2011-02-28 | Koszykarki z "jedynki" bezkonkurencyjne
Po zwycięstwie nad Gimnazjum w Żerkowie w finale
powiatu, koszykarki z Gimnazjum nr 1 w Jarocinie udały
się w piątek 25 lutego do Kórnika, gdzie rozegrały Półfinał
Rejonu Poznań Teren Wschód. Obok naszych
zawodniczek w turnieju udział wzięły dwie inne
reprezentacje szkolne: mistrz powiatu wrześnieńskiego Gimnazjum w Orzechowie oraz mistrz powiatu
poznańskiego ziemskiego - Gimnazjum w Kórniku. W
rozegranych meczach jarocinianki okazały się
bezkonkurencyjne, wygrywając zdecydowanie obydwa
swoje pojedynki. Najpierw z gospodyniami turnieju
Gimnazjum w Kórniku 38:19, a następnie z drużyną z
Orzechowa 45:18.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje występ kapitana zespołu Marty Krystkowiak, która w
pojedynku z Kórnikiem uzyskała swój rekord życiowy, rzucając w jednym meczu 17 punktów, co
było prawie połową wyniku całego zespołu. Dzięki zwycięstwu jarocinianki awansowały do turnieju
Finałowego, który odbędzie się 2 marca w Kłecku koło Gniezna. Opiekunem zespołu jest Marek
Sobczak, nauczyciel w Gimnazjum nr 1.
Zespół z jarocińskiej "jedynki" wystąpił w składzie: Marta Krystkowiak, Kaja Tomczak, Katarzyna
Zamroczyńska, Aleksandra Szymkowiak, Weronika Józefiak, Sandra Kujawa, Sylwia Kuświk,
Aleksandra Nowak i Anna Radłowska (w turnieju ze względu na kontuzje nie wzięły udziału: Marta
Wyremblewska oraz Izabela Glapa).

2011-02-26 | HIT-y z Jarocina
Aż cztery firmy z Jarocina zostały laureatami Konkursu na GospodarczoSamorządowy HIT Regionu otrzymując tytuł HIT 2010. Uhonorowany
został również Urząd Miejski za wdrożenie projektu "Jarocin-kreatywna
szkoł@". Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej laureaci odebrali
gratulacje z rąk Mariusza Gryski, sekretarza gminy oraz Marka
Tobolskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej.
Urząd Miejski w Jarocinie został wyróżniony za opracowanie i realizację
pionierskiego w skali kraju projektu "Jarocin-kreatywna szkoł@".
Przypomnijmy, że projekt Jarocin - kreatywna szkoł@ rozpoczął się 1
września ubiegłego roku, kiedy ponad 850 przenośnych komputerów
trafiło do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy
Jarocin, czyli do 25 placówek. Gmina Jarocin jako pierwsza w Polsce tak
kompleksowo i wyposażyła wszystkie placówki nowoczesny sprzęt
komputerowy. Koszt zakupu netbooków to kwota 1,5 mln złotych.
Mobilne pracownie zostały dostarczone na zasadach leasingu
operacyjnego.
W kategorii ekologia doceniona została spółka DALKIA Jarocin za nowoczesne, energooszczędne
źródło ciepła systemowego z możliwością spalania biomasy w Kotłowni Rejonowej przy ul.
Węglowej w Jarocinie. W tegorocznej edycji Hitów zostały wyróżnione także dwie gminne spółki
Zakład Gospodarki Odpadami za racjonalną gospodarkę odpadami i jej korzystny wpływ na
środowisko oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za osiągnięcie najwyższych parametrów
jakościowych wody dostarczanej mieszkańcom gminy
Jarocin dzięki nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody. Poza
zdobyciem tytułu HIT 2010 spółki otrzymały także
wyróżnienia w innych konkursach. PWiK otrzymał
nagrodę za "Najwyższą Jakość" przyznawaną przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością. Z
kolei ZGO został uhonorowany w Narodowym Konkursie
Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku". Konkurs ten
odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
Kryształowym Hitem został uhonorowany Zakład
Dziewiarski "MARIKA" s.c. w Jarocinie. W ten sposób
doceniono oryginalne wzornictwo autorskich kolekcji
czapeczek dziecięcych, produkowanych przez jarocińską firmę. Warto podkreślić, że kryształowa
statuetka jest wyróżnieniem dla zdobywców co najmniej dwóch tytułów HIT w poprzednich
edycjach konkursu. Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów, usług i dokonań firm,
samorządów lokalnych oraz przedsięwzięć ekologicznych i organizacyjnych. Konkurs ma również
służyć promocji walorów gospodarczych i ekologicznych regionu.
Konkurs "Gospodarczo-Samorządowy HIT" organizowany jest w Wielkopolsce od 1995r., a jego
organizatorem jest Agencja Promocyjna PUNKT S oraz Konwent Starostów Województwa
Wielkopolskiego.
2011-02-24 | Rusza Akademia Smoka Literiusza
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oddział dla Dzieci w imieniu
smoka Literiusza zaprasza najmłodszych na zajęcia do smoczej
akademii. Smok Literiusz będzie zapoznawał dzieci ze światem
literek, baśni i książek. Będą wykłady ze smokologii, zwyczajów i
obrzędów dawnych rycerzy, historii Pałacu Radolińskich, nie

zabraknie też gier i zabaw.
Zajęcia w Akademii będą odbywać się raz w tygodniu. Zapraszamy do udziału dzieci z przedszkoli
oraz z najmłodszych klas szkół podstawowych. Kontakt (62) 747-23-46 - Dział Animacji Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Jarocin.

2011-02-24 | Sportowe granty rozdane
Rozstrzygnięty został otwarty konkurs na realizację zadań sportowych na rok 2011. Dotacja w
wysokości 230 tys. zł trafi do dziewięciu organizacji sportowych z terenu gminy Jarocin wszystkich, które ubiegały się o granty. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone
wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, jak zakup
materiałów, wynagrodzenia dla trenerów, sędziów czy ubezpieczenia zawodników. Dofinansowane
przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane do końca roku.
O dofinansowanie mogły ubiegać się kluby sportowe lub stowarzyszenia, zrzeszające zawodników,
uprawiających określoną dyscyplinę sportu, olimpijską lub nieolimpijską. Niezbędnym warunkiem
było załączenie licencji zawodnika, karty zgłoszenia lub innego dokumentu, uprawniającego do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
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Jarociński Klub Sportowy "JAROTA" Jarocin - 140.000 zł
Ludowy Zespół Sportowy "GROM" w Golinie - 6.000 zł
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA w Jarocinie - 12.000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy" Jarocin - 20.000 zł
Rugby Klub Sparta Jarocin - 12.000 zł
Towarzystwo Krzewienia Sportu "SIATKARZ" - 7.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" - 15.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy TAEKWONDO WTF Jedynka - 10.000 zł
Witaszycki Klub Sportowy w Witaszycach - 8.000 zł

2011-02-23 | Gminny konkurs wiedzy pożarniczej
53 uczniów szkół z terenu gminy Jarocin wzięło udział w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", który odbył się 18 lutego. 14 najlepszych
uczestników zakwalifikowało się do eliminacji powiatowych.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przygotowanego
przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. W turnieju uczestniczyły dzieci i młodzież
w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Dla trzech najlepszych
uczestników w danej kategorii zostały ufundowane wejściówki do aquaparku. Pozostali uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody o wartości 900 zł ufundowała gmina Jarocin.

Organizatorami konkursu był Urząd Miejski w Jarocinie oraz Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP
RP przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 14 uczniów:
Szkoły podstawowe:
Krzysztof Hybiak (SP Mieszków)
Paweł Kowalski (OSP Golina)
Sandra Piechota (SP nr 3)
Agata Konieczna (SP nr 3)
Gimnazja:
Marcin Bryl (OSP Golina)
Michał Wojtczak (OSP Golina)
Łukasz Wyduba (Gimnazjum Witaszyce)
Mateusz Kałmucki (Gimnazjum nr 1)
Łukasz Kaźmierczak (Gimnazjum Witaszyce)
Szkoły ponadgimnazjalne:
Dawid Augustyniak (ZSP Tarce)
Adrian Kowańdy (ZSP nr 2 Jarocin)
Norbert Zawisła (ZSP nr 2 Jarocin)
Adam Lisiecki (ZSP Tarce)
Mateusz Kiełkowski (ZSP nr 2 Jarocin)

2011-02-22 | Nieznaczny wzrost cen za wodę i ścieki
Od 1 marca zacznie obowiązywać nowa taryfa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Cena za
wodę i ścieki w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o niecałe 4%. Każdego roku Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji jest zobowiązane przedstawić wniosek taryfowy z cenami wody i ścieków.
Najpierw ocenia go włodarz gminy przy pomocy swoich służb, a następnie, jeśli dokument jest w
ich opinii sporządzony zgodnie z prawem i przedstawia rzeczywiste koszty realizacji usługi,
przekazuje go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej. Jeśli burmistrz nie cofnął wniosku do ponownego
rozliczenia, to jeszcze radni mogą wskazać, że wniosek jest sporządzony nieprawidłowo. I gdyby
tak się stało, nie zaakceptować taryfy. Na podjęcie uchwały z nową taryfą rada ma zgodnie z

ustawą 45 dni.
W tym roku PWiK podwyższył cenę za wodę o 3,8%, a za ścieki o 3,9%. - Cena zaproponowana
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest ceną rynkową. Odzwierciedla rzeczywiste
koszty funkcjonowania i wytworzenia tej konkretnej usługi - dostarczenia wody i odbioru ścieków
od mieszkańców - mówi Jerzy Wolski, prezes PWiK. Radni tegorocznej propozycji taryfy i zawartej
w niej podwyżki o niecałe 4% nie zaakceptowali. - Aby tak zrobić, radni musieli mieć jednak
uzasadnienie. Np., że PWiK naruszył procedurę przy ustalaniu taryfy lub zawyżył jakieś koszty. Nic
takiego się jednak nie stało. Nie przyjęcie nowej taryfy, tylko dlatego, że cena któremuś radnemu
wydaje się za wysoka, to nie jest rzeczowa argumentacja, tylko populistyczne zagranie pod
publiczkę - uważa Wolski.
Ponieważ radni nie wnieśli żadnych merytorycznych zastrzeżeń dotyczących taryfy, nowe ceny
wejdą w życie 1 marca. Jak tłumaczy szef wodociągów, analizując wszystkie domowe wydatki,
opłaty związane z wodą i ściekami są zdecydowanie na końcu listy, daleko za energią elektryczną,
gazem czy ogrzewaniem. Cena netto kubika wody wzrosła o 12 groszy, a ścieków o 20 groszy.
PWiK był zmuszony nieznacznie podnieść ceny, ponieważ przez ostatni rok wszystko zdrożało ceny za energię, VAT, a co za tym idzie ceny usług. - Uważam, że zaplanowany przez PWiK wzrost
opłat, nie będzie bardzo odczuwalny w naszych domowych budżetach, a już na pewno nie będzie
decydował o "być albo nie być" jakiejś rodziny - twierdzi prezes PWiK.
W 2005 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji wprowadzono strategię stabilnego wzrostu
cen. Uznano bowiem, że lepiej każdego roku nieznacznie, choćby o stopień inflacji podnieść ceny
wody i ścieków, niż narażać mieszkańców na kumulację, jaka miała miejsce w 2004 r.
Przypomnijmy, że do 2004 r. ceny za wodę i ścieki w gminie Jarocin nie były w ogóle podnoszone.
W efekcie sztucznego utrzymywania stawek, po ich urealnieniu nastąpił jednorazowy skok aż o
12%.
Na komisji budżetu oraz sesji radni krytycznie odnieśli się do poziomu cen za wodę i ścieki, jakie są
w Jarocinie. Nie obyło się bez porównań i wskazywania, że w innych gminach jest taniej. Porównanie ceny do ceny może i ładnie wygląda na papierze. Jednak bez uwzględnienia wszystkich
parametrów nie ma ono sensu - mówi Wolski. I argumentuje, że w gminie Jarocin zadania
związane z gospodarką wodno-ściekową zostały w pełni przekazane PWiK. A to oznacza, że
przedsiębiorstwo płaci wszystkie podatki. Np. w Środzie Wlkp. Miejska spółka tylko dzierżawi
majątek od gminy i nie płaci przez to podatku. - W ten sposób unikają lawinowego wzrostu cen, ale
nie można w ten sposób "uciekać" w nieskończoność. W takich przypadkach drastyczny skok cen
niebawem nastąpi. W Środzie już mają ścieki droższe niż w Jarocinie. Przy czym majątek PWiK
wynosi około 150 mln zł, a średzkich wodociągów około 30 mln zł. Oni płacą więc około 5 razy
mniejsze opłaty amortyzacyjne, podatki od nieruchomości, czy rachunki za energię elektryczną wyjaśnia prezes PWiK. Nie bez znaczenia jest również fakt, że PWiK najdroższe inwestycje ma już
za sobą. Gmina Jarocin jest skanalizowana w 97%, natomiast Środa Wielkopolska zaledwie w 13%.
Także gmina Jaraczewo jest skanalizowana jedynie w 13%.
Poziom skanalizowania terenów wiejskich w Polsce to zaledwie 23%. - Przez ostatnich osiem lat
intensywnie inwestowaliśmy w kanalizację. Wykorzystaliśmy na ten cel sporo unijnych środków
oraz pieniędzy z preferencyjnych kredytów lub częściowo umarzalnych pożyczek. Poza tym Polska
zobowiązała się, że do 2015 r. skanalizowane zostanie całe terytorium naszego kraju. Już dziś
wiemy, że wiele gmin nie wykona tego zobowiązania - mówi Wolski. Gminy "zacofane"
kanalizacyjnie czekają trzy rzeczy. Pierwsza: milionowe inwestycje, których nie da się dalej
odsuwać w czasie. Druga: olbrzymie kary środowiskowe, jakie zacznie nakładać Unia ze względu na
niewywiązanie się ze zobowiązań. A dwie poprzednie złożą się na trzecią: drastyczny wzrost cen. Jarociniacy mogą spać spokojnie, bo do 2012 będziemy mieli już skanalizowaną całą gminę. Nas te
problemy nie dotkną. Jestem więcej niż pewien, że za około cztery lata władze gminy Jarocin będą
mogły powiedzieć: "mamy jedną z najniższych cen za wodę i ścieki w Polsce".

2011-02-18 | Akcyza do zwrotu
Od 1 marca o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, mogą wnioskować
płatnicy podatku rolnego gminy Jarocin. Wraz z wnioskiem należy złożyć faktury VAT, stanowiące
dowód zakupu oleju napędowego z okresu ostatnich sześciu miesięcy.
O wypłatę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, posiadające gospodarstwo rolne na terenie
naszej gminy o powierzchni ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. Szczegółowe informacje oraz
wnioski, dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, dostępne są na podstronieFormularze. Informacji
udzielają także pracownicy Urzędu Miejskiego w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pod
numerem telefonu 62 749-95-83.
Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta lub Kancelarii Burmistrza UM do 31 marca. Drugi
ich nabór odbędzie się we wrześniu.
Terminy składania wniosków:
- 1-31 marca
- 1-30 września
Terminy wypłat zwrotu podatków:
- 1-31 maja
- 1-30 listopada
2011-02-18 | Nowa spycharka na składowisku odpadów
Wymiana starego sprzętu w Zakładzie Gospodarki
Odpadami została zakończona. Na emeryturę przeszła
30-letnia spycharka, a w jej miejsce ZGO kupił nowy
sprzęt. Nowa spycharka gąsienicowa marki Stalowa Wola
kosztowała gminną spółkę niecałe 330 tys. zł. Oprócz
bardzo dobrych parametrów, w tym m.in. 4cylindrowego, wysokoprężnego silnika z turbo
doładowaniem, pojazd zapewnia wysoki komfort pracy.
Spycharka posiada bowiem klimatyzację, która przydaje
się zwłaszcza w letnich miesiącach. - Kupując maszynę
Stalowej Woli zakończyliśmy proces wymiany starego
sprzętu. Spycharka była ostatnią maszyną, którą
posiadaliśmy po dawnym zakładzie budżetowym. Spycharka będzie służyła m.in. do prac
pomocniczych, jednak jej głównym zadaniem będzie rozplantowanie odpadów. Nowy sprzęt
doskonale będzie uzupełniał się z kupionym pod koniec 2009r. kompaktorem, który te odpady
będzie następnie zagęszczał - tłumaczy Mariusz Małynicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami.
Co ciekawe stara spycharka jest cały czas na chodzie, a do ZGO zgłaszają się osoby
zainteresowane jej zakupem. Gminna spółka ogłosiła przetarg na sprzedaż maszyny. Szczegóły na
stronie BIP.

2011-02-18 | Jarociniacy chcą łącznika!
Łącznik Glinki - Jarmarczna zamiast łączyć, na razie
dzieli. Jest jednym z pomysłów burmistrza Adama
Pawlickiego na rozładowanie ruchu w centrum Jarocina.
Nie zaakceptowali go radni opozycji, blokując uchwałę

pozwalającą gminie skredytować inwestycję. Tymczasem łącznik ten to nie tylko recepta na
usprawnienia komunikacyjne, ale także szkielet planowego w tym rejonie nowego osiedla domów
jednorodzinnych.
Osiedle mieszkaniowe na północ od ulicy Glinki istnieje - oczywiście na razie na papierze, w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez radę miejską w 2008
roku. Wydzielono na nim blisko 170 działek pod domki jednorodzinne. Działki mają być atrakcyjne
- położone są przecież blisko centrum miasta. Na razie to jednak szczere pole, na którym trzeba
zadbać o odpowiednią infrastrukturę. Podstawą tej drogowej ma być właśnie planowany łącznik
Glinki - Jarmarczna, którego budowa po ostatniej sesji rady miejskiej została postawiona pod
znakiem zapytania. Tymczasem do Urzędu Miejskiego w Jarocinie zgłaszają się osoby
zainteresowane jak najszybszym powstaniem tej drogi. - Zamierzam zakupić działkę na tym
osiedlu. Wiele miesięcy temu wpłaciłam nawet zadatek, ale ostateczną decyzję zakupu i
postawienia domu w tym właśnie miejscu uzależniam od wybudowania drogi stanowiącej
przedłużenie ul. Jarmarcznej i łączącej ją z ul. Glinki. Obecnie nie ma dojazdu do przedmiotowej
działki - skarży się jedna z mieszkanek gminy. - Blokowanie budowy tej drogi, to jak widać
blokowanie też rozwoju mieszkalnictwa w Jarocinie - podsumowuje burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki.
Włodarz miasta nie zamierza się poddawać i zbiera argumenty jarociniaków w sprawie zasadności
budowy łącznika. Z prośbą o wyrażenie opinii zwrócił się do służb miejskich: szpitalnego oddziału
ratunkowego, policji, straży miejskiej, państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz gminnego i
powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Ich zdania są zgodne - droga ułatwi pełnioną
przez te jednostki służbę i zapewni szybsze dotarcie do potrzebujących pomocy czy interwencji. Z
planami póki co muszą się wstrzymać także Jarocińskie Linie Autobusowe, które na trasie łącznika
planowały uruchomienie linii autobusowej.
Urząd Miejski propozycję budowy łącznika Glinki - Jarmarczna wraz z remontem ulicy Jarmarcznej i
przebudową ulic Gorzeńskiego, Taczaka i Kirchnera (inwestycja ta traktowana jest jako całość ze
względu na tańsze koszty oraz szybkość i kompleksowość realizacji) ponownie przedstawi radnym
rady miejskiej na najbliższej sesji. Jaki więc będzie dalszy ciąg tej historii? Czy radni opozycji
ponownie zawetują uchwałę czy zapalą dla inwestycji zielone światło? Odpowiedzi na te pytania 23
lutego na sali sesyjnej jarocińskiego ratusza. Czekamy na Państwa opinie w tej sprawie pod
adresem: office@jarocin.pl

2011-02-17 | ZGO Przyjazny Środowisku
Zakład Gospodarki Odpadami został laureatem
Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni
Środowisku" w kategorii przedsiębiorstwo. Konkurs
odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP.
W dokumentach konkursowych gminna spółka
przedstawiła, w jaki sposób rozwijał się zakład przez
ostatnie lata. - Zaprezentowaliśmy naszą nowoczesną
infrastrukturę oraz sprzęt, przedstawiliśmy plany na
przyszłość. Przypomnę, że zaczynaliśmy siedem lat temu
od 3 pracowników i dziury w ziemi. Obecnie mamy jeden
z najnowocześniejszych zakładów w Wielkopolsce,
przerabiamy mnóstwo odpadów, co przynosi dobre wyniki
finansowe, a przede wszystkim wymierne efekty ekologiczne - podkreśla Mariusz Małynicz, prezes
Zakładu Gospodarki Odpadami.
Gminna spółka w pełni zasłużyła na tytuł "Przyjaźni Środowisku", bowiem cały czas podnosi
standardy gospodarowania odpadami, działając nie tylko na terenie gminy Jarocin, ale południowej

wielkopolski. - Nasz zakład nie przypomina składowiska śmieci. Jest nowoczesnym centrum
gospodarki odpadami, spełniającym wyśrubowane unijne normy. Wiele razy osoby, które
wizytowały siedzibę ZGO, namawiały nas, byśmy spróbowali swoich sił w konkursie. W końcu się
skusiliśmy. Komisja konkursowa bardzo dobrze oceniła nasze dokumenty, wkład w ekologię i
prowadzone przez nas inwestycje, dzięki czemu udało się otrzymać to niezwykle prestiżowe
wyróżnienie - mówi prezes.
Podczas konkursowej gali przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, który pełnił
funkcję Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej przypomniał, że jeszcze dwadzieścia lat
temu pojęcia ekologia i ochrona środowiska była pojęciami całkowicie abstrakcyjnymi. - Bo było to
niepotrzebne wydawanie pieniędzy na coś, co nie jest użyteczne od zaraz, bo było wiele innych
potrzeb. Ale podobnie było w krajach zachodnich, gdzie w latach 70. i 80. trudno było spokojnie
przejść wokół rzek. Długo uczyliśmy się tego, by żyć w zatłoczonej Europie, trzeba myśleć o
środowisku. Konkurs ma dziś najwyższe uznanie w całym kraju - powiedział Buzek przekazują
funkcję przewodniczącego Rady - najwyższego organu konkursu Pierwszej Damie, Annie
Komorowskiej.

2011-02-17 | Przetarg na free.wolne gadżety
Krawaty, skarpetki, a może sznurówki? Oto przykłady nowych,
free.wolnych gadżetów promocyjnych Jarocina. Już wkrótce będzie je
można wygrać w różnego rodzaju konkursach i wydarzeniach, które
odbywać się będą na terenie gminy. Jednym z pierwszych,
planowanych wiosennych imprez ma być np. konkurs na najbardziej
free.wolne sznurowanie buta.
Gadżety promocyjne zaprojektowane zostały podczas przygotowywania
Systemu Identyfikacji Gminy Jarocin. Kolorystyka, forma i wygląd
przedmiotów nawiązują do logotypu oraz hasła Jarocin Free. Wolne
miasto. W chwili obecnej trwa przetarg, który wyłoni wykonawców
miejskich gadżetów.

2011-02-16 | Granty - kolejne rozdanie
Blisko 170 tys. złotych zostało przyznane 20
organizacjom pozarządowym na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury oraz ochrony i promocji
zdrowia. To kolejny etap konkursu grantowego, którego
całkowita pula wynosi 6,5 mln złotych.
Na zaproszenie burmistrza do składania ofert na
realizację projektów kulturalnych odpowiedziało 21
organizacji, które zaproponowały 28 projektów. Oceniane
były projekty z zakresu pięciu zadań: rozbudzanie i
zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy
Jarocin, przedsięwzięcia propagujące idee skautnigu,
publikacja wydawnictw promujących kulturę Ziemi Jarocińskiej, zakup strojów dla zespołów

muzycznych czy wokalnych oraz ochrona zabytkowych pojazdów kolejowych. Komisja konkursowa
przyznała finansowe wsparcie 23 przedsięwzięciom. Dofinansowane zostały m. in. Wielki Teatr w
Małym Mieście, XIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Festiwal Muzyki Organowej i
Kameralnej, Festiwal piosenki harcerskiej TRAMP czy zakup strojów dla zespołu folklorystycznego
"Dąbrowianki". Na przedsięwzięcia kulturalne w tym rozdaniu gmina Jarocin przekazała ponad 155
tys. złotych.
O finansowe wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia wnioskowało 7
organizacji. Przedstawiły 8 projektów, związanych z promocją zdrowego stylu życia wśród osób
starszych. 12 tys. złotych zostało przyznane na realizację 6 takich przedsięwzięć. Jarociński
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jedyna organizacja przedstawiła dwa projekty - V integracyjny
piknik dla osób starszych oraz zajęcia ruchowe dla osób starszych. Oba projekty uzyskały
pozytywną opinię komisji konkursowej.
Konkursy grantowe, które zostały ogłoszone są rozstrzygane etapami. Ich łączna pula przekracza
6,5 mln zł. Do końca marca organizacje mogą wnioskować o dotacje na organizację półkolonii i
obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Na
rozdysponowanie czeka 145 tys. zł. Pełne zestawienia dotacji przyznanych z budżetu gminy Jarocin
na realizację zadań publicznych dostępne są na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji
Publicznej.
Praktykowana w Jarocinie od 2003 roku polityka przekazywania zadań publicznych do realizacji
organizacjom i wspierający ją system grantów, jest fenomenem na skalę kraju. Na dotacje polskie
gminy przeznaczają średnio nieco ponad 1% swoich budżetów (dane na rok 2009), podczas gdy w
Jarocinie wskaźnik ten jest kilkakrotnie wyższy. Realizowany z żelazną konsekwencją jarociński
program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zyskał uznanie na forum
ogólnopolskim, m.in. zwyciężając w prestiżowym konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2010.

2011-02-16 | Nowe rozwiązania w podatkach
Płatności masowe to rozwiązanie, które w tym roku wprowadziła gmina Jarocin przy regulowaniu
opłat podatkowych. W jego ramach każdemu podatnikowi zostaje nadany indywidualny numeru
rachunku bankowego. - Dzięki temu wpłaty są księgowane znacznie szybciej - podkreśla Robert
Cieślak, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Do tej
pory wszystkie należności wpływały na jedno, główne konto Urzędu Miejskiego.
Wprowadzenie płatności masowych umożliwia ciągłą aktualizację rozliczeń oraz w pełni
automatyczną ewidencję wszelkich należności. - Usprawni to naszą pracę, przyspieszy księgowanie
i ewentualną egzekucję, a liczba błędów występujących w numerze rachunku rozliczeniowego jest
w tym przypadku ograniczona do minimum - mówi Robert Cieślak. Gmina będzie otrzymywała z
banku potwierdzenie wpłaty już drugiego dnia drogą e-mailową. Zmiany technologiczne w
księgowości są nieuniknione, a ich wprowadzenie powoduje to, że praca urzędników jest bardziej
efektywna. - Liczba pracowników w naszym referacie nie zwiększyła się od 2003 roku, natomiast
liczba podatników wzrosła w tym czasie o kilka tysięcy. Pracy mamy więcej, ale usprawnienia
techniczne, które wprowadzamy sprawiają to, że nie ma potrzeby zwiększania liczby etatów tłumaczy Cieślak.
Od zeszłego tygodnia mieszkańcom gminy Jarocin dostarczane są nakazy podatkowe. Na wsiach
dystrybuują je sołtysi, a w mieście pracownicy Wydziału Finansów Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
Podatnikom polecamy lekturę trzeciej już edycji przewodnika po podatkach i opłatach lokalnych
gminy Jarocin. Jest on dostępny dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych w formie
drukowanej i elektronicznej. Bezpłatne egzemplarze Informatora podatkowego na rok 2011 pobrać
można w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, Biurze Rady Miejskiej w Jarocinie (rynek - ratusz) oraz
Czytelni ?Pod Ratuszem". Wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej www.jarocin.pl
w zakładce Urząd. Przypominamy także, że niezbędne formularze i deklaracje podatkowe dostępne
są w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie (pokój nr 60, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).

Terminy płatności:





podatek od nieruchomości oraz podatek leśny: osoby fizyczne: cztery raty 15.03, 15.05,
15.09, 15.11 osoby prawne: 15 dnia każdego miesiąca
podatek rolny: w czterech ratach 15.03, 15.05, 15.09, 15.11
podatek od środków transportowych: w dwóch ratach do 15.02 i 15.09

Gdzie płacić podatek?
- w jarocińskich oddziałach BZ WBK S.A. bez dodatkowych opłat,
- w Banku Spółdzielczym w Jarocinie (opłata za wpłatę obniżona do 1 zł)
- u swojego sołtysa dla podatników z terenów wiejskich
Każdy, kto chce uniknąć kolejek przed kasami w bankach, może skorzystać z przelewów
internetowych. Podatki należy wpłacać na konta indywidualne, których numery
określone są w nakazach podatkowych.

2011-02-16 | Bank ofert inwestycyjnych
Masz ziemię pod inwestycje? Posiadasz nieruchomość, którą chcesz sprzedać? Szukasz terenów,
aby rozwinąć swoją działalność gospodarczą? Zgłoś się do banku ofert inwestycyjnych, który
otwieramy na stronie www.jarocin.pl. Każdy, kto dysponuje nieruchomością - czy to zabudowaną
czy też nie - i którą zamierza sprzedać lub wynająć pod różnego typu inwestycje, może swoją
propozycję zgłosić do gminnego banku ofert inwestycyjnych. To katalog, który funkcjonuje na
podstronie Oferty, a więc dostęp do niego ma praktycznie każdy, kto jest zainteresowany
nabyciem nieruchomości w naszej gminie.
Co zrobić, aby oferta znalazła się na internetowej platformie inwestorskiej? Wystarczy wypełnić
formularz z metryczką danej nieruchomości, który zamieszczony jest u dołu oraz na
podstronach Oferty i Formularze i przesłać ją na adres e-mail: promocja@jarocin.pl lub
dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii Burmistrza pok. 39. Do banku można zgłaszać wszystkie
nieruchomości, które są przeznaczone pod różnego typu inwestycje zlokalizowane na terenie gminy
Jarocin: działalność gospodarczą, handlowo-usługową, motoryzacyjną, magazyny, przemysł,
budownictwo mieszkaniowe, na cele oświatowo-kulturalne, itp. W banku spotkają się zarówno
oferty gminne, jak podmiotów prywatnych. Zainteresowanych sprzedażą i kupnem nieruchomości,
zapraszamy do skorzystania z tej formy pośrednictwa.

2011-02-15 | Ostatnie dni Wiarusów
Jeszcze tylko dwa tygodnie ważne będą nasze miejskie bony z wizerunkiem generała Stanisława
Taczaka. 20 wiarusów jarocińskich opatrzone są datą ważności do 2 marca 2011 roku. Do tego
czasu będzie można za nie kupić np. kawę czy deser w kawiarni Cafe KADR. Po tej dacie wiarusy
nie będą już mogły być środkiem płatniczym. Pozostanie jedynie wartość pamiątkowa i
sentymentalna...

- Opatrzenie datą ważności bonów miejskich to forma zabezpieczenia przed ich fałszowaniem.
Przeważnie tego typu bony są ważne 2-3 miesiące od daty emisji - tłumaczył jeszcze w listopadzie
minionego roku Krzysztof Dubiński z warszawskiej kancelarii doradczej, inicjator i organizator
emisji "20 wiarusów jarocińskich".
Ramy ważności jarocińskich bonów zostały określone datami związanymi z Powstaniem
Wielkopolskim i z postacią jego pierwszego dowódcy, generała Stanisława Taczaka (to właśnie jego
wizerunek widnieje na bonie). Premiera "20 wiarusów jarocińskich" miała miejsce 8 listopada,
podczas obchodów 92. rocznicy wybuchu powstania. To także data upamiętniająca zawiązanie się
na terenie jarocińskich koszar pierwszej rady żołnierskiej - powstała ona w nocy z 7 na 8
listopada.

Data końcowa to rocznica śmierci Stanisława Taczaka. Generał zmarł 2 marca 1960 roku w
Malborku, gdzie go pochowano. Następnie, po ekshumacji jego prochy przeniesiono na Cmentarz
Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha przy kościele św. Józefa i klasztorze
karmelitów bosych w Poznaniu. Co roku 2 marca przy jego grobie organizowane są uroczystości
patriotyczne, w których biorą udział przedstawiciele gminy Jarocin.
Kawiarnia Cafe Kadr nad kinem "Echo" przy ul. Gołębiej to jedyny z jarocińskich przedsiębiorców,
który zdecydował się honorować "20 wiarusów jarocińskich" jako środek płatniczy. Za banknot z
wizerunkiem Stanisława Taczaka można się tu napić kawy, zjeść szarlotkę na ciepło czy też
skosztować innego deseru w atmosferze, w której duch filmu zdaje się być zawsze obecny.
"20 wiarusów jarocińskich" można kupić w Jarocińskim Ośrodku Kultury oraz w Muzeum
Regionalnym w ratuszu. Jego wartość to 20 zł.

2011-02-14 | Fotoradar na urlopie
Ustawa jest, ale rozporządzenia do niej brak, rezultat? Fotoradar straży miejskiej jest obecnie
bezużyteczny, podczas gdy bezpieczeństwo na drogach maleje. Nie wiadomo kiedy wejdą w życie
przepisy regulujące oznakowanie fotoradarów na drogach. Komendant wojewódzki policji wstrzymał
kontrole tymi urządzeniami w Wielkopolsce, m.in. w gminie Jarocin.
Z początkiem roku jarocińscy strażnicy miejscy przestali wykorzystywać w pracy fotoradar. Na
podstawie decyzji komendanta powiatowego policji, który otrzymał odpowiednie wytyczne od
swojego zwierzchnika, kontrole tym urządzeniem zostały wstrzymane. Brak szczegółowych
przepisów dotyczących sposobu oznakowania fotoradarów na drodze doprowadził do podjęcia takiej
decyzji. Nie ma również szczegółowych przepisów ministerialnych - informuje komendant straży
miejskiej w Jarocinie Krzysztof Adamiak.
Co ważne, przychody z działalności urządzenia przekazywane były na poprawę bezpieczeństwa na
drogach jak również zasilały kwoty przeznaczane na remonty dróg. Tym samym obecna sytuacja
może doprowadzić do zmniejszenia się bezpieczeństwa na naszych drogach. Brak fotoradaru to
sygnał do popuszczania cugli przez kierowców, a tym samym większe ryzyko wypadku. Natomiast
brak wpływów z mandatów to mniej pieniędzy na drogi i lepsze oznakowanie. I tak koło się
zamyka. Jak długo potrwa taka sytuacja? Komendant straży miejskiej próbował uzyskać w
Ministerstwie Infrastruktury informację, kiedy można liczyć na ogłoszenie rozporządzenia, niestety
jedyna odpowiedź, którą usłyszał, brzmiała: "Trudno powiedzieć".

2011-02-11 | Kreatywnych szkoleń ciąg dalszy
Pięciu trenerów szkoli 100. nauczycieli z gminy Jarocin w
ramach projektu Kreatywna Szkoł@. Tym razem
pedagodzy zapoznają się z oprogramowa-niem do
zarządzania pracownią komputerową, tworzeniem filmów
edukacyjnych oraz z zasadami bezpieczeństwa pracy
uczniów w szczególności z wykorzystaniem Internetu.
Projekt Jarocin Kreatywna Szkoł@ od samego początku
cieszy się ogromnym zainteresowaniem w środowisku
szkolnym, w mediach, wydawnictwach edukacyjnych oraz
firmach działających w branży nowoczesnych technologii.
Jedną z firm szczególnie zaangażowanych w edukację
informatyczną, z którą gmina Jarocin podjęła współpracę merytoryczną jest Intel Technology
Poland. Dzięki temu pięciu nauczycieli z Jarocina zostało pierwszymi w Polsce trenerami projektu
Intel? Learning Series. Szkolenia dla trenerów i nauczycieli z całego kraju odbywają się w Ośrodku
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nauczyciele z jarocińskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych nie muszą jednak wyjeżdżać do stolicy w celu ukończenia szkolenia.
Dla wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach objętych projektem Kreatywna Szkoł@ zajęcia
odbywają się w Jarocinie i prowadzone są przez pięciu jarocińskich trenerów. Koszty szkoleń
finansowanych przez gminę Jarocin są znacznie niższe, co umożliwia przeszkolenie przynajmniej
100 nauczycieli. 10. osobowe grupy mają do zrealizowania 20 godzin zajęć, które prowadzone są w
Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. W szkoleniach udział biorą w pierwszej
kolejności nauczyciele, którzy jako pierwsi zgłosili chęć uczestnictwa. Tematyka warsztatów
obejmuje między innymi zastosowanie oprogramowania e-Learning Class do zarządzania pracownią
komputerową, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego realizację i rozszerzającego
program nauczania, tworzenie filmów edukacyjnych, zagadnienia związane z bezpieczeństwem
pracy uczniów oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności Internetu.
Pedagodzy zapoznają się również z zasadami użytkowania platform e-learningowych w nauczaniu
oraz współpracy z rodzicami w procesie nauczania z wykorzystaniem Classmate PC. Szkolenie

prowadzone jest w oparciu o podręcznik Intel Learning Series: e-Learning - Indywidualne
nauczanie z komputerem.
Projekt Jarocin - kreatywna szkoł@ rozpoczął się 1 września ubiegłego roku, kiedy ponad 850
przenośnych komputerów trafiło do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy
Jarocin, czyli do 25 placówek. Gmina Jarocin jako pierwsza w Polsce tak kompleksowo i wyposażyła
wszystkie placówki nowoczesny sprzęt komputerowy. Koszt zakupu netbooków to kwota 1,5 mln
złotych. Mobilne pracownie zostały dostarczone na zasadach leasingu operacyjnego. Stosując taki
zabieg jarociński samorząd będzie spłacał ich zakup przez trzy lata w kwocie do 500 tys. zł rocznie.

2011-02-10 | Odnaleziono archiwalne dokumenty festiwalowe
Kilkanaście kartonów, zawierających dokumenty z jarocińskich
festiwali z lat 80. i początku 90. zostało odnalezionych w Jarocinie.
Przez ponad 25 lat leżały zakurzone w magazynie Jarocińskiego
Ośrodka Kultury. Najcenniejsze znaleziska to teczki z tekstami
zespołów występujących w roku 1984 (m. in. T. Love, Siekiera,
Madame, Made in Poland, Izrael, Moskwa) z pieczęciami Urzędu
Kontroli Publikacji i Widowisk (UKPiW), czyli organu cenzury. W
niektórych przypadkach cenzorzy dokonywali ingerencji w tekst.
Tak się stało chociażby z piosenką "Wychowanie" zespołu T. Love,
gdzie pracownik UPWiW wykreślił refren "Ojczyznę kochać trzeba i
szanować/ Nie deptać flagi i nie pluć na godło/ Trzeba też w coś
wierzyć i ufać/ Ojczyznę kochać i nie pluć na godło". Jak dziś
wspominają zarówno organizator Jarocin '84 Walter Chełstowski,
jak lider kapeli Muniek Staszczyk, zespół nie przejął się uwagami
cenzora i na wieczornym koncercie piosenka została wykonana w
pełnej wersji tekstowej.
Podobnie odbywało się w przypadku innych wykonawców, którzy raczej nie respektowali ograniczeń
narzucanych przez pracowników organu cenzury. W teczkach znajdują się też teksty zespołów,
które nie stały się legendami Jarocina ani polskiej muzyki rockowej. Ich twórczość nie została nigdy
zarejestrowana i wydana. Kapele przestawały istnieć po festiwalu, ale ich twórczości stanowi dziś
znaczący wkład w polską muzykę rockową.
Znalezione dokumenty znajdą się w zbiorach powstającego Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie
- instytucji, których celem jest zbieranie, archiwizowanie, badanie i udostępnianie dzieł związanych
z polską muzyką rockową. Niewykluczone, że odnalezione teksty, zwłaszcza zapomnianych
zespołów, zostaną wydane w najbliższych latach w formie książkowej. Projekt Spichlerz Polskiego
Rocka w Jarocinie został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.

2011-02-09 | Zbierają biogramy
Zespół redakcyjny Jarocińskiego Słownika Biograficznego informuje, że zbiera biogramy i
propozycje osób do ujęcia w drugim tomie publikacji. Materiały można przynosić do końca czerwca
do Biblioteki Głównej w Pałacu Radolińskich w godzinach otwarcia placówki. Wszelkie uwagi i
propozycje należy kierować do Justyny Daniel, tel. (62) 747 23 46. Przedstawiciele zespołu
redakcyjnego będą także dyżurować w czytelni Filii nr 1 "Pod Ratuszem" 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. Przypominamy, że "Jarociński słownik biograficzny t. 1" można nabyć w czytelni
Filii nr 1 "Pod Ratuszem"oraz w Muzeum Regionalnym w Jarocinie w cenie 20 złotych.

2011-02-08 | Jak Cię widzą, tak Cię piszą
W gminie Jarocin Straż Miejska sama walczy ze
śmieciami przy drogach. Strażnicy nie czekają, kiedy
zarządcy dróg wojewódzkich i krajowych uprzątną śmieci.
W ciągu ostatniego miesiąca zebranych zostało aż 305
worków o pojemności 110 l każdy.
Jeśli worków w danym miejscu jest kilka, pracownicy
straży miejskiej pakują je do swojego pojazdu i
samodzielnie wywożą na wysypisko. W przypadku dużej
ilości śmieci wzywane są służby porządkowe z firmy EkoDbaj Sp. z o.o. Worki, do których zbierane są śmieci
zapewnia Urząd Miejski w Jarocinie. W pracach
porządkowych udział biorą pracownicy interwencyjni oraz strażnicy miejscy. Komendantowi Straży
Miejskiej, Krzysztofowi Adamiakowi przyświeca motto: "Jak Cię widzą tak Cię piszą". - Jeśli
kierowca, który wjedzie na teren naszej gminy zobaczy śmieci przy drodze to pomyśli sobie, jaki tu
bałagan mają w tym Jarocinie. Nie zastanowi się, czy droga jest drogą wojewódzką lub krajową i
kto powinien ją sprzątać. Zamiast czekać, my wzięliśmy sprawy w swoje ręce i sami prowadzimy
akcję porządkową. - informuje komendant.
Pierwsza akcja zainicjowana została w zeszłym roku. W analogicznym okresie zimowym zebrano
prawie 200 worków ze śmieciami. W ciągu całego 2010 roku Straż Miejska w Jarocinie wywiozła na
wysypisko aż 889 worków, w których w większości znajdowały się butelki, puszki, opakowania po
chipsach lub foliowe reklamówki "uatrakcyjniające" gminne przydroża.

2011-02-08 | Spotkanie integracyjne w Bachorzewie
Spotkanie członków i sympatyków PTTK oddział w
Jarocinie odbyło się 23 stycznia w Gospodarstwie
Agroturystycznym "Na Leśnej" w Bachorzewie. Dzięki
uprzejmości gospodarzy uczestnicy spotkania zwiedzili
"małe ZOO". Z powodu braku śniegu nie odbył się
zaplanowany kulig. Jednak każdy chętny mógł spróbować
swoich sił w jeździe konnej. Niedzielne popołudnie umiliło
pieczenie kiełbasek przy ognisku. Odbył się również
konkurs gwary i wiedzy o Jarocinie, w którym nagrodami
były czapki z logo Jarocina. Ich fundatorem był Urząd
Miejski w Jarocinie. Spotkanie zakończyła zabawa
taneczna. PTTK oddział w Jarocinie serdecznie zaprasza
do udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.

2011-02-07 | Po co gminnej spółce "więźniarka"?
Zakup "specjalistycznego samochodu do przewozu osób" przez Zakład Gospodarki Odpadami
planowany był z myślą o pomocy Straży Miejskiej, która nie miała środków, aby zakupić auto we
własnym zakresie. Wynajem samochodu przez Straż Miejską od ZGO, z możliwością jego odkupu w
późniejszym okresie, to korzystne rozwiązanie dla obu stron. Dla Spółki ZGO wynajem auta to
dodatkowe źródło dochodu, a spółka już udowodniła, że osiągany zysk pozytywnie przekłada się na
niskie ceny za odbiór odpadów (te proponowane przez spółkę córkę ZGO Nova są najniższe na

lokalnym rynku). Z kolei Straż Miejska miałaby do dyspozycji samochód, na którego zakup jej nie
stać. To tańsze rozwiązanie niż zaciąganie kredytu w banku, a jednocześnie pieniądze pozostają w
mieście.
Na razie jednak do zakupu auta nie dojdzie - w miniony poniedziałek minął termin składania ofert
w ogłoszonym przez ZGO przetargu. Został unieważniony, bo nie wpłynęły żadne oferty. Na razie
prezes Mariusz Małynicz nie zamierza ogłaszać kolejnego przetargu. Podkreślmy, że Zakład
Gospodarki Odpadami może prowadzić działalność w zakresie wynajmu

2011-02-07 | Kolejne granty rozdane
Kolejne pół miliona złotych powędrowało do organizacji
pozarządowych na realizację projektów sportowych oraz
na edukację kulturalną. Wcześniej Gmina Jarocin
pomiędzy stowarzyszenia rozdzieliła blisko 5,7 mln zł na
zadania związane z opieką społeczną, ochroną zdrowia,
prowadzeniem nauki pływania dla uczniów klas drugich,
obsługę kina i schroniska dla zwierząt. Praktykowana w
Jarocinie od lat polityka przekazywania zadań publicznych
do realizacji organizacjom i wspierający ją system
grantów, jest fenomenem na skalę kraju.
Na zaproszenie burmistrza do składania ofert na
realizację projektów sportowych i organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej
odpowiedziało 45 organizacji. Zaproponowały one 82 projekty, z których 73 otrzymały finansowe
wsparcie w formie gminnego grantu. Na dofinansowanie zajęć edukacyjno-kulturalnych i
przedsięwzięć sportowych w roku 2011 gmina rozdysponowała 470 tys. zł.
Organizacją różnych form edukacji artystyczno-kulturalnej zajmie się 21 stowarzyszeń, które na
ten cel otrzymały łącznie 170 tys. zł. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazło się m.in.
prowadzenie Teatru XXI, najstarszego w Jarocinie chóru im. T.K. Barwickiego oraz chóru
młodzieżowego Canticum Gaudium. Z gminną pomocą prowadzone będą różnego rodzaju warsztaty
plastyczne, multimedialne, teatralne, wokalne, instrumentalne czy taneczne, w tym nauka śpiewu i
gry na instrumentach w Ognisku Muzycznym. Gmina wsparła także projekty w zakresie edukacji
folklorystycznej, m.in. kurs haftu snutek golińskich.
Z kolei 330 tysięcy złotych w formie grantów gmina rozdysponowała pomiędzy 26 stowarzyszeń
zajmujących się różnymi dziedzinami sportu. Dotacje wspomogą organizowane przez te podmioty
szkółki i pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także imprezy, zawody i turnieje sportowe. Z
udziałem gminnych środków prowadzone będą szkółki i zajęcia z piłki nożnej i siatkowej, rugby,
tenisa ziemnego i stołowego, taekwondo, judo i sumo, kolarstwa, pływania i wędkarstwa. Wśród
dotowanych imprez i zawodów znalazły się m.in. VI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne im. Bolesława
Hradeckiego, Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w sumo, Ogólnopolski Turniej Taekwondo dla
dzieci, Puchar wielkopolski MTB w ramach Ogólnopolskiego Wyścigu MTB czy turniej siatkarski z
udziałem najlepszych drużyn Plus Ligii Kobiet.
Konkurs grantowy, który został ogłoszony przez burmistrza jeszcze w listopadzie, jest rozstrzygany
etapami. Jego łączna pula przekracza 6,3 mln zł, a organizacje mogły składać swoje projekty aż w
17 różnych kategoriach. Do tej pory pomiędzy stowarzyszenia rozdysponowano nieco ponad 6 mln
zł na zadania z opieki społecznej, na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, działalność
filmową w kinie "Echo" w latach 2011-13, edukację artystyczno-kulturalną, szkółki i pozalekcyjne
zajęcia sportowe, programy nauki pływania oraz organizację imprez, zawodów i turniejów
sportowych. Na rozstrzygnięcie czekają jeszcze oferty, które można było składać w późniejszym
terminie, do 21 stycznia. Tutaj do podziału pozostało nieco ponad 220 tys. zł, które zostaną

przeznaczone m.in. na organizację festiwali i koncertów, publikację wydawnictw, ochronę
zabytkowych pojazdów kolejowych czy utworzenie tras turystycznych.
Listopadowy konkurs grantowy nie jest jedynym ogłoszonym przez gminę Jarocin. Oddzielne
postępowanie przeprowadzono na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Radlinie w 2011 roku.
Grant w wysokości 125 tys. zł otrzymał jarociński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Do
końca marca organizacje mogą wnioskować o dotacje na organizację półkolonii i obozów z
programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Na rozdysponowanie
czeka 145 tys. zł. Lada dzień ogłoszony zostanie także konkurs grantowy na realizację projektów,
które uświetnią obchody Roku Radolińskich, a w którym będzie można powalczyć o15 tys. zł.
Praktykowana w Jarocinie od lat polityka przekazywania zadań publicznych do realizacji
organizacjom i wspierający ją system grantów, jest fenomenem na skalę kraju. Na dotacje polskie
gminy przeznaczają średnio nieco ponad 1% swoich budżetów (dane na rok 2009), podczas, gdy w
Jarocinie wskaźnik ten jest kilkakrotnie wyższy. Realizowany z żelazną konsekwencją jarociński
program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zyskał uznanie na forum
ogólnopolskim, m.in. zwyciężając w prestiżowym konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2010.

2011-02-07 | Finansowe podsumowania w oświacie
Ponad 14 mln złotych wydano w 2010 roku na wynagrodzenia dla nauczycieli w gminie Jarocin. Z
tej kwoty sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla blisko 330 etatów. Warto dodać, że od nowego
roku szkolnego wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 7%.
Zgodnie z Kartą Nauczyciela gmina jest zobowiązana do sporządzenia rocznego sprowadzania w
wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w placówkach prze siebie prowadzonych. W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich
wynagrodzeń organ prowadzący szkołę obowiązany jest ustalić i wypłacić dodatek uzupełniający
wszystkim nauczycielom zatrudnionym na danym stopniu awansu zawodowego. W gminie Jarocin
są to nauczyciele stażyści. Ogólna kwota dodatków uzupełniających dla tej grupy nauczycieli
wynosi 9.531, 05 zł. Gmina wypłaci je do końca stycznia.
Średnie pensje nauczycieli w gminie Jarocin:
- nauczyciel stażysta: 2.246,85 złotych,
- nauczyciel kontraktowy: 2.663,50 złotych,
- nauczyciel mianowany: 3.404,39 złotych,
- nauczyciel dyplomowany: 4.615,54 złotych.
Podane kwoty są kwotami brutto.

2011-02-04 | Drzwi otwarte w przedszkolach
Rozpoczął się okres składania wniosków o przyjęcie
dziecka do przedszkola. Jednak zanim rodzice zdecydują
o wyborze placówki, chcą wiedzieć, w jakich warunkach
będą bawiły się i uczyły ich pociechy. Placówki na terenie
naszej gminy wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw i
organizują tzw. drzwi otwarte, w czasie których
zainteresowani rodzice wraz ze swoimi dziećmi mogą
zwiedzić placówkę i poznać kadrę w nim pracującą. Część
z nich określiła już dokładnie, kiedy przyszłe
przedszkolaki mogą odwiedzać przedszkolne mury.
Szczegóły poniżej. Zapraszamy maluchy z rodzicami.

Drzwi otwarte w przedszkolach na terenie gminy Jarocin:








Publiczne Przedszkole nr 5 w Jarocinie - 19 luty w godz. 10.00-12.00
Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie - 25 luty w godz. 14.00-16.00 i 26 luty w
godz. 10.00-12.00
Niepubliczne Przedszkole w Roszkowie - 26 luty w godz. 9.30-12.00
Publiczne Przedszkole nr 2 w Jarocinie - 3 i 4 marca w godz. 13.30-15.30
Publiczne Przedszkole w Mieszkowie - 5, 12, 19 i 26 marzec w godz. 9.00-12.00
Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" w Radlinie - w każdą sobotę marca w godz. 9.0012.00

2011-02-03 | Informator podatkowy 2011 już dostępny
Trzecia edycja przewodnika po podatkach i opłatach lokalnych gminy
Jarocin, jest już dostępna dla mieszkańców i wszystkich
zainteresowanych w formie drukowanej i elektronicznej. Bezpłatne
egzemplarze Informatora podatkowego na rok 2011 pobrać można w
Urzędzie Miejskim w Jarocinie, natomiast wersja elektroniczna
znajduje się w zakładce Urząd lub bezpośrednio tutaj [PDF,
3,08MB].
W informatorze znalazły się przede wszystkim informacje na temat
lokalnych podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków
transportowych itd.) oraz opłat targowej i skarbowej. Ponadto
wyjaśnione zostały zasady udzielenia pomocy de minimis oraz
podano listę punktów na terenie gminy, w których dokonać można
stosownych wpłat. Informator zawiera również informacje na temat
ratingu gminy Jarocin nadanego po raz drugi przez Agencję
FitchRatings. Ocena ratingowa BBB+(Pol) "odzwierciedla
zadowalające wyniki operacyjne, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, odpowiednią
płynność, a także podjęte działania racjonalizujące w sektorze oświaty".
Zainteresowani mogą zapoznać się również z zapisami budżetu na rok bieżący dotyczącymi
wpływów z poszczególnych podatków i opłat. Zapraszamy do lektury.

2011-02-03 | Promocja na miarę dukatów
Jarocin po raz kolejny został doceniony wśród członków
Samorządowego Klubu PAP. Za najwięcej wiadomości
nadesłanych w grudniu do redakcji, gmina otrzymała
skarbonkę z siedmioma dukatami szczęścia oraz dyplom
"Złotej Aktywności". Jarocin w trwającym od maja
ubiegłego konkursie zdobył już 33 dukaty i prowadzi w
wyścigu o miano "Złotej Gminy Roku".
Wszyscy członkowie Samorządowego Klubu PAP, a gmina
Jarocin jest nim od roku, biorą udział w konkursie "Na
wagę złota". Organizatorzy konkursu co miesiąc
nagradzają najbardziej aktywnych klubowiczów oraz
tych, którzy najpełniej budują wizerunek gminy przy pomocy nadsyłanych na portal samorząd.pap

tekstów. W grudniu Jarocin przesłał do redakcji najwięcej tekstów i otrzymał skarbonkę z
siedmioma dukatami szczęścia oraz dyplom "Złotej Aktywności". Przypomnijmy, że w konkursie to
nie pierwszy sukces Jarocina. W lipcu ubiegłego roku otrzymaliśmy tytuł "Złotej gminy miesiąca", a
jury konkursowe doceniło wówczas gminę za najpełniej budowany wizerunek.
Nagradzanie samorządów zrzeszonych w klubie PAP odbywa się co miesiąc i co miesiąc klubowicze
mają szansę na zdobywanie kolejnych dukatów szczęścia. Spośród gmin, które w trakcie konkursu
zdobędą ich najwięcej - wyłoniona zostanie "Złota Gmina Roku" lub "Złoty Powiat Roku". W
klasyfikacji generalnej w tej pierwszej kategorii przoduje Jarocin, który z 33 dukatami zwiększył
swoją przewagę nad Iławą, która ma ich koncie 26.
Głównym Partnerem konkursu i sponsorem nagród jest Mennica Polska S.A.

2011-02-02 | Wybory w sołectwach i osiedlach
Kończą się kadencje sołtysów i rad sołeckich, a także
przewodniczących i członków zarządów osiedli.
Mieszkańcy gminy Jarocin nowe władze sołectw i osiedli
wybiorą w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
Wybory sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczących i
członków zarządów osiedli odbywają się co 4 lata na
Ogólnych Zebraniach Mieszkańców Osiedli i Zebraniach
Wiejskich. Każdy zatem z mieszkańców danego osiedla
czy sołectwa, który pojawi się na zebraniu wyborczym
(oczywiście musi być to osoba pełnoletnia!), będzie miał prawo głosowania, a także zgłaszania
kandydatów. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa wybrana przez mieszkańców komisja
skrutacyjna.
Kogo można zgłaszać jako kandydata na sołtysa/przewodniczącego osiedla?
Kandydat musi być wskazany spośród uprawnionych uczestników Ogólnego Zebrania Mieszkańców
Osiedla lub Zebrania Wiejskiego. Liczba kandydatów może być nieograniczona, ale każdy z nich
musi zgodzić się na udział w wyborach. Listę zgłoszonych przez mieszkańców kandydatów
rejestruje komisja skrutacyjna.
Jak odbywa się głosowanie?
Samo głosowanie jest tajne i odbywa się za pośrednictwem kart do głosowania, opatrzonych
pieczęciami rady miejskiej. Na karcie uprawnieni mieszkańcy pozostawiają nieskreślone nazwisko
wybranego przez siebie kandydata. Nieważne są głosy na kartach: bez pieczęci rady miejskiej,
całkowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc
mandatowych. Pod głosowanie poddaje się wszystkie zarejestrowane kandydatury, w kolejności
alfabetycznej. Na funkcję sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla zostaje wybrana osoba,
która uzyska zwykłą większość głosów. Podobne zasady obowiązują w przypadku wyborów rad
sołeckich i członków zarządów osiedli.
Kiedy wybory?
Wybory odbędą się we wszystkich 23 sołectwach i 14 osiedlach. Ich terminarz ustaliła Rada Miejska
podczas sesji 28 stycznia. Terminy zebrań wiejskich i zebrań mieszkańców osiedli w
załączniku tutaj [PDF, 39KB].
Ważna frekwencja
Aby mieszkańcy mogli w ogóle przystąpić do głosowania, musi być tzw. quorum, czyli na zebraniu
musi się pojawić określona liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania. Określają ją statuty
poszczególnych osiedli i sołectw. Warto zatem pofatygować się na wybory i świadomie wybrać

władze swojej miejscowości czy osiedla. Od decyzji każdego z nas zależeć będzie jakim osobom na
najbliższe 4 lata powierzymy dbałość o interesy naszych osiedli i wsi.

2011-02-02 | Gmina pomoże w remoncie wiaduktów
Gmina Jarocin przekaże powiatowi jarocińskiemu połowę niezbędnej kwoty do przygotowania
dokumentacji technicznej dwóch drogowych wiaduktów. Wiadukty na tzw. małej obwodnicy
Jarocina są w fatalnym stanie, a ich remont pozwoli na odciążenie ruchu w centrum miasta.

Starostwo powiatowe zwróciło się z prośbą do gminy Jarocin o partycypowanie w kosztach
sporządzenia dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia przebudowy wiaduktów
łączących w Jarocinie dwie drogi krajowe: nr 12 Łęknica-Dorohusk oraz drogi nr 15 TrzebnicaOstróda. W związku ze złym stanem technicznym obydwu wiaduktów, wprowadzony został na nich
zakaz poruszania się pojazdów o całkowitej masie przekraczającej 5 ton. W chwili obecnej cały ruch
tranzytowy odbywa się przez centrum miasta, jeszcze bardziej obciążając intensywną już
komunikację samochodową w mieście. Przebudowa wiaduktów staje się w obecnej sytuacji sprawą
pilną i wymagającą szybkiego działania. Radni stosowaną uchwałę o przekazaniu starostwu
powiatowemu pomocy finansowej w kwocie 350 tysięcy złotych dotacji na wykonanie dokumentacji
technicznej podjęli podczas sesji 28 stycznia. Szczegółowe warunki przekazania środków oraz
rozliczenia przekazanej kwoty określone zostaną w umowie, która zostanie zawarta między gminą a
powiatem.

2011-02-01 | Rok Radolińskich
Rok 2011 będzie w gminie Jarocin przebiegał pod hasłem "Rok Radolińskich". Tak zdecydowała
Rada Miejska, która stosowną uchwałę przyjęła na sesji 28 stycznia. - W roku 2011 mija 350 lat od
kiedy Andrzej Radoliński kupił Jarocin, rozpoczynając tym samym bardzo ważny, blisko 300-letni
rozdział w dziejach miasta - zauważa Sebastian Pluta, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie,
inicjator ustanowienia roku 2011 "Rokiem Radolińskich". - To doskonała okazja, aby gminne
zadania w zakresie kultury, turystyki, promocji, ochrony dóbr kultury, współpracy z miastami
partnerskimi podporządkować właśnie temu jubileuszowi. - podkreśla Magdalena Bielawska,
kierownik Kancelarii Burmistrza, która pełni rolę koordynatora projektu.
Jednym z pierwszych zadań będzie opracowanie kalendarza obchodów, który ma powstać do końca
marca - Do organizacji obchodów zapraszamy wszystkich mieszkańców, szkoły, instytucje
kulturalne, stowarzyszenia. Przedsięwzięcia, które uświetnią jubileusz, mogą być różne. Ważne,
żeby były związane tematycznie z rodziną Radolińskich. Można pokusić się o zorganizowanie gry
miejskiej, opracowanie ścieżki turystycznej "Szlakiem Radolinów" czy przeprowadzenie konkursów
wiedzowych i plastycznych - tłumaczy Magdalena Bielawska.

Wszelkie pomysły można konsultować i zgłaszać do Kancelarii Burmistrza (pokój nr 39 w Urzędzie
Miejskim, tel. 62 749-95-08 lub office@jarocin.pl). Na podstawie zgłoszeń powstanie kalendarz
obchodów, a wszystkie przedsięwzięcia, które się w nim znajdą, mogą liczyć na objęcie patronatem
Burmistrza Jarocina, promocję w lokalnych mediach, na stronie www.jarocin.pl oraz na plakatach.
Ponadto pod koniec lutego uruchomiony zostanie system grantów. O dotacje z gminnego budżetu
będą mogły się ubiegać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w
celu osiągnięcia zysku. Dotacje będą udzielane na realizację zadań wpisujących się w obchody Roku
Radolińskich i jednocześnie promujące gminę Jarocin.

