawet jeśli kwota ta
zostałaby dodana do sumy wydatków na liście 1a, to i tak nie znajduje się tam plan budowy
obwodnicy Jarocina. Według posła Libickiego słowa ministra Grabarczyka, o tym że "przesunie coś z
kolei, w sytuacji gdzie kolej od pewnego czasu jest podstawowym kłopotem tego rządu już brzmią
mało wiarygodnie". Poseł dodał również, iż widzi w wypowiedzi ministra przede wszystkim
działalność przedwyborczą. Zapewnił ponadto, że obecnie prezentowane listy kluczowych inwestycji
w kraju nie są ostatecznymi. Dopiero po zaprezentowaniu takich list będzie można podejmować
konkretne działania.

2011-01-17 | Umowy na dotacje podpisane
1,3 mln zł - właśnie tyle Gmina Jarocin pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Unijna
dotacja wspomoże gminne inwestycje na terenach wiejskich: budowę czterech boisk i parkingu
oraz rewitalizację parku przy sanktuarium w Golinie. Podpisy pod umowami na dofinansowanie
zostały złożone 13 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Pięć spośród sześciu
dofinansowanych inwestycji jest już w trakcie realizacji. Jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęła się
budowa boisk w miejscowościach Cielcza, Siedlemin i Wilkowyja.
W Cielczy powstaje boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boisko będzie
oświetlone, a teren wokół obiektu utwardzony. Wcześniej wykonano tu odwodnienie. W Siedleminie
budowane jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej, wyposażone w zestaw do
koszykówki i siatkówki. Również tutaj wykonane zostały roboty związane z odwodnieniem, a
ponadto z budową przyłączy kanalizacji deszczowej. Obiekt będzie ogrodzony i oświetlony.
Wilkowyja wzbogaci się o boisko przeznaczone do gry w koszykówkę i siatkówkę. Zostaną też
namalowane linie dla miasteczka ruchu drogowego i dobudowana droga dojazdowa. Trwające od
jesieni prace zostały przerwane ze względu na zimową aurę i zostaną wszczęte jak tylko pozwolą
na to warunki pogodowe. Budowa czwartego boiska, w Golinie, dopiero się rozpocznie. Gmina
czekała na podpisanie umowy z wykonawcą do momentu oficjalnego zabezpieczenia środków z
PROW. Na miejscu starego, asfaltowego boiska ma powstać nowe, przeznaczone do piłki nożnej, o
nawierzchni z syntetycznej trawy. Inwestycja obejmuje także roboty odwodnieniowe. Łączna
wartość dofinansowania budowy wszystkich czterech boisk wynosi blisko 676 tys. zł.
Boisko to nie jedyna inwestycja jaka będzie prowadzona z unijnej dotacji na terenie Goliny.
Rewitalizacji doczeka się także park przy zabytkowym sanktuarium. Zagospodarowanie i
rewitalizacja otoczenia kościoła polegać będzie na rekonstrukcji parku, wykonane zostaną alejki
spacerowe, oświetlenie i stawek Na ten cel została przeznaczona dotacja w wysokości 182,7 tys. zł.
Z unijnej pomocy skorzystają także mieszkańcy Mieszkowa. Z udziałem 464 tys. zł z PROW Gmina

buduje parking w centrum miejscowości, w pobliżu kościoła. W tym newralgicznym dla
mieszkowian miejscu powstaje 59 miejsc parkingowych. Parking wykonywany jest z kostki
brukowej, wcześniej został odwodniony. Rozpoczęte w listopadzie prace zostały przerwane na czas
zimowy.
Wnioski o dofinansowanie gminnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
przygotowywał Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych. Gminna spółka w jesiennym naborze
złożyła aż sześć projektów i wszystkie otrzymały wsparcie. Podpisanie umów na dofinansowanie
miało miejsce 13 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Łączna wartość unijnej
pomocy to ponad 1,3 mln zł. Kwota ta pozwoli pokryć aż 3/4 kosztów inwestycji - z wyjątkiem
boiska w Golinie, gdzie unia i gmina muszą się złożyć po połowie.

2011-01-17 | Porozumienie dla dobra mieszkańców
W minionym tygodniu zawarte zostało trójstronne
porozumienie pomiędzy gminą Jarocin, powiatem
jarocińskim i Spółdzielnią Mieszkaniową LokatorskoWłasnościową w Jarocinie. - Czasem się sprzeczaliśmy,
czasem staliśmy po przeciwnej stronie, ale to
porozumienie pokazuje, że potrafimy się wznieść ponad
podziały i zaszłości, żeby wspólnie zrobić coś dobrego dla
mieszkańców - mówił przed podpisaniem porozumienia
burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.
Dokument ma gwarantować rozwój współpracy, która
realizowana będzie poprzez działania podejmowane na
rzecz mieszkańców lokali własnościowych lub pozostających w zarządzie spółdzielni. - Współpraca
to było nasze hasło wyborcze i dzisiejsze porozumienie pokazuje, że to nie tylko hasło, ale
działanie, które staramy się realizować. To porozumienie, to pierwszy krok w kierunku jego rozwoju
- podkreśla Mikołaj Szymczak, starosta jarociński. W porozumieniu nie wymieniono konkretnych
zadań. - Powołane zostaną zespoły tematyczne, które szczegółowo określą zagadnienia, którymi
będziemy się zajmować. Podstawowymi kwestiami związane jest szeroko pojęta infrastruktura,
m.in. remonty tych dróg, które powinny komunikować osiedla z drogami publicznymi. Ciekawą
inicjatywą ze strony gminy jest oferta dostępu do internetu radiowego dla najuboższych rodzin mówi Paweł Niewiadomski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w
Jarocinie. Na chwilę obecną wśród najpilniejszych zadań wymienia się remont ulicy Bema i Al.
Solidarności.
W treści porozumienia wymieniono osiem płaszczyzn, w ramach których będą współpracować
samorządowcy i spółdzielnia. Przede wszystkim planowane jest współdziałanie w dziedzinie budowy
i modernizacji dróg zlokalizowanych w pobliżu terenów spółdzielczych, powstawania nowych i
modernizowania już istniejących miejsc parkingowych oraz utrzymania czystości i porządku. W
porozumieniu uwzględniono także działania na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową i prawidłowym
zagospodarowaniem odpadów.

2011-01-17 | Łatanie dziur... w jezdniach
Od 10 stycznia trwają prace przy naprawie nawierzchni
jarocińskich dróg, uszkodzonych w skutek zimowej aury,
a odsłoniętych dopiero po nadejściu odwilży.
Remontowane są przede wszystkim ubytki w jezdni

stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Łatanie dziur odbywa się na drogach o dużym
natężeniu ruchu i może powodować utrudnienia w ruchu. Z powodu niskich temperatur, nie ma
możliwości przeprowadzenia napraw w nocy, gdy pojazdów na drogach jest najmniej. Do naprawy
dziur stosowana jest masa mineralno-asfaltowa. Prace prowadzone są przez firmę Drobud S.A.
Koszt uzupełnienia uszkodzonej nawierzchni zależy od głębokości dziury. W przypadku gdy ma 4
cm to cena wynosi 107 zł/m kw. Gmina zapłaci za wykonane naprawy dopiero po zakończeniu prac
oraz przeprowadzeniu odbioru.
Ulice objęte pracami naprawczymi: Barwickiego, Folwarczna, Hallera, Kilińskiego, Moniuszki,
Warciana, Wolności, Wrocławska, Wrzosowa, Zaciszna i Zagonowa.

2011-01-14 | Nowe oblicze biblioteki
Uroczyste oddanie do użytku Filii nr 1 "Pod Ratuszem", po przeprowadzonym remoncie, odbyło się
10 stycznia. Koszt inwestycji wyniósł blisko 45 tys. złotych, z czego 20 tys. zł. stanowiło
dofinansowanie projektu "Nowe oblicze biblioteki", przyznane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Pozostała kwota została pokryta z budżetu gminy Jarocin (12.500 zł) oraz funduszy
własnych biblioteki (12.000 zł).

W ramach remontu pomalowano pomieszczenia biblioteki, założono żaluzje pionowe na okna
wystawowe, położono wykładzinę oraz zakupiono nowe meble biblioteczne dla wypożyczalni.
Zamieniono również pomieszczenia czytelni i wypożyczalni. Dzięki temu zabiegowi wypożyczalnia
zyskała więcej miejsca, dzięki czemu bez problemu będą mogli poruszać się po niej czytelnicy
niepełnosprawni. Wydzielony został także kącik komputerowy na sześć stanowisk, gdzie będą się
odbywać kursy komputerowe dla seniorów. Przypomnijmy, że biblioteka prowadzi je od 2009 i co
ważne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Jedno stanowisko zostało wyposażone przez
gminę Jarocin, która w zamian za zniszczony Infokiosk, przekazała komputer z oprogramowaniem.

Uroczystość w filii "Pod Ratuszem" była doskonałą okazją do wręczenia dyplomów ukończenia kursu
komputerowego "Internet dla seniora", prowadzonych przez bibliotekarkę Aleksandrę Waszak.
Dyplomy kursantom wręczyli przewodniczący Rady Miejskiej Marek Tobolski i sekretarz gminy

Mariusz Gryska, którzy podkreślali jak ważna jest dzisiaj umiejętność korzystania z komputerów.
Jednocześnie chwalili seniorów za odwagę w pokonywaniu strachu przed tym, co nowe. Od
listopada 2009 r. w ramach krsu "Internet dla seniora" przeszkolono 58 osób. Na jesień 2011 roku
rozpocznie się cykl szkoleniowy drugiego stopnia, będzie też kontynuowany stopień podstawowy.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby po 55 roku życia do Filii nr 1 "Pod Ratuszem" w Jarocinie.
Zapisy trwają.

2011-01-14 | Stypendium od marszałka
Justyna Zawieja, specjalista ds. wolontariatu w Jarocińskim
Centrum Organizacji Pozarządowych, otrzymała od marszałka
województwa wielkopolskiego Jednorazowe Stypendium Naukowe.
Znalazła się wśród 24 wyróżnionych. - Bardzo cieszy mnie to
wyróżnienie, a słowa pana marszałka "gratuluję talentu
połączonego z pracowitością" na długo zapadną w mojej pamięci mówi Justyna Zawieja.
Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego wręczył
jednorazowe Stypendia Naukowe Samorządu Województwa
Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy
kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia
związane z edukacją. Zgłaszając kandydaturę trzeba było
udokumentować rok studencki 2009/2010 i odniesione osiągnięcia
naukowe. Justyna Zawieja ma ich na swoim koncie kilka, m. in.
prowadziła szkolenie dla 35 wolontariuszy i 40 rodziców o tematyce
pt. "Narkomania czyli wierzchołek góry lodowej", ukończyła dwa kierunki studiów magisterskich
(pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pracę socjalną) oraz studia podyplomowe (zarządzanie i
organizacja pomocą społeczną i pracą socjalną), była organizatorką IX Wielkopolskich Dni Stop
Uzależnieniom, uczestniczą wielu kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wniosek o
stypendium dla Justyny Zawiei poparła Lucyna Roszak, kierownik Powiatowej Świetlicy
Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie.
Justyna Zawieja, mieszkanka Kotlina, specjalista ds. wolontariatu w Jarocińskim Centrum
Organizacji Pozarządowych, współpracuje z Powiatową Świetlicą Środowiskową dla Młodzieży
Dojeżdżającej w Pleszewie, współorganizowała Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom, prowadziła
zajęcia plastyczne w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie, prowadziła szkolenie Dlaczego warto zostać
wolontariuszem?, z dekoracji potraw, języka migowego czy edukacji finansowej. Za najciekawsze
wydarzenie w swoim 10-letnim wolontariacie uważa uczestnictwo w V Europejskich Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych (ELIOS) w Warszawie oraz uczestnictwo w obchodach 30-lecia
Monaru w Marianówku oraz współpraca z Monarem w Nowolipsku.

2011-01-13 | Jarocińska biblioteka doceniona
Wyróżnienie specjalne w konkursie Fundacji ABCXXI na najlepiej
przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom" w
roku szkolnym 2009/2010 otrzymała Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Jarocin. Jarocińska biblioteka znalazła się w gronie 155
różnych organizacji, placówek szkolnych i bibliotecznych z terenu
całego kraju, które biorą czynny udział w promowaniu czytelnictwa w
ramach fundacji.
W roku szkolnym 2009/2010 czytaliśmy dużo i we wszystkich

placówkach bibliotecznych. Pracownice biblioteki prześcigały się w pomysłach i doborze lektur,
m.in. odbył się dzień głośnego czytania wierszy Juliana Tuwima w powiecie jarocińskim, Święto
Pluszowego Misia, które miało swego patrona w postaci producenta herbaty SAGA. Rozpoczęły się
także Zaczytane Przerwy w Filii nr 3, które cieszą się ogromną popularnością oraz wśród uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz promocji
głośnego czytania dzieciom na terenie Ziemi Jarocińskiej. Liczymy na dalszą współpracę i
zachęcamy, aby czytać dziecku codziennie 20 minut.
Kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom" została
rozpoczęta przez Fundację ABCXXI 1 czerwca 2001 roku.
Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważne
znaczenie ma czytanie dziecku oraz wyrobienie nawyku
codziennego czytania dzieciom. i Codzienne czytanie
przyczynia się do rozwoju pamięci i wyobraźni, uczy
myślenia i języka, jest źródłem wiedzy oraz wzmacnia
więź między dzieckiem i dorosłym. Rodzicom i
wychowawcom w wyborze właściwej lektury moga pomóc
stworzone przez Fundację ABCXXI Kryteria Wyboru
książek do głośnego czytania dzieciom oraz Złota Lista
najbardziej polecanych tytułów.

2011-01-13 | Pamiętają o wybitnych mieszkańcach
W poniedziałkowy wieczór 10 stycznia w sali kominkowej Pałacu Radolińskich odbyła się promocja
pierwszego tomu Jarocińskiego Słownika Biograficznego. Przewodniczący zespołu redakcyjnego i
główny realizator pomysłu Jan Jajor opowiadał licznie zgromadzonej publiczności o tym jak książka
powstała, czego dotyczy, na jakie problemy napotykano w czasie jej tworzenia.

Książka ukazała się dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Jarocinie, o którą wystąpił Zarząd
Oddziału PTH w Kaliszu. W pracach nad redakcją słownika brali udział pracownicy Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, Muzeum Regionalnego i członkowie Koła Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Jarocinie. Prezes Zarządu Oddziału PTH w Kaliszu Tadeusz Krokos wręczył
uroczyście wszystkim autorom biogramów autorskie egzemplarze słownika. Wydawca książki
Sławomir Woźniak zapewniał publiczność, że Jarocin jest jednym z niewielu miast w Wielkopolsce,
które wydało taką książkę i w ten sposób pielęgnuje pamięć o wybitnych jego mieszkańcach.
"Jarociński słownik biograficzny t. 1" można nabyć w czytelni Filii nr 1 "Pod Ratuszem" oraz w
Muzeum Regionalnym w Jarocinie w cenie 20 złotych. Uwagi, propozycje i biogramy do tomu II
będą przyjmowane do 30 czerwca w czytelni Filii nr 1 "Pod Ratuszem" w Jarocinie w czasie dyżurów
przedstawicieli zespołu redakcyjnego "Słownika". Zapraszamy we wtorki w dniach: 18 stycznia, 1 i
15 lutego, 1 i 15 marca, 5 i 19 kwietnia, 10 i 24 maja, 7 i 25 czerwca w godzinach od 16.15 do
17.45.

2011-01-12 | Minister obiecał obwodnicę?
"We wtorek minister Cezary Grabarczyk mówił w Poznaniu, że budowa obwodnicy w Jarocinie
będzie możliwa wcześniej niż po 2012r. Warunek: Bruksela musi zgodzić się na przesunięcie
niewykorzystanych środków unijnych z kolei na drogi." donosi dziś Gazeta Wyborcza. Jaka jest
szansa na obwodnicę Jarocina przed rokiem 2012? - Realizacja przed rokiem 2012 nie może zostać
zakończona z powodów formalnych, ponieważ inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.
Jest rok 2011, do końca roku 2012 zostały dwa lata, a samo forum budowlane zazwyczaj trwa dwa
lata - podkreśla Agnieszka Krupa z Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury.
Oszczędności kolejowe, o których mówił wczoraj minister Grabarczyk, to środki unijne, dlatego
teraz ministerstwo czeka na decyzję Komisji Europejskiej w zakresie przesunięcia pieniędzy. - Jeżeli
Komisja Europejska zgodzi się na przesunięcie środków z lokacji kolejowej na lokację drogową, to
wówczas będziemy mieli około 4 miliardów złotych do zagospodarowania - informuje Agnieszka
Krupa. Jednak z oszczędności kolejowych mogą być realizowane tylko te zadania, które są w
Programie Infrastruktura i Środowisko. Zatem najpierw obwodnica musi znaleźć się w tym
programie, a dopiero potem może być finansowana z przesuniętych funduszy.
W tej chwili środki finansowe ministerstwa pozwalają na realizację zadań określonych w Programie
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w załączniku nr 1. Istnieją jeszcze dwa załączniki nr
1a, określający zadania, które mogą być rozpoczęte przed rokiem 2013 oraz załącznik nr 2,
wskazujący inwestycje, których realizacja planowana jest dopiero po roku 2013. W tym ostatnim
załączniku znalazła się budowa obwodnicy Jarocina. Jednak jeżeli zostałby powiększony limit
środków finansowych lub ministerstwo uzyska takie oszczędności, które pozwolą na realizację
wszystkich inwestycji ujętych w załączniku 1a, wtedy będą realizowane zadania z załącznika nr 2. Między innymi taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku obwodnicy Jarocina - informuje
Agnieszka Krupa.
- Jeśli znajdą się środki i będzie możliwość rozpoczęcia budowy obwodnicy przed rokiem 2012, to
byłaby rewelacyjna informacja dla mieszkańców Jarocina, całej gminy i powiatu, ale także dla
wszystkich, którzy podróżując, przejeżdżają przez nasze miasto - mówi burmistrz Adam Pawlicki. Każdy, kto choć raz jechał przez nasze miasto wie, jak bardzo budowa obwodnicy w Jarocinie jest
potrzebna - dodaje. Burmistrz jednak realnie patrzy na sytuację i, wspólnie ze starostą jarocińskim,
szuka sposobów rozwiązania problemu. - Jak najszybciej chcielibyśmy rozpocząć prace projektowe
związane z wiaduktami na ul. Powstańców Wielkopolskich - zapowiada burmistrz. Jednak w
budżecie powiatu nie zaplanowanych środków na ich realizację. - Poprzedni starosta nie wiadomo
dlaczego zdjął z budżetu projekty wiaduktów. Jednak teraz jest wola rozpoczęcia tej inwestycji ze
strony nowego starosty - podkreśla burmistrz, który jednocześnie zapowiada, że będzie wnosił do
Rady Miejskiej, aby gmina w połowie pokryła koszt przygotowania projektu przebudowy wiaduktów.
Na tę chwilę całkowity koszt planowanej inwestycji nie jest znany. - Cena przebudowy tych dwóch
wiaduktów, które musiałyby być budowane w klasie "A", biorąc pod uwagę ich użytkowanie przez
ciężkie samochody, może wynieść nawet kilkadziesiąt milionów - mówi starosta Mikołaj Szymczak.
- Rysuje się nam pomysł co gmina i powiat może zrobić z problemem braku obwodnicy Jarocina.
Jest to jednak sprawa bardzo droga. Chcielibyśmy to dobrze przygotować i wtedy przedstawimy
szczegóły. Myślę jednak, że będzie.

2011-01-11 | Kiedy dowód traci ważność?
Dowód osobisty jest ważny dziesięć lat. Jednak jeśli jego właściciel zmienił nazwisko lub adres, to
jego dokument ważny jest jeszcze tylko 3 miesiące. W tym czasie jego właściciel ma obowiązek
złożyć wniosek o wymianę dowodu. Jeżeli nie dopełni tej formalności, dotychczasowy dokument
automatyczne straci ważność. Osoby przebywające poza granicami kraju na wymianę dowodu mają
4 miesiące.

Wiele osób zwleka z wymianą dokumentu, zwłaszcza po zawarciu związku małżeńskiego czy po
rozwodzie. Musza jednak zdawać sobie sprawę, że z nieważnym dokumentem mogą natrafić na nie
lada konsekwencje, m. in. nie będą mogli otworzyć konta w banku, nie zaciągną kredytu czy nie
odbiorą listu poleconego na poczcie. Warto podkreślić, że jeszcze kilka lat temu dowody nie traciły
ważności w takich przypadkach.
Dowód osobisty traci ważność także w dniu zgłoszenia jego zaginięcia, zniszczenia lub utraty
obywatelstwa polskiego. Jeżeli zbliża się termin, określający termin ważności dowodu osobistego,
jego właściciel ma obowiązek złożyć wniosek o jego wymianę. Jednak nie później niż 30 dni przed
upływem tego terminu.

2011-01-11 | Kulturalna konferencja z Jarocinem
Konferencja "Dom Kultury - nowe otwarcie" odbyła się w
połowie grudnia w Krakowie. Do udziału w niej
zaproszony został także Jarocin. Nasze miasto w roli
prelegenta reprezentował Robert Kaźmierczak, radny
Rady Miejskiej.
W konferencji uczestniczyli pracownicy domów kultury, w
szczególności beneficjenci pierwszego naboru programu
Dom Kultury+, realizowanego przez Narodowe Centrum
Kultury. Jego celem jest wskazanie potrzeby zmian w
funkcjonowaniu małych instytucji kultury. W
szczególności skierowany jest do domów kultury w
gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców. Program konferencji
obejmował trzy bloki tematyczne: "Narzędzia", "Modele", "Otoczenie". Spotkanie miało być szansą
do wypowiedzenia swojego zdania, podzielenia się spostrzeżeniami, wymiany doświadczeń i
dobrych praktyk.
Organizatorami konferencji było Narodowe Centrum Kultury, Małopolski Instytut Kultury oraz
Krakowskie Biuro Festiwalowe.

2011-01-10 | 140 komputerów do rozdania mieszkańcom
Jeszcze tylko kilka dni zostało na złożenie wniosku do programu "Internet w domu szansą na
rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców". O przydzielenie z gminy bezpłatnego zestawu
komputerowego z dostępem do Internetu mogą się starać mieszkańcy o niskich dochodach i
niepełnosprawni. Internetu wychwalać nie trzeba. Szybki dostęp do informacji, wzbogacanie
wiedzy, rozwijanie zainteresowań, aktywny udział w życiu społecznym, łatwiejszy kontakt z
instytucjami i urzędami, skuteczne narzędzie w poszukiwaniu pracy. To, co powinno być
ogólnodostępne, dla wielu rodzin nadal pozostaje luksusem, na który nie może sobie pozwolić.
Projekt "Internet w domu...", na który gmina Jarocin pozyskała unijną dotację, ma to zmienić.
Dzięki niemu ponad 300 gospodarstw domowych z terenu gminy Jarocin otrzyma bezpłatne
zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu.
Obecnie trwa trzecia edycja naboru. W dwóch poprzednich wnioski o przydział sprzętu złożyło około
200 rodzin. Z pierwszej edycji do programu zostało zakwalifikowanych 100 osób. Weryfikacja
wniosków złożonych w drugiej edycji nadal trwa. Można się spodziewać, że po uzupełnieniu
dokumentów, do programu zostanie zakwalifikowanych ok. 60 wniosków. Tak więc w trwającym,
trzecim naborze, do dyspozycji mieszkańców pozostaje ok. 140 zestawów komputerowych. Termin
składania wniosków mija 14 stycznia. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi

Klienta w Urzędzie Miejskim oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Można je także
pobrać ze strony www.jarocin.pl. Do projektu mogą się zgłaszać gospodarstwa domowe spełniające
te same kryteria dochodowe, które upoważniają do otrzymania wsparcia w ramach: systemu
pomocy społecznej, systemu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub z orzeczeniem równoważnym) oraz systemu
świadczeń rodzinnych. Więcej informacji na temat naboru można uzyskać pod nr tel. 62 749 95
07.
Projekt "Internet w domu szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin"
realizowany jest dzięki pozyskaniu przez Gminę Jarocin środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclussion". Pozyskana dotacja w
wysokości 4,26 mln zł pokryje aż 85% inwestycji, a to oznacza, że gmina ze swojego budżetu na
projekt warty ponad 5 mln zł wyda nieco ponad 750 tys. zł. Inwestycja, poza zakupem zestawów
komputerów i przeprowadzeniem szkoleń dla ich posiadaczy, obejmuje także budowę podstawowej
infrastruktury pod Internet przesyłany drogą radiową. Powstanie m.in. sieć 40 masztów
rozmieszczonych na terenie całej gminy. Jarociński program jest jednym z pierwszych tego typu na
terenie Wielkopolski.

2011-01-07 | Droga powiatowa w zarządzie gminy
Rada Miejska Jarocina oraz Rada Powiatu Jarocińskiego na ostatnich sesjach w 2010 roku uchwaliły
przejęcie przez gminę zarządzania drogą powiatową w miejscowości Kąty na czas realizacji zadania
dotyczącego odtworzenia nawierzchni tej drogi. Porozumienie zawarte między powiatem a gminą
wynika z sytuacji, która zaistniała w 2010 roku. Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej w
Kątach miało zostać wykonane do końca minionego roku.
Ze względu na warunki atmosferyczne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w
Jarocinie nie mogło ukończyć w terminie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Kątach. - Obecny stan nawierzchni jest bardzo zły i po wykonanych pracach
kanalizacyjnych i odtworzeniu nawierzchni w miejscach prowadzonych robót niezbędne jest
ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi - informuje Magdalena Przybylska z
Wydziału Rozwoju Gminy. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Jarocin oraz Starostwo Powiatowe
uzgodniły, że wspólnie sfinansują inwestycję, zabezpieczając po 150 tys. zł w 2011 roku na ten cel.
Aby możliwe było takie rozwiązanie rady obu samorządów na ostatnich grudniowych sesjach
musiały podjąć uchwały o przejęciu przez gminę Jarocin zadania zarządzania drogą powiatową w
miejscowości Kąty do momentu ukończenia inwestycji. Odcinek, który objęty zostanie remontem
wynosi ponad 1160 m i przebiega od drogi Wilkowyja - Radlin do drogi Radlin - Żerków.

2011-01-07 | Jarocin w rankingu Wspólnoty
Ranking inwestycji w sport i kulturę fizyczną sporządził tygodnik Wspólnota - Pismo Samorządu
Terytorialnego. Jarocin w kategorii miast powiatowych znalazł się wysoko, bo na trzecim miejscu w
województwie wielkopolskim, a na 22 miejscu w kraju. Wyżej w województwie są tylko Złotów i
Wągrowiec.
- Wysokie miejsce w rankingu to dowód uznania dla liczby inwestycji naszej gminy w infrastrukturę
sportową. W ostatnich latach nasz kompleks Jarocin-Sport stał się jedną z najlepszych baz
sprtowo-hotelowych w Polsce. Posiada trzygwiazdkowy hotel z dostępem do Aquaparku i siłowni. W
jego skład wchodzi także hala sportowa, sala do gry w squasha, boiska piłkarskie i korty tenisowe podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. - Nie bez znaczenia jest liczba sal sportowych
wybudowanych przy szkołach na terenie naszej gminy. Już wkrótce wszystkie duże szkoły, czyli

liczące powyżej dwustu uczniów, będą je posiadały. Szkoły wyposażone są także w boiska, a poza
nimi funkcjonują na terenie naszej gminy cztery Orliki. Takiej skali inwestycji w bazę sportową
może nam pozazdrościć większość gmin w Polsce - podsumowuje burmistrz.
Ranking analizuje wydatki inwestycyjne samorządów w dziale budżetowym "kultura fizyczna i
sport" za ostanie trzy lata (2007-2009) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W Jarocinie kwota
ta wyniosła 609,67 zł.

2011-01-05 | Wojskowi kolędowali u Franciszkanów
Wczorajszy koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania
zgromadził wielu słuchaczy. Kościół p.w. św. Antoniego w Jarocinie był wypełniony po brzegi.
Zebrani wysłuchali występu wojskowej orkiestry, której dyrygentem jest mjr Paweł Joksa. W
zaprezentowanym repertuarze znalazły się najbardziej znane polskie kolędy i pastorałki. Na
zakończenie słuchacze nagrodzili muzyków gromkimi brawami.

Organizatorami koncertu był 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk, Urząd Miejski w Jarocinie i
Starostwo Powiatowe.
Foto: H. Czaplicki
2011-01-05 | Vademecum dla samorządowców
Główny Urząd Statystyczny uruchomił system wsparcia
informacyjnego samorządów terytorialnych. Przedsięwzięciem
rozpoczynającym jego działanie było przygotowanie dla
wybranych w tym roku radnych oraz członków organów
wykonawczych samorządów Statystycznego Vademecum
Samorządowca 2010.
Dzięki atrakcyjnej formie graficznej i zakresowi informacyjnemu, opracowania te mogą stanowić
bazę danych, dzięki której radni, ale także mieszkańcy gminy będą mogli zapoznać się z jej bieżącą
sytuacją społeczno-ekonomiczną. Publikacja dostępna tutaj (PDF, 676 KB) oraz na stronie
internetowej Urzędu Statystycznego w Poznaniu www.stat.gov.pl/poznan

2011-01-05 | Orkiestra zagra 19. raz
W niedzielę 9 stycznia już po raz 19. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego dnia tysiące
wolontariuszy wyjdzie na ulice, by zbierać pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu
medycznego dla polskich szpitali. Tradycyjnie już w charytatywnej akcji wezmą udział także

mieszkańcy naszej gminy. - Do udziału w finale WOŚP zgłosiliśmy 120-osobowy sztab
wolontariuszy - mówi Tadeusz Zajdler, prezes jarocińskiego PCK. Tym razem wolontariusze będą
zbierać pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Jarociński finał odbędzie się w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W programie przewidziano występy
artystyczne dzieci i młodzieży, liczne koncerty, pokazy pierwszej pomocy oraz straży pożarnej i
policji. Jak zwykle będzie można wspomóc akcję finansowo, biorąc udział w licytacji. - Tort w
kształcie serca ufunduje Cukiernia "Ania" Anna Malecha. W tym roku będzie w kształcie grzyba, na
którym nie zabraknie czerwonego serduszka - informuje Tadeusz Zajdler. Dlaczego właśnie grzyb?
- Żeby przypomnieć, że dzieci nie powinny jeść grzybów i aby uniknąć takiej tragedii, jaka spotkała
w tym roku 6-letniego Tomka. Jego historię zna chyba cała Polska. - tłumaczy prezes. W JOK-u
będzie można także wylicytować jarocińskie free-wolne gadżety. Organizatorami jarocińskiego
finału WOŚP jest Polski Czerwony Krzyż i Jarociński Ośrodek Kultury.

2011-01-04 | Spichlerz nabiera rozpędu
Plenerowa wystawa "30 lat jarocińskiego festiwalu" już w minione wakacje zapoczątkowała prace
przy tworzeniu multimedialnego muzeum w Jarocinie. W bieżącym roku przyszedł czas na remont
budynku spichlerza, konkurs na projekt aranżacji wystawy oraz zatrudnienie koordynatora
projektu, który pokieruje pracami przy tworzeniu "Spichlerza Polskiego Rocka".
Wstępem do utworzenia w Jarocinie muzeum "Spichlerza Polskiego Rocka" była letnia wystawa
plenerowa pt. "30 lat jarocińskiego festiwalu". Dzięki środkom finansowym pochodzącym z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego mobilna wystawa dotarła z naszego miasta
do Opola oraz Sopotu. Pod koniec października nastąpiło oficjalne podpisanie umowy z Urzędem
Marszałkowskim na realizację projektu powstania multimedialnego muzeum muzyki rockowej w
Jarocinie. Blisko 1,5 mln złotych dofinansowania ze środków unijnych przeznaczonych zostanie na
zakup pamiątek, licencji czy też praw autorskich. Muzeum Regionalne w Jarocinie podpisało już
umowę z Gminną Spółdzielnią na dzierżawę budynku spichlerza przez okres 20 lat. - Umowa
zacznie obowiązywać dopiero od początku kwietnia. Tych kilka miesięcy jest czasem danym
właścicielom sklepików i stoisk, aby mogli znaleźć nowe miejsce na prowadzenie swojej działalności
- informuje Sebastian Pluta, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie.
Do najważniejszych prac, które mają zostać wykonane w bieżącym roku w budynku spichlerza to
przede wszystkim remont dachu, elewacji, instalacji elektrycznej oraz kanalizacji. Pierwszym
krokiem wykonanym w ramach tego zadania było złożenie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Na decyzję w tej sprawie możemy liczyć
już na przełomie stycznia i lutego, kiedy to w ministerstwie rozpatrywane będą tego typu wnioski. Kolejnym ważnym zadaniem będzie rozpisanie konkursu na projekt aranżacji wystawy, tak byśmy
mieli już gotową, spójną wizję tego czego oczekujemy we wnętrzach muzeum - podkreśla
Sebastian Pluta. Jednak żeby wszystkie prace przebiegały prawidłowo potrzebna jest osoba
spinająca i koordynująca działania. Funkcję koordynatora projektu do końca 2013 roku pełnić
będzie Robert Kaźmierczak, jeden z pomysłodawców Spichlerza Polskiego Rocka. Zatrudnienie
koordynatora przewidziane było we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego i finansowane jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013. W
prace nad tym kompleksowym projektem włączą się wszyscy pracownicy Muzeum Regionalnego w
Jarocinie.

2011-01-03 | Robert Kaźmierczak odznaczony
Łódzki Oddział IPN uhonorował byłego zastępcę burmistrza Jarocina Roberta Kaźmierczaka
odznaczeniem. Nagroda przyznana została za wspieranie aktywnych form w przekazywaniu

młodemu pokoleniu i lokalnej społeczności wiedzy o najnowszej historii Polski, za życzliwość i
wsparcie dla przedsięwzięć Instytutu Pamięci Narodowej.
W tym roku mija 10 lat, odkąd wolą Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej swoją działalność
rozpoczął Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Miniona dekada była okresem intensywnej pracy archiwistów, historyków i prokuratorów,
zmierzającej do ukazania pełnej panoramy dramatycznych dziejów Polaków w drugiej połowie XX
wieku. Praca ta nie byłaby możliwa bez pomocy osób, które w trosce o dobro Poslki społecznie
podejmowały zadania tożsame z zadaniami Instytutu. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się
20 grudnia podczas spotkania Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Kaliszu.
Podczas uroczystości Paweł Spodenkiewicz z IPN Łódź zaprezentował wykład pt. "Ojciec Stefan
Miecznikowski - jezuita i harcerz".

2011-01-03 | Profilaktyka i terapia uzależnień na 2011 rok
Na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej w Jarocinie rajcy przyjęli Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2011. Na jego realizację zaplanowano w gminnym budżecie kwotę 750 tys. złotych.
Dużą część programu stanowi profilaktyka. W jej zakresie będą podejmowane działania
informacyjne i edukacyjne w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży. - W zakresie działań
przede wszystkim chodzi o organizację młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu bez
alkoholu czy innych używek. W tym celu będziemy organizować zajęcia sportowo-rekreacyjne,
realizować programy rekomendowane przez PARP-ę jak "III Elementarz czyli Program Siedmiu
Kroków" czy "Zanim Spróbujesz" - informuje Zenon Marcinkowski z Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
- Dofinansujemy także organizację obozów i półkolonii z programem profilaktycznym lub
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo
wychowawczych - dodaje Marcinkowski. Z funduszy programu dofinansowana będzie działalność
Ośrodka Terapii Uzależnień, w którym specjalistycznej pomocy mogą szukać nie tylko osoby
uzależnione lub zagrożone uzależnieniem, ale także członkowie ich rodzin. Wsparcie uzyska także
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, udzielający pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii jest koordynowany i nadzorowany przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Jarocinie.
Instytucje, w których można szukać pomocy w zakresie realizowanego przez gminę Jarocin
GPPiRPA oraz PN:
Ośrodek Terapii Uzależnień - Jarocin, ul. T. Kościuszki 18
Prowadzi terapię uzależnienia i współuzależnienia oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych i
członków ich rodzin.
tel. 62 747 15 22
www.otu-jarocin.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 20.00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Jarocin, ul. Szubianki 21
tel. 62 747 74 60 lub 509 543 109
www.pcprjarocin.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30; dyżury specjalistów:
- prawnik: poniedziałek 15.00 - 19.00 i piątek 11.00 - 13.00

- konsultant ds. uzależnień: poniedziałek 16.00 - 19.00
- psycholog: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Miejskim w Jarocinie, al. Niepodległości 10
tel. 62 749 96 63
przyjmuje wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jarocin, ul. Wrocławska 39
tel. 62 747 01 60
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00
pomoc socjalna dla osób o niskim statusie materialnym

2011-01-03 | Spotkanie opłatkowe z biskupem
Tradycyjne spotkanie opłatkowe mieszkańców Gminy Jarocin z udziałem Biskupa Kaliskiego
Stanisława Napierały odbyło się w pierwszą niedzielę 2011 roku, 2 stycznia. Noworoczna modlitwa
rozpoczęła się uroczystą eucharystią odprawioną w intencji mieszkańców w kościele pw. św.
Marcina w Jarocinie.

Po mszy św. w jarocińskim ratuszu odbyło się spotkanie opłatkowe. - Wszystkim tu zgromadzonym
i wszystkim mieszkańcom Jarocina niech Wam wszystkim Bóg błogosławi. Budujcie jedność, nie
dajcie się dzielić. Budujcie jedność, która jest z wielości różnorodnej. Różnijcie się, bo to jest
potrzebne, to jest bogactwo, ale pięknie się różnijcie. Nie będziecie się umieli pięknie różnić jak
tylko w oparciu o normy obiektywne, o prawdę obiektywną, o dobro obiektywne. Niech Wam
wszystkim Bóg błogosławi - mówił Biskup Kaliski, składając życzenia noworoczne w ratuszu.
Spotkanie uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej z Łuszczanowa, którzy zaprezentowali
przedstawienie Anielskie przesłanie.
Noworoczne spotkania z udziałem biskupa mają w Jarocinie wieloletnią tradycję. Tegoroczne miało
wyjątkowy charakter, bowiem burmistrz Jarocina uhonorował biskupa Stanisława Napierałę
Nagrodą im. Stanisława Taczaka za Zasługi dla Ziemi Jarocińskiej. "Odbierając statuetkę, myślę o
dziedzictwie wolności o wartościach, które przywołuje postać Generała Stanisława Taczaka. To
dziedzictwo jest zadaniem, które winny podejmować kolejen pokolenia w ich sytuacjach i
uwarunkowaniach. Dziękuję za zaszczytne wyróżnienie, cenię je sobie. Łączny mnie ono jeszcze
bardziej z piękną Ziemią Jarocińską. Szczęść Boże!" wpisał w księdze pamiątkowej Stanisław
Napierała, Biskup Kaliski.

Tego dnia statuetkę odbierał także Andrzej Kostołowski, współtwórca i wieloletni kustosz Muzeum
im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród
8 listopada. - Jestem bardzo zaszczycony, otrzymawszy statuetkę Generała Taczaka. Po pierwsze
dlatego że była to niezwykle uroczysta chwila uhonorowana obecnością Jego Ekscelencji księdza
biskupa. Po drugie ze względu na nasze (Śmiełowa) związki z Jarocinem i jego bardzo
sympatycznymi mieszkańcami, którzy licznie odwiedzają muzeum i organizowane przez nas
imprezy. Jarocin jest coraz piękniejszy i coraz lepiej zagospodarowany. Życzę Panu Burmistrzowi i
włodarzom miasta oraz powiatu, aby ta działalność była kontynuowana. Po trzecie zawsze mocno
myślę o Generale i Powstaniu Wielkopolskim, o jego świetnej organizacji, przelanej krwi i
zwycięstwie - powiedział podczas spotkania Andrzej Kostołowski.
Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji Nagrody jest sześcioro laureatów. Poza Andrzejem
Kostołowskim i biskupem kaliskim Stanisławem Napierałą, za wybitne zasługi dla Ziemi Jarocińskiej
zostali nagrodzeni: 16. jarociński batalion remontu lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka,
Maria Lisiecka, Ryszard Grygiel oraz Leszek Trzcieliński.

2011-01-03 | O czystość zadba Eko-Dbaj
Zadania z zakresu utrzymania czystości chodników i placów oraz opróżniania koszy ulicznych na
terenie gminy jak również utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie należeć będą w 2011 roku do
firmy Eko-Dbaj Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego tylko firma
Eko-Dbaj złożyła korzystną ofertę i została wybrana do realizacji zadań, w szczególności do
systematycznego sprzątania chodników, odcinków jezdni i placów, zbierania nieczystości z koszy
ulicznych z terenu Gminy Jarocin oraz myciu koszy ulicznych. W przypadku utrzymania Parku
Miejskiego do najistotniejszych obowiązków wykonawcy należeć będzie pielęgnacja trawników,
żywopłotów, drzew oraz rabat kwiatowych, opróżnianie koszy na śmieci, czy też konserwacja i
bieżące naprawy fontanny.

