2011-03-31 | Kwalifikacja wojskowa
W dniach 4-29 kwietnia 2011 przeprowadzona zostanie dla powiatu jarocińskiego kwalifikacja
wojskowa. Z terenu gminy Jarocin 298 mężczyzn urodzonych w 1992 roku podlega temu
obowiązkowi.
Pomimo zniesienia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej w naszym kraju,
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej nadal jest obligatoryjne. Wymóg taki reguluje ustawa o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku kwalifikacje wojskową
przejdą mężczyźni urodzeni w 1992 roku oraz Ci, którzy w latach poprzednich z różnych przyczyn
do tej kwalifikacji nie stawili się. Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z gminy Jarocin odbywać się
będzie w dniach 4-15 kwietnia 2011 roku w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Godziny stawienia się
przed komisją podane zostaną na wezwaniach, które w formie listu poleconego zostaną
dostarczone do poszczególnych osób.
Każda osoba przystępująca do kwalifikacji wojskowej musi przedstawić następujące dokumenty:
Dowód osobisty lub w przypadku jego braku paszport albo legitymację uczniowską;
Dokumentację medyczną jeśli leczy się lub leczyła specjalistycznie;
Fotografię o wymiarach 3x4 cm;
Dokument potwierdzający poziom wykształcenia: świadectwo lub zaświadczenie ze szkoły.
UWAGA! Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,
może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie
przez Policję do kwalifikacji wojskowej. Ponadto niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w
określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie
dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności.

2011-03-31 | Wyprzedzając zmianę
Burmistrz Adam Pawlicki wspólnie z przedstawicielami
gmin, miast i powiatów subregionu kaliskiego podpisał w
Poznaniu list intencyjny na rzecz podjęcia współpracy w
przewidywaniu zmiany gospodarczej i rozwoju
subregionu.
Przedstawiciele powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego,
ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz Miasta Kalisza zadeklarowali podjęcie działań na rzecz
nowoczesnego przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Zobowiązali się do wspólnego
działania na rzecz promocji podregionu oraz skutecznego prezentowania celów i potrzeb obszaru
kaliskiego na forum województwa wielkopolskiego. Ich działania mają również skupić się na
monitorowaniu postępujących zmian gospodarczych oraz społecznych, pozwalających na
ograniczanie ich negatywnych skutków oraz pełne wykorzystywanie niesionych przez nie szans na
szybki i zrównoważony rozwój. - Współpraca gmin w województwach w zakresie rynku pracy i
rozwoju gospodarczego jest bardzo ważna. Działania władz wojewódzkich w celu rozpoznania i
planowania rozwoju gospodarczego, polegające na współpracy samorządów oraz podmiotów
gospodarczych są słusznym kierunkiem - podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
List intencyjny został podpisany 22 marca 2011 podczas konferencji, podsumowującej projekt
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej "Wyprzedzić Zmianę - wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce i jej subregionach", realizowany przez
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Poznaniu. Celem projektu było przygotowanie
przedsiębiorstw i społeczności lokalnych do elastycznego dostosowywania się do zmian, a także
wyrównania szans w Wielkopolsce. W konferencji udział wzięło ponad sto osób - samorządowców,

przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Listy intencyjne podpisali również
reprezentanci subregionów: poznańskiego, konińskiego, pilskiego i leszczyńskiego.

2011-03-30 | Sprawdzili wiedzę o ruchu drogowym
Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbył się 23 marca w
Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie. Trzyosobowe drużyny miały za zadanie rozwiązać test składający
się z 25 pytań. W konkursie wystartowały cztery drużyny, reprezentujące jedną szkołę podstawową
i trzy gimnazja.

Turnieje organizowane są przez Polski Związek Motorowy wspólnie z policją oraz przy współpracy z
innymi instytucjami i firmami, działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Koordynatorem konkursów w Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie jest aspirant Aleksander
Szczepański. W tym roku testy rozwiązywano drogą elektroniczną - przez internet. W kategorii
szkół podstawowych wystartowała tylko jedna drużyna, reprezentująca Szkołę Podstawową nr 3 w
Jarocinie. Natomiast gimnazja reprezentowały zespoły z Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, Gimnazjum
nr 3 w Jarocinie oraz Gimnazjum w Witaszycach. Obie drużyny z jarocińskiej trójki i zespół z
Witaszyc zakwalifikowały się do etapu powiatowego konkursu, który odbędzie się 20 kwietnia w
Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie.

2011-03-29 | Znamy pierwsze gwiazdy festiwalu
Myslovitz, Moskwa, Deriglasoff oraz Acid Drinkers i Bad Religion wystąpią podczas tegorocznej
edycji festiwalu w Jarocinie. Zespół Moskwa wystąpi w specjalnym koncercie z gośćmi z okazji 28.
rocznicy powstania grupy.

"Miłość w czasach popkultury" czy
Bar" uważane są za szczytowe
polskiego rocka ostatnich lat. Zespół
Artura Rojka stworzył niezliczoną ilość
doskonale sprawdzających się podczas
żywo.
Zespół Moskwa, który powstał w 1983
Jarocinie wystapi w specjalnym
gośćmi z okazji 28. urodzin. Grupa
przez wokalistę i gitarzystę Pawła
(eks-TNT), basistę i wokalistę Piotra
Rogozińskiego (eks-Latające Żyrafy) i

Myslovitz to bez wątpienia jedna z najważniejszych
rockowych formacji w Polsce. W Jarocinie grupa Artura
Rojka promować będzie nowy wyprodukowany przez
Marcina Borsa album "Nieważne jak wysoko jesteśmy".,
którego premiera odbędzie się 31 maja. Płyta ukaże się w
dwóch formatach CD i LP. Premiera singla pt. "Ukryte"
odbyła się 28 marca. Płyty Myslovitz takie jak "Z
rozmyślań przy
śniadaniu",
"Korova Milky
osiągnięcia
kierowany przez
przebojów,
występów na
roku w Łodzi, w
koncercie z
została założona
"Gumę" Gumolę
"Rogoza"
perkusistę
Tomka "Pałkera"
Gronia (eksLogos, Rezerwowa Armia Pracy, Parlament). Od samego
początku szczególnie ważny był Guma, który stał się
symbolem polskiej sceny niezależnej lat 80, przede
wszystkim punkowej, ale nie tylko, co symbolizowały
choćby jego nietypowe, bo długie blond włosy. Występ
Moskwy w Jarocinie 1984 roku odbił się szerokim echem,
potwierdzeniem pozycji kapeli były koncerty na Rock
Arenie w Poznaniu (1985) oraz ponownie w Jarocinie
(1986). Debiut Moskwy ukazał się w 1988 roku, mimo że
nagrany został dwa lata wcześniej. Kolejny album "Życie
Niezwykłe" ukazał się w 1990 roku, był świadectwem

bardziej heavymetalowego okresu w działalności zespołu. W połowie 1991 roku Moskwa zawiesiła
działalność. Wznowiła ją w 2001, koncertując odtąd z przerwami. Występ na tegorocznym
Festiwalu będzie koncertem specjalnym, wraz z Gumą pojawią się na scenie specjalni goście,
ważne postaci polskiego rocka.
Olaf Deriglasoff to muzyk, kompozytor, autor tekstów
oraz producent muzyczny. Swoją przygodę z muzyką
rozpoczął na początku lat osiemdziesiątych zakładając
zespół o nazwie "Dzieci Kpt. Klossa". Po jego rozpadzie
przeniósł się do Berlina, gdzie grał w wielu formacjach.
Obecnie Olaf gra w zespole Deriglasoff, którego jest
założycielem, producentem oraz kompozytorem utworów.
Grupa
Deriglasoff ma
na koncie 2
płyty "Produkt" oraz
"Noże". Aktualny skład zespołu tworzą
Olaf Deriglasoff,
Andrzej Niski, Robert "Misiek"
Szymański,
Wojtek "Puzon" Kuzyk i Andrzej "Szaja"
Szajewski.
Acid Drinkers to
legendarna wielkopolska metalowa
formacja, która
wydała niedawno album "Fishdick zwei",
świetnie
przyjętą kontynuację płyty "Fishdick".
Podobnie jak
pierwsza część także "Dwójka" zawiera doskonałe covery piosenek pochodzących z najróżniejszych
muzycznych bajek. Krążek promował singiel "Love Shack", przeróbka hitu B-52's, w którym
gościnnie zaśpiewała Ania Brachaczek. Na płycie udziela się także Czesław Mozil.
Amerykańska grupa Bad Religion istnieje od 1980 roku. W 1981 r. grupa wydała swoje
debiutanckie EP "Bad Religion" w wytwórni Epitaph Records. Rok później światło dzienne ujrzał ich
pierwszy longplay "How Could Hell Be Any Worse", który
przysporzył zespołowi wielu fanów i sprzedał się w 30 tys.
egz. W czasie jego nagrywania Jay Ziskrout opuścił
zespół i został zastąpiony przez Pete'a Finestone'a Rok
później grupa odeszła całkowicie od punkowego
brzmienia i wydała "Into the Unknown", album w dużym
stopniu bazujący na brzmieniu syntezatorów. To wydanie
było całkowitym zaskoczeniem i rozczarowaniem dla
fanów, co skutkowało w bardzo słabej sprzedaży (w
ostatnich latach zainteresowanie tą płytą wzrosło: album,
którego wydano jedynie 10 tys. sztuk, osiąga na
niektórych aukcjach internetowych cenę ponad 100
dolarów). W 1984 zespół wydał nowe EP - "Back to the" na której gitarzystą był Greg Hetson (grał
wcześniej solówkę w utworze "Part III" na "How Could Hell Be Any Worse") z Circle Jerks.
Bad Religion reaktywowali się w 1987, odtąd z dwoma gitarzystami: Gurewitzem i Hetsonem i
wydali kolejny album "Suffer". Następne płyty "No Control" (1989), "Against the Grain" (1990),
który przekroczył nakład 100 tys. egz. tylko zwiększyły popularność grupy. Przed sesja nagraniową
do albumu "Generator" w 1992 zespół opuścił perkusista Pete Finestone,którego zastąpił Bobby
Schayer.W 1993 po nagraniu kolejnego LP "Recipe for Hate" Epitaph odsprzedał prawa do albumu
większej wytwórni Atlantic Records, gdzie odtąd miały się ukazywać wszystkie płyty Bad Religion aż
do 2000 roku. Wydanie "Stranger Than Fiction" w 1994 przyniosło zespołowi największy sukces
komercyjny, jednak wkrótce po tym opuścił go gitarzysta Brett Gurewitz. Oficjalnym powodem
odejścia był nadmiar obowiązków spowodowany prowadzeniem wytwórni Epitaph.

Nowym gitarzystą Bad Religion został Brian Baker, znany z takich zespołów jak Minor Threat czy
Dag Nasty. Ponieważ Graffin i Gurewitz dotąd dzielili obowiązki pisania utworów, teraz ten ciężar
spadł całkowicie na Grega. Brian Baker znacznie wzbogacił brzmienie grupy, która tworzyła już nie
tylko proste, punkowe piosenki, co pokazały albumy "The Gray Race" (1996), oraz "No Substance"
(1998) promowany singlem "Raise Your Voice" z udziałem Campino - lidera kultowej niemieckiej
grupy Die Toten Hosen. W 2001 roku zespół odszedł z Atlantic Records. Niedługo po tym, z powodu
poważnych kontuzji ramion, z zespołu musiał odejść perkusista Schayer. Zastąpił go Brooks
Wackerman, który grał wcześniej w Suicidal Tendencies. Do Bad Religion wrócił również Brett
Gurewitz, a grupa do Epitaph Records. Wydany w 2002 "The Process of Belief" jest uważany przez
fanów za powrót do dawnego stylu, sprzed przejścia do wytwórni Atlantic. W 2004 r. ukazał się
album "The Empire Strikes First", a w 2007 "New Maps of Hell". Ostatnim krążkiem Amerykanów
jest wydany w ubiegłym roku album "The Dissent Of Man".

2011-03-28 | Darcie pierza w Mieszkowie
Jaki jest najlepszy sposób spędzania długich zimowych
wieczorów? Dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w
Mieszkowie było to darcie pierza! W spotkaniach oprócz
pań z KGW uczestniczyły także zainteresowane
mieszkanki Mieszkowa oraz sąsiednich wiosek. Józef
Baumann, sołtys Mieszkowa udostępnił w tym celu salę
Wiejskiego Ośrodka Kultury. - Cieszę się, gdy jest chęć
spotkań, wspieram także wszelkie inicjatywy, oparte na
wzajemnej współpracy - podkreśla sołtys. W tym roku
planowane jest ponowne spotkanie chętnych, chcących
uczestniczyć w darciu pierza. To nie jedyna inicjatywa,
podjęta z myślą o mieszkańcach Mieszkowa. Niebawem
zostanie przeprowadzony konkurs na najładniejszy wiosenny ogródek. Planowane są także zabawy i
festyny. - Ważnym elementem społeczności naszego sołectwa jest to, że mieszkańcy chcą się
spotykać, dyskutować czy bawić się - zaznacza Józef Baumann

2011-03-25 | Tenisowe zmagania w Mieszkowie i Wilkowyi
Gminny Turniej Tenisa Stołowego - Szachy i Warcaby im. Józefa Paluszkiewicza odbył się 20 marca
w Mieszkowie. Swoich sił w rywalizacji mogli spróbować wszyscy chętni, bowiem zgodnie z
wieloletnią tradycją w rozgrywkach nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe. - Cieszę się, że z
roku na rok turniej zyskuje coraz większe zainteresowanie - mówi Józef Baumann, sołtys
Mieszkowa. Przebieg meczów tenisa stołowego sędziował Marek Tobolski, przewodniczący Rady
Miejskiej w Jarocinie. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. W turnieju
wzięło udział 30 zawodników w sześciu kategoriach. W każdej kategorii nagrodzonych zostało
czterech najlepszych zawodników. Organizatorem turnieju był Ludowy Zespół Sportowy "SOKÓŁ"
Mieszków przy wsparciu Urzędu Miejskiego.

Z początkiem marca swoich sił w potyczkach tenisa stołowego spróbowali także strażacy jednostek
OSP. W zorganizowanym po raz drugi Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego Członków OSP wzięło
udział 25 zawodników. Rozgrywki odbyły się w sali sportowej przy Zespole Szkół w Wilkowyi.
Sędzią głównym zawodów był, tak jak podczas turnieju w Mieszkowie, Marek Tobolski. Udział w
rozgrywkach wzięli przedstawiciele siedmiu jednostek: OSP z Jarocina, Mieszkowa, Tarzec,
Kadziaka, Wilkowyi, Zakrzewa i Cielczy. Imprezę zorganizował Zarząd Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP przy dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

2011-03-25 | Place zabaw do przeglądu
Jak co roku, po okresie zimowym, gmina Jarocin przystępuje do
przeglądu stanu technicznego placów zabaw. Jeszcze w tym
tygodniu w teren wyruszy jeden z pracowników magistratu, którego
zadaniem będzie sprawdzenie czy wszystkie zamontowane w
ogródkach zabawki, ławki i ogrodzenia są sprawne i czy nie są
uszkodzone. Wszystkie usterki zostaną zgłoszone do wrocławskiej
firmy Interflora, która montowała większość placów zabaw na
terenie Gminy Jarocin. Ewentualne naprawy i remonty planowane
są na miesiąc kwiecień. - To standardowa procedura. Przeglądy i
naprawy urządzeń na placach prowadzone są zawsze wczesną
wiosną, tak aby w sezonie korzystanie z tych placów było dla dzieci
w pełni bezpieczne - tłumaczy Michał Orłowski z Referatu
Gospodarki Komunalnej. Koszty napraw pokrywa Gmina Jarocin - z
wyjątkiem tych placów, które objęte są jeszcze okresem
gwarancyjnym.
Gmina Jarocin ma obecnie pod opieką 22 place zabaw w mieście i na terenach wiejskich. Wszystkie
posiadają atesty jakości i bezpieczeństwa.
Zauważyłeś uszkodzenia na placach zabaw? Zgłoś ten fakt do Referatu Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Miejskim w Jarocinie, pokój nr 49, tel. 62 749 95 43. Jesteś świadkiem aktów
wandalizmu? Widzisz, że ktoś psuje zabawki i inne urządzenia na placach zabawki, korzysta z nich
w sposób niezgodny z przeznaczeniem? Zauważyłeś na placu osoby spożywające alkohol? Nie bądź
obojętny! Dzwoń natychmiast: POLICJA: 997 (z telefonu stacjonarnego) lub 112 (z telefonu
komórkowego), STRAŻ MIEJSKA: 986 (alarmowy), (62) 747 26 33 lub 691 729 937.

2011-03-25 | Ruszyły Rytmy Młodych
Ruszył konkurs Red Bull Tourbus Rytmy Młodych! Przyślij swoje zgłoszenie i zostań gwiazdą
tegorocznego Festiwalu w Jarocinie! Jarociński konkurs młodych zespołów to bez wątpienia

najważniejszy przegląd młodych kapel w Polsce! Konkurs który wykreował niezliczoną ilość
ważnych dla polskiej muzyki formacji! Teraz także Twój zespół może dołączyć do tego grona!
W tym roku konkurs podzielony jest na kilka etapów:
I etap - do 20 kwietnia 2011
Nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konkurs@jarocinfestiwal.pl Zgłoszenie musi zawierać:
zdjęcie, skład zespołu, telefon kontaktowy, krótką biografię grupy (maksymalnie do 5 zdań) oraz
jeden utwór w formacie mp3 (opisany tytułem oraz nazwiskami autorów muzyki i tekstu).
Zgłoszenia niepełne nie będą rozpatrywane.
II etap - do 27 kwietnia
Jury złożone z pracowników Agencji Go Ahead oraz ekipy Red Bull Tourbus wskaże 10 zespołów,
które wystąpią w Jarocinie w lipcu. Wcześniej zespoły te zaprezentują się podczas majowych
koncertów juwenaliowych Red Bull Tourbus - występy te będą formą rozgrzewki przed występem
na Festiwalu!
III etap - od 1 do 31 maja
Głosowanie Internautów w serwisie CGM.pl: wybranych zostanie 6 dodatkowych zespołów
finałowych spośród 20 kapel wyłonionych przez jury złożone z pracowników Agencji Go Ahead oraz
ekipy Red Bull Tourbus.
IV etap - 13 oraz 14 lipca
W Jarocińskim Ośrodku Kultury odbędzie się Przegląd Finalistów Red Bull Tourbus Rytmy Młodych.
Szesnastu finalistów zaprezentuje się przed publicznością oraz profesjonalnym jury. Jury wskaże
sześć wyróżnionych zespołów.
V etap - 15 oraz 16 lipca
Występ 6 wyróżnionych zespołów na Red Bull Tourbus w Jarocinie. Spośród tych kapel wyłonieni
zostaną laureaci nagrody publiczności oraz nagrody jury.
Zwycięzcy wystąpią na głównej scenie Festiwalu ostatniego dnia (17 lipca) tegorocznej imprezy!
Laureat nagrody publiczności zostanie uhonorowany prestiżowym "Złotym Kamelonem"! Do udziału
w konkursie zapraszają Agencja Go Ahead oraz Red Bull. Pełen regulamin Konkursu Młodych
Zespołów dostępny jest na stronie Festiwalu pod adresem www.jarocinfestiwal.pl Więcej o Red Bull
Tourbus na www.redbull.pl/tourbus.

2011-03-24 | Trybuna gotowa. Jarota z licencją
"Komisja ds. Licencji Klubowych II Ligi informuje, iż w
związku z wykonaniem przez Klub wskazanych zaleceń na
obiekcie przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie, wyraża zgodę
na rozgrywanie przez Klub meczów w roli gospodarza na
ww. stadionie w rundzie wiosennej sezonu 2010/2011" czytamy w piśmie skierowanym do JKS Jaroty Jarocin,
podpisanym przez Krzysztofa Smulskiego,
przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi
oraz Waldemara Baryło, zastępcę Sekretarza
Generalnego PZPN. Oznacza to, że po półrocznych
występach w roli gospodarza na stadionie Warty w
Poznaniu Jarota wreszcie mogła wystąpić przed własną
publicznością, w Jarocinie. A to za sprawą oddania do użytku trybuny wschodniej.
Pierwsze spotkanie przed jarocińską publicznością, które odbyło się w niedzielę 20 marca, Jarota

zremisowała 1:1 z Chojnicznaką. Na nowej trybunie zasiadł komplet kibiców. Nowy obiekt liczy
blisko 1200 siedzących, a 265 siedzisk znajduje się pod dachem. Inwestycję zleconą przez spółkę
Jarocin-Sport zrealizowała firma Ryszarda Grzebyszaka, Rem-Bud. - Jako prezes JKS Jarota
chciałbym podziękować burmistrzowi Adamowi Pawlickiemu za jego wsparcie udzielone jarocińskiej
piłce, dzięki któremu powstała m.in. trybuna wschodnia na stadionie w Jarocinie, która umożliwi
nam rozgrywanie meczów na własnym stadionie. Dziękuję również w imieniu sympatyków JKS
Jarota. Liczę na dalszy upór w rozwijaniu bazy sportowej w Jarocinie - mówi Ryszard Grzebyszak.
Burmistrzowi podziękowali także kibice jarocińskiego klubu, skandując: Adam, Adam!

Z nowej trybuny kibice mają doskonałą widoczność. - Mecze Jaroty Jarocin oraz inne zawody
sportowe rozgrywane na miejskim stadionie, będzie można teraz oglądać w naprawdę
komfortowych warunkach - uważa Marcin Jantas, prezes Jarocin-Sport.
Foto: Włodzimierz Włoch

2011-03-24 | Rusza Narodowy Spis Powszechny
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań. Do końca czerwca do wszystkich
gospodarstw domowych, które nie skorzystają z
możliwości samopisu za pośrednictwem internetu,
zapukają rachmistrzowie spisowi. Właściwy spis został
poprzedzony 17-dniowym obchodem przedspisowym w
marcu, wykonanym na terenie gminy Jarocin przez 19
rachmistrzów spisowych. - Prace spisowe w naszej
gminie przebiegają sprawnie, a problemy rozwiązywane
są na bieżąco - informuje Bartłomiej Rzepa z
jarocińskiego Urzędu Miejskiego, pełniący przy spisie
funkcję lidera gminnego. Do najważniejszych zadań
Bartłomiej Rzepa, lider gminny w NSP 2011,
lidera należy bezpośrednia koordynacja działań
prezentuje terminal mobilny hand-held, dzięki
któremu zebrane dane będą automatycznie
rachmistrzów. - Jest w tym duża zasługa dobrze
przesyłane bezpośrednio na serwery GUS
dobranego i wykazującego się profesjonalizmem zespołu
rachmistrzów, z których wielu ma doświadczenie z poprzednich spisów - mówi dalej Rzepa.
Kto nas spisze?
Osoby, które przeprowadzą wywiady spisowe, zwane są rachmistrzami spisowymi. Zostali
odpowiednio przeszkoleni i złożyli na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Rachmistrz przeprowadzający spis musi posiadać identyfikator zawierający jego
zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora
urzędu statystycznego. Przeprowadzając wywiad, rachmistrzowie będą wprowadzali informacje do
przenośnego urządzenia elektronicznego - tzw. terminala mobilnego hand-held. Dzięki takiemu
rozwiązaniu zebrane dane będą automatycznie przesyłane bezpośrednio na serwery Głównego
Urzędu Statystycznego. Po raz pierwszy urządzenia takie zostały wykorzystane podczas Spisu
Rolnego w zeszłym roku.
Spisz się sam

Podczas tegorocznego spisu nie będziesz musiał z niecierpliwością czekać na rachmistrza. Możesz
spisać się sam w dogodnym dla siebie momencie. Już od pierwszego dnia spisu będzie można
dokonać tzw. samospisu za pośrednictwem internetu. W tym celu należy skorzystać z
elektronicznych formularzy, dostępnych na stronach internetowych www.spis.gov.pl i
www.stat.gov.pl od 1 kwietnia. Ważne, że z tej możliwości będzie można skorzystać tylko do 16
czerwca.
Spis - co to jest?
Spis powszechny dostarcza szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, strukturze demograficznej, społecznej i zawodowej, a także o społecznoekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych. Raz na kilka lat państwo pyta swoich
obywateli "ilu nas jest?", "kim jesteśmy?", "jak żyjemy?". Ostatni taki spis w Polsce został
przeprowadzony w 2002 roku. Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami
obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Zgodnie z nimi zobowiązani jesteśmy
do udzielania odpowiedzi: ścisłych, wyczerpujących i przede wszystkim zgodnych z prawdą.
Od 1 kwietnia będzie działała infolinia NSP 2011. Jej pracownicy odpowiedzą na pytania i
wątpliwości, dotyczące spisu. 800-800-800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów
stacjonarnych. (22) 44-44-777 - numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych,
płatny zgodnie z cennikiem operatora.

2011-03-24 | JFPK ściąga do gminy kolejne miliony
Ponad 8 mln zł dofinansowania udało się w tym roku pozyskać przy udziale Jarocińskiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych. Z projektów przygotowanych przez gminną spółkę skorzystali lokalni
przedsiębiorcy, organizacje oraz gmina Jarocin. - W niespełna dwa lata naszej działalności
"sprowadziliśmy" do Jarocina blisko 30 mln zł z unijnych programów - podkreśla Agnieszka
Rybacka, wiceprezes funduszu.
- Tworzymy dobre projekty i jesteśmy skuteczni - mówi Agnieszka Rybacka. I choć gminna spółka
oferuje pomoc w pozyskiwaniu unijnych środków od niecałych dwóch lat, jak do tej pory niemal
wszystkie przygotowane przez gminną spółkę projekty zostały rozpatrzone pozytywnie. W tym roku
udało się ściągnąć funduszowi do gminy Jarocin ponad 8 mln zł. Najwięcej, ponad 4 mln zł zostało
przeznaczone na program realizowany przez gminę Jarocin - Internet szansą na rozwój
wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy. Dla naszego samorządu udało się pozyskać również
pieniądze na budowę boisk czy parkingów. OSP w Tarcach dzięki pomocy JFPK pozyskało środki na
odbudowę Domu Strażaka i wymianę okien w odbudowywanym budynku, natomiast prywatni
przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie na zakup profesjonalnego sprzętu oraz wdrożenie
nowoczesnego systemu zarządzania firmą. - W trakcie procedury odwoławczej jest konkurs, w
ramach którego opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Glinki z
Jarmarczną w wys. 1,6 mln. Zł - informuje Rybacka.
Do końca ub.r. z trzech unijnych programów - Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udało się pozyskać blisko 20 mln zł. Pierwszym
sukcesem było pozyskanie 2,7 mln zł na zakup pięciu nowoczesnych autobusów komunikacji
miejskiej. - Odpowiednio dobrany zespół wykwalifikowanych specjalistów stara się pomagać
klientom odnieść sukces. Tak stało się m.in. w przypadku Jarocińskich Linii Autobusowych. Dobra
orientacja w specyfice działania zarówno przedsiębiorczości jak i sfery samorządowej, elastyczność
oraz wysoka jakość usług to czynniki, dzięki którym zostały odniesione pierwsze zauważalne gołym
okiem sukcesy - tłumaczy Agnieszka Rybacka. - Do tej pory przygotowywaliśmy projekty dla
gminy, spółek czy innych instytucji podległych gminie. Zgłaszają się do nas coraz częściej lokalni

przedsiębiorcy oraz rolnicy, którym możemy zaproponować bardzo korzystne warunki współpracy.
Dzięki inicjatywie Jeremie, JFPK przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym może bez większego
ryzyka udzielić wsparcia finansowego do 200 tys. zł. Pieniądze te należy oczywiście zwrócić, jednak
mogą one posłużyć jako środki do dalszego rozwoju firmy lub jako wkład własny niezbędny w
przypadku starania się o dotacje z Unii Europejskiej - dodaje.
JFPK w ramach prowadzonej działalności oferuje kompleksową pomoc. Począwszy od wyboru
odpowiedniego programu, poprzez wypełnienie wniosków, załączników czy kompletowanie
niezbędnych dokumentów, a na obsłudze projektu po otrzymaniu dotacji skończywszy. - Zawsze
staramy się wpisać to w koszty prowadzenia danego przedsięwzięcia, dzięki czemu finansowanie tej
usługi przedsiębiorca ma zapewnione. Nie musi zajmować się więc korespondencją z urzędami,
tylko rozwojem biznesu - wyjaśnia Rybacka. - Warto skorzystać z naszej oferty, bo dzięki nam,
pozyskanie środków może okazać się naprawdę proste - zachęca.

2011-03-23 | Trwają zapisy do szkoły muzycznej
Szkoła Muzyczna I st. w Jarocinie jest jedyną publiczną
placówką tego typu na terenie powiatu jarocińskiego.
Przez swą działalność na terenie wpisuje się w krajobraz
kultury miasta. Dziesiątkom dzieci i młodzieży umożliwia
zdobycie edukacji muzycznej, rozwój zdolności i
zainteresowań artystycznych. Placówka zapewnia
absolwentom podstawowe wykształcenie muzyczne
umożliwiające dalszą naukę w szkołach muzycznych II
stopnia. Chętni, zdolni uczniowie mają możliwość
przystąpienia do egzaminów muzycznych Associated
Board of the Royal School of Music - Rada Brytyjskich
Królewskich Szkół Muzycznych. ABRSM potwierdzają
wykształcenie muzyczne i po zatwierdzeniu ich przez Qualifications and Curriculum Authority
stanowią oficjalną dokumentację, którą można wykorzystać przy ubieganiu się o przyjęcie do szkół
wyższych w Anglii i innych krajach. Grono nauczycielskie to wysokiej klasy specjaliści z pełnymi
kwalifikacjami.
Kształcenie muzyczne odbywa się w sekcjach:
- instrumentów klawiszowych tj. fortepian, akordeon,
- instrumentów strunowych tj. skrzypce, gitara,
wiolonczela,
- instrumentów dętych tj. klarnet, flet, saksofon, trąbka,
- instrumentów perkusyjnych,
- przedmiotów teoretycznych tj. kształcenie słuchu,
audycje muzyczne, rytmika.
Uczniowie szkoły biorą liczny udział w różnych
konkursach, przeglądach, festiwalach zdobywając
nagrody i wyróżnienia. Wielu absolwentów kontynuuje
rozpoczętą w Jarocinie naukę , zasiadają dziś za
pulpitami orkiestr i różnego typu zespołów w kraju i zagranicą, są artystami, pedagogami bądź
muzykują po amatorsku.
W procesie kształcenia dużą wagę przywiązujemy do muzykowania zespołowego Działają w szkole
zespół gitarowy, saksofonowy, akordeonowy, muzyki dawnej i muzyki rozrywkowej. Szkoła
muzyczna nie ogranicza się wyłącznie do działalności
edukacyjnej, bardzo rozległa jest jej działalność
artystyczna dla środowiska. Uczniowie biorą udział w
uroczystościach kulturalnych, państwowych i
środowiskowych. Aby umożliwić uczniom pełniejsze
uczestnictwo w kulturze szkoła korzysta z różnorodnych
form wspomagających edukację muzyczną. Dzieci
uczestniczą w przedstawieniach musicalowych,
operowych, operetkowych, baletowych oraz koncertach.
Nauka gry na instrumentach odbywa się w trybie
indywidualnym, a przedmioty teoretyczne w grupach.
Nauka w jarocińskiej szkole jest bezpłatna. Istnieje też
możliwość wypożyczenia instrumentu na okres nauki. Jarocińska szkoła jest jedyną szkołą
muzyczną w Wielkopolsce, w której kształcenie słuchu odbywa się w pracowni komputerowej z
wykorzystaniem specjalistycznego programu. Zajęcia prowadzone są w dwóch cyklach sześcioletnim dla dzieci od 7 do 10 lat i czteroletnim dla młodzieży od 11 do 16 lat. Nauka odbywa
się w godzinach popołudniowych. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kwestionariusza

osobowego do 5 czerwca i uzyskanie dobrej oceny z badania przydatności. Badanie polega na
sprawdzeniu słuchu muzycznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej, warunków głosowych oraz
predyspozycji do wybranego instrumentu. Przesłuchania odbywają się na początku czerwca.
Stowarzyszenie Młodych Artystów działające w szkole proponuje ofertę artystyczno - taneczną
każdemu dziecku, które pragnie rozwijać się artystycznie. Zapraszamy na taniec klasyczny - balet.
W zajęciach uczestniczą dzieci od 4 roku życia. Z kolei taniec towarzyski i Latino show, skierowany
jest do dzieci od 7 lat. Zajęcia, których organizacja została dofinansowana przez gminę Jarocin,
odbywają się raz w tygodniu w godzinach południowych. Rodzice ponoszą część kosztów
związanych z zajęciami.
Siedziba szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna I St. w Jarocinie, Pałac w Parku ul. Park 3, tel. 62
747-30-20, www.psm.jarocin.pl Drzwi otwarte w każdy poniedziałek i wtorek od godziny 18.00 do
19.00.

2011-03-23 | Pierwsze piłkarskie kroki pod fachowym okiem
Rośnie w siłę Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Antonio" w Jarocinie. Na przestrzeni ostatniego
roku PUKS podwoił liczbę młodych piłkarzy, którzy trenują pod okiem Zdzisława Witczaka. W
"Antonio" prowadzone są zajęcia w trzech grupach wiekowych. Najmłodsza to roczniki 2003-2004,
gdzie dzieci bawią się piłkami i uczą się podstaw piłki nożnej. Nieco starsza grupa, roczniki 20022001 opanowuje nieco trudniejsze techniki operowania futbolówką, natomiast najstarsi zawodnicy
(rocznik 2000-2001) biorą już udział w rozgrywkach ligowych. - Poszczycić możemy się grupą
zdolnych piłkarzy - mówi Zdzisław Witczak, który udziela informacji dot. naboru do klubu pod
numerem telefonu 605-227-971.

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Antonio" funkcjonuje dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy
oraz sponsorów. - Mamy swoje boisko na osiedlu Tumidaj, o które sami dbamy. Utrzymanie placu
do gry generuje spore koszty, dlatego wynajmujemy je za odpłatnością dla grup zorganizowanych,
które po wpłaceniu opłaty na konto klubowe mają wyznaczony termin korzystania. Nie ponoszą
opłat tylko dzieci, które

2011-03-23 | W Jarocinie likwidacji szkół nie będzie
Przez Polskę przechodzi prawdziwa fala likwidacji szkół.
Władze miast i gmin coraz częściej zmuszane są do
podejmowania drastycznych decyzji o zamknięciu szkół,
szczególnie tych niewielkich. Powód? Niż demograficzny i
zbyt wysokie koszty utrzymania placówek. - Jarocinowi to
na szczęście nie grozi - uspokaja Mariusz Gryska,
sekretarz gminy, który obecnie nadzoruje sprawy
gminnej oświaty. - Jarocin o reformę systemu
szkolnictwa zadbał odpowiednio wcześniej i dziś nie musi
stawać przed takimi dylematami, jakie pojawiają się w
wielu miastach Polski.
Analizy sieci placówek publicznych na terenie gminy Jarocin, miejscy radni dokonali jeszcze w
styczniu podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Obecnie na terenie
gminy funkcjonuje 11 gimnazjów (6 publicznych i 5 niepublicznych) i 16 szkół podstawowych (9
publicznych i 7 niepublicznych). Do placówek tych uczęszcza blisko 3,7 tys. uczniów, z czego 3 tys.
to uczniowie szkół gminnych, a 700 niepublicznych. Sieć uzupełniają przedszkola: 7 publicznych i
10 niepublicznych, czyli prowadzonych przez stowarzyszenia.
We wszystkich szkołach, poza szkołą podstawową i gimnazjum społecznym (nie wliczanym do
powyższych statystyk), nauka jest bezpłatna, a na ich bieżące utrzymanie gmina Jarocin
przekazuje środki, w większości pochodzące z subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu
państwa. W większości, ale nie w całości. W roku szkolnym 2010/11 na oświatę gmina zamierza
wydać łączną kwotę blisko 28 mln zł, podczas gdy subwencja wynosi nieco ponad 26 mln zł.
Różnicę - czyli blisko 2 mln zł - gmina musi pokryć z własnego budżetu. Skąd ten deficyt? Ustawy
nakładają na polskie gminy coraz więcej zadań, ale za tymi zadaniami nie idą odpowiednie środki z
państwowego budżetu. Gmina z własnego budżetu musi pokrywać część przyznanych przez rząd
podwyżek dla nauczycieli czy dotować przedszkola. Wciąż gminy nie otrzymały środków na
realizację zadań związanych z organizacją opieki nad dziećmi do lat 3, choć - zgodnie z ustawą ten obowiązek gminy już powinny realizować.
Choć gmina Jarocin do utrzymania placówek oświatowych musi dopłacać, likwidacji żadnej z nich
nie zamierza przeprowadzać. - Do tej pory polityka gminy polegała na przekształcaniu w
niepubliczne tych szkół, do których uczęszcza mniej niż stu uczniów. To wszystko zostało już
zrobione i obecnie nie ma takiego zagrożenia - podkreślał podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury i
Spraw Społecznych Marek Tobolski, przewodniczący Rady Miejskiej. Uspokaja również sekretarz
Mariusz Gryska, pod którego pieczą znalazła się teraz gminna oświata. - Jeżeli chodzi o organizację
oświaty, jesteśmy trzy kroki przed innymi gminami. Jarocin o reformę systemu szkolnictwa zadbał
odpowiednio wcześniej i dziś nie musi stawać przed takimi dylematami, jakie pojawiają się w wielu
miastach Polski - tłumaczy Mariusz Gryska.

2011-03-22 | Karnety i bilety na festiwal już w sprzedaży
Ruszyła sprzedaż karnetów i biletów jednodniowych na tegoroczny Festiwal w Jarocinie. Można je
nabywać za pośrednictwem systemów Eventim.pl, Ticketpro.pl oraz Bilety24.pl! Karnety kosztują
120 zł do 1 lipca oraz 130 zł od 1 lipca. Bilety jednodniowe kosztują 79 zł do 1 lipca oraz 89 zł od 1
lipca.
Już wkrótce poznamy pierwszych wykonawców, którzy wystąpią w lipcu w Jarocinie. W kwietniu
wystartuje także konkurs młodych zespołów. Przypomnijmy, że tegoroczna edycja festiwalu
odbędzie się 15, 16 i 17 lipca.

Rok temu Jarocin Festiwal obchodził swoje trzydziestolecie. Jubileuszowa edycja okazała się
niezwykłym sukcesem tak artystycznym, jak i frekwencyjnym. Karnety oraz bilety na Festiwal
wyprzedane zostały z tygodniowym wyprzedzeniem. Znakomite występy dla jarocińskiej publiki
dały takie formacje jak odrodzona tylko na jeden koncert Pidżama Porno, kierowana przez Beth
Ditto grupa Gossip, TSA, Dezerter, Biffy Clyro, Coma, Ska-P czy Gallows.

2011-03-22 | Gmina będzie nadal inwestowała
Kondycja finansów naszej gminy była na przestrzeni ostatnich kilku lat doskonale oceniana przez
analityków bankowych jak i przez niezależne instytucje finansowe. Także organ kontrolujący gminę
- Regionalna Izba Obrachunkowa - zawsze wydawała pozytywne opinie o budżecie jak i
możliwościach spłaty zobowiązań przez nasza gminę. Czy zamieszanie w sferze samorządowych
finansów, które wywołało obowiązujące od 1 stycznia rozporządzenie Ministerstwa Finansów,
zmieni tę ocenę i spowolni politykę inwestycyjną gminy?
Bezpieczny budżet gminy
Dług gminy Jarocin na koniec 2011 roku, oszacowany
według nowych zasad, wyniesie 50,8 mln złotych.
Stanowi to 43,24 % w stosunku do dochodów gminy,
które w tym roku wyniosą 117,5 mln zł. Czy mamy prawo
niepokoić się stanem finansów naszej gminy? Największym zagrożeniem dla finansów naszej gminy są
politycy. Brak reform negatywnie skutkuje dla budżetów
samorządów w tym także gminy Jarocin - podkreśla
Michał Żabiński, skarbnik gminy Jarocin. - Dług
samorządowy to rozwój gminy i jednocześnie jej
bezpieczeństwo finansowe, a w przypadku Jarocina
mamy zapewnione i jedno i drugie - wyjaśnia.
Bezpieczeństwo finansów gminy jest zapewnione, bowiem gdyby gmina jedynie przez dwa lata nie
zrealizowała żadnej inwestycji, to mogłaby spłacić dług praktycznie natychmiast. - Nie ma jednak
takiej potrzeby. Gmina będzie spłacała do 2020 roku swoje zobowiązania według określonych
harmonogramów - informuje skarbnik. Zgodnie z nowymi regułami obliczania zadłużenia, dług
gminy z pewnością wzrośnie, ale nie przekroczy 55-procentowego progu. Taki limit zadłużenia w
2009r. ustaliła Rada Miejska w Jarocinie. Czy zatem oznacza to koniec inwestycji w gminie? Oczywiście, że nie - rozwiewa nasze wątpliwości Michał Żabiński i dodaje: - Gmina będzie
inwestowała nadal.
Rating bez zmian
Warto także podkreślić, że wprowadzenie nowych przepisów nie spowoduje obniżenia oceny
wiarygodności kredytowej tzw. ratingu, nadanej przez agencję Fitch Ratings. Rating BBB+ nadany
Jarocinowi w grudniu zeszłego roku oznacza, że dla inwestorów i instytucji gmina pozostaje
wiarygodnym partnerem biznesowym. Agencja nadając
ocenę wiarygodności kredytowej wnikliwie zbadała
zarówno zadłużenie bezpośrednie, jak i tzw. zadłużenie
pośrednie naszego samorządu, do którego zalicza m.in.
zobowiązania wynikające z leasingu czy wykupu
wierzytelności. Dlatego też, mimo zmiany przepisów, nie
ma powodu, aby obniżać ocenę ratingową.
Skąd całe zamieszanie?
Do końca ubiegłego roku samorządy do zadłużenia

wliczały tylko kredyty, pożyczki i emisje obligacji. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pojęcie długu
zostało rozszerzone i teraz wliczają się do niego także zobowiązania wynikające z umów o
partnerstwie publiczno-prywatnym, leasingu i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż
rok. Zdaniem ekspertów wprowadzenie rozporządzenia budzi wątpliwości. - Nowe rozporządzenie w
sprawie długu jest sprzeczne z konstytucją - podkreśla prof. Michał Kulesza, współtwórca reformy
samorządowej. Samorządowcy, m. in. Ryszard Grobelny, prezydent Poznania, zapowiadają
wniesienie skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wycofania nowego rozporządzenia.
Mimo to odpowiedzialnym za budżety gmin, powiatów i województw, rozporządzenie spędza sen z
powiek.
Dlaczego gmina się zadłuża?
Takie pytanie zadaje wielu mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. Gmina Jarocin zaciąga zobowiązania,
bo intensywnie inwestuje w sfery ważne dla mieszkańców jak edukacja, drogi czy sport. Gdyby
jarociński samorząd nie zaciągał zobowiązań, nie mógłby prowadzić niezwykle dynamicznej polityki
inwestycyjnej, a co za tym idzie nie zrealizowałby wielu ważnych dla mieszkańców gminy
przedsięwzięć.
Inwestycja w edukację
1 września ubiegłego roku do wszystkich szkół z terenu gminy Jarocin trafiły mobilne pracownie
komputerowe, rozpoczynając tym samym projekt "Jarocin - kreatywna szkoła". Samorząd,
korzystając z leasingu, zakupił ponad 850 przenośnych komputerów. Koszt zakupu netbooków to
kwota 1,5 mln złotych. Jarociński samorząd będzie spłacał zakup sprzętu przez trzy lata. Spłata 36
rat rozpoczęła się w styczniu 2011r. Obecnie uczniowie korzystają z nowych komputerów na
lekcjach przedmiotów ścisłych, humanistycznych oraz języków obcych, co ma im uświadomić całą
gamę możliwości, jaką daje komputer jako źródło różnego rodzaju informacji.
Zbuduj i sfinansuj
Wykup wierzytelności to rozwiązanie w kramach którego
wykonawca inwestycji realizuje i finansuje inwestycję, a
gmina w dogodnym dla siebie czasie spłaci zobowiązanie.
Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość realizacji kilku
inwestycji na dużą skalę w jednym czasie. Gmina Jarocin
po raz pierwszy skorzystała z takiej możliwości, realizując
inwestycję na osiedlu Tysiąclecia, która polegała na
kompleksowym remoncie dróg i chodników na ul.
Waryńskiego, Kasprzaka, Sportowej, Parkowej oraz na
łączniku spinającym ulice Sportową i Parkową. Prace
budowlane warte blisko 2 mln złotych. W przypadku
gdyby gmina nie zaciągnęła zobowiązania, inwestycja ta
byłaby realizowana etapami i w znacznie dłuższym czasie.
Fundusze z UE
Dostęp do środków z Unii Europejskiej wymaga wkładu własnego. Co za tym idzie pożyczanie
pieniędzy przez gminę umożliwia pozyskanie środków unijnych. Samorządy, które nie korzystały z
funduszy unijnych, tak naprawdę traciły. W 2010 r. wkład własny gminy Jarocin w
przedsięwzięciach realizowanych, dzięki środkom unijnym wyniósł 2 mln złotych. Warto
przypomnieć, że niebawem rozpocznie się budowa drogi Jarocin - Roszków, na którą gmina
pozyskała 1,5 mln zł z unii. Koszt inwestycji szacuje się jednak 2,8 mln. Gdyby gmina nie
pozyskała europejskich funduszy, musiałby pokryć z gminnego budżetu wszystkie koszty związane
z inwestycja. Zatem zaoszczędziliśmy 1,3 mln zł.

2011-03-22 | Ostatnie komputery za free
Niespełna 50 zestawów komputerowych zostało jeszcze do rozdania w ramach unijnego projektu
realizowanego w gminie Jarocin. O darmowy sprzęt z dostępem do Internetu mogą starać się
rodziny korzystające ze wsparcia opieki społecznej. Wnioski o przydział komputerów należy składać
do 25 marca.
Obecnie ogłoszony nabór rodzin do projektu jest czwartym i zarazem ostatnim. Do
rozdysponowania pozostało jedynie 48 zestawów. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa.
Znajdzie się na niej 20 gospodarstw domowych. Wybór wniosków nastąpi na podstawie
odpowiedniej punktacji zawartej w regulaminie do IV naboru.
Wnioski można składać do 25 marca do godz. 16.00 w biurach obsługi klienta Urzędu Miejskiego w
Jarocinie przy Al. Niepodległości oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum
Socjalnym przy ul. Wrocławskiej. W instytucjach tych otrzymamy także odpowiednie formularze
wniosków i regulamin naboru.
Przekazywanie darmowego sprzętu komputerowego jest możliwe dzięki projektowi "Internet w
domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin", na który Urząd Miejski
pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Unia pokrywa zakup 300
zestawów komputerowych z dostępem do Internetu, które z kolei gmina przekazuje na rzecz
najbardziej potrzebujących mieszkańców.
Troska o to, aby jak najwięcej jarociniaków było wyposażonych w komputery i Internet, to tak
naprawdę pierwszy etap większego przedsięwzięcia. Dodatkowym zadaniem w projekcie jest
bowiem zbudowanie szkieletu sieci szerokopasmowej, która pozwoli na przesył Internetu drogą
bezprzewodową do każdego zakątka naszej gminy. Dzięki sieci masztów i posiadanego w domu
sprzętu, każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać z dobrodziejstw Internetu, chociażby z e-urzędu
(np. złożyć wniosek do urzędu, nie ruszając się w ogóle z domu) czy banku (dokonywanie
przelewów, obsługa konta).
O przydział sprzętu komputerowego mogą starać się gospodarstwa domowe spełniające kryterium
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach:
1. Systemu pomocy społecznej.
2. Systemu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
3. Systemu świadczeń rodzinnych.
Projekt "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin"
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

2011-03-22 | Wiosenne porządki w gminie
Przycinanie gałęzi drzew, łatanie i sprzątanie ulic,
malowanie pasów, równanie dróg gruntowych, a na
koniec... dekoracje kwiatowe - tak będą przebiegały
rozpoczęte właśnie wiosenne porządki na terenie miasta i
gminy Jarocin. Pierwsze prace porządkowe związane są z
pozimową pielęgnacją drzew. Przycięte już zostały korony
drzew znajdujących się przy ulicach Moniuszki,
Kościuszki, Dąbrowskiego i Wrocławskiej, a także
Karwowskiego, Jarmarcznej i Brandowskiego. Podobne
zabiegi przejdą drzewa na ulicy Parkowej i Zamkowej
oraz na drodze łączącej ul. Parkową ze Sportową. Potem
firma Agrozieleń, której gmina zleciła wykonanie tych

prac, zaopiekuje się wytypowanymi drzewami w Golinie, Cielczy i na rynku w Mieszkowie.
Na remonty dróg asfaltowych i gruntowych gmina w tym roku już wydała 220 tys. zł. Niskie
temperatury, częste opady deszczu, bezlitośnie upodabniały nasze drogi do sera szwajcarskiego.
Jeszcze w zimie gmina naprawiała ulice o największym natężeniu ruchu, a więc tam gdzie
uszkodzenia stwarzały największe zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu. Remonty cząstkowe
przeszły więc ulice Wrocławska, Kilińskiego, Zagonowa, Barwickiego, Zaciszna, Dąbrowskiego,
Moniuszki i Wrzosowa. W trybie awaryjnym naprawiane były też fragmenty gruntówek uszkodzenia często bowiem uniemożliwiały mieszkańcom dojazd do własnych posesji.
Rozpoczęcie kompleksowego remontu dróg asfaltowych planowane jest na koniec marca. W
pierwszej kolejności naprawiane mają być ulice w mieście, w drugiej na terenach wiejskich.
Cerowanie gminnego asfaltu ma trwać cały kwiecień, a remonty prowadzić będzie jarocińskie
przedsiębiorstwo DroBud. Wraz z remontem nawierzchni asfaltowych ruszy także naprawa dróg
gruntowych. Na przełomie marca i kwietnia pojawią się na nich walce i równiarki, a newralgiczne
miejsca zostaną utwardzone za pomocą tłucznia i gruzu. Firma DroBud prace ma zakończyć do
końca maja. - Tempem prac remontowych na drogach rządzą warunki atmosferyczne. Roboty takie
można zacząć i prowadzić przy odpowiedniej temperaturze, tymczasem wciąż występują jeszcze
przymrozki - tłumaczy Piotr Banaszak, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. - Drogi
gruntowe, mimo dodatnich temperatur panujących w dzień, nadal są wewnątrz zmarznięte i
wpuszczenie na nie teraz równiarki czy walca mijałoby się z celem - jak wszystko odtaje, znów się
utworzą na nich dziury. Dlatego rozpoczęcie prac planujemy na koniec marca, licząc na to, że już
wtedy będziemy mieć sprzyjającą aurę - podkreśla.
Na początku kwietnia gmina przystąpi również do mechanicznego zamiatania dróg i czyszczenia
kanalizacji deszczowej. Prace będzie wykonywać spółka Eko-Dbaj, która zobowiązana jest
zakończyć porządki do końca kwietnia. Po tym, jak ulice zostaną już naprawione, gmina przystąpi
od odnowy znakowania poziomego dróg. Malowanie pasów i innych oznaczeń będzie więc miało
miejsce nie wcześniej niż w maju.
Obsadzanie kwiatami miejskich klombów i skwerków ma już kilkuletnią tradycję. Również i w tym
roku gmina planuje przetarg na to zadanie. Wzorem lat ubiegłych nasadzenia będą dwa: wiosenne i
letnie. Te pierwsze będą z pewnością miłym akcentem wieńczącym przedświąteczne porządki w
mieście.

2011-03-17 | Fundusz sołecki uchwalony
Na ostatniej sesji Rada Miejska w Jarocinie przyjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie
na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. W tym roku 19 sołectwom w ramach funduszu
gmina Jarocin przekaże ponad 300 tys. złotych.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą
służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. Muszą być także zgodne ze strategią
rozwoju gminy. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto na przykład zakupić krzesła do
świetlicy wiejskiej, zamontować lampy czy wyremontować wiatę przystankową, to właśnie na ten
cel mogą przeznaczyć pieniądze z funduszu. - Uważam, że w zeszłym roku wykorzystaliśmy środki
z funduszu bardzo dobrze. Udało się zrealizować dużo, m.in. dofinansować budowę placu zabaw
przy przedszkolu czy organizację półkolonii dla dzieci. Fundusz sołecki to bardzo dobra inicjatywa.
Dzięki tym środkom realizacja naszych pomysłów staje się możliwa, co aktywizuje mieszkańców
sołectwa - podkreśla Rafał Trybek, sołtys Witaszyc.
Jednak to co dane sołectwo może faktycznie zrobić, zależy od wysokości środków finansowych,
które będą w jego dyspozycji. Kwota, jaką otrzyma, zależy od liczby mieszkańców, czyli im
sołectwo ma ich więcej, tym większe środki otrzyma w ramach funduszu. Fundusz sołecki premiuje
duże wsie tylko do granicy 800 mieszkańców. Jeśli sołectwo ma na przykład 1000 mieszkańców
otrzyma taką sama kwotę jak w przypadku 800 mieszkańców, która zgodnie z Ustawą o funduszu

sołeckim wynosi blisko 19,5 tys. złotych.
ABC funduszu sołeckiego:
do 31 lipca każdego roku sołtysom zostaje przekazana informacja o wysokości środków dla
danego sołectwa w ramach funduszu na kolejny rok budżetowy,
do 30 września każdego roku sołtysi przekazują wnioski sołectwa, które chcą zrealizować w
przyszłym roku budżetowym.
Wnioski są uchwalane na zebraniu sołeckim z inicjatywy:
- sołtysa,
- rady sołeckiej,
- co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Wniosek powinien zwierać:
- wskazanie przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane,
- oszacowane koszty przedsięwzięcia,
- uzasadnienie, dlaczego właśnie ta inwestycja powinna zostać zrealizowana.

2011-03-17 | 2,6 mln na budowę dróg
Blisko 2,6 mln złotych zobowiązania zaciągnie gmina
Jarocin na przebudowę trzech ulic na os. 700-lecia w
Jarocinie oraz ul. Tysiąclecia w Golinie. Taką decyzję
podjęła Rada Miejska podczas ostatniej sesji. W czasie
tych samych obrad opozycja już po raz trzeci
zablokowała uchwałę, na mocy której gmina mogłaby
skredytować, budowę łącznika Glinki - Jarmarczna.
W ramach inwestycji na osiedlu 700-lecia przebudowane
zostaną ulice Gorzeńskiego, Kirchnera i Taczaka oraz
drogi dojazdowe. Wykonane zostaną także wjazdy na
posesje przy ulicy św. Ducha. Zadanie zostanie
zrealizowane przy współudziale mieszkańców tych ulic, którzy z własnej inicjatywy zebrali i
przekazali na ten cel 20 tys. zł. Warta blisko 1,7 mln zł inwestycja zostanie sfinansowana na
zasadzie wykupu wierzytelności. Oznacza to, że wykonawca wyłoniony w drodze przetargu
zrealizuje prace i jednocześnie zapłaci za nie. Gmina natomiast będzie spłacała zobowiązanie w
ustalonym terminie, w tym przypadku przez 6 lat. Przez taki sam okres spłacane będzie
zobowiązanie opiewające na 930 tys. zł na przebudowę ul. Tysiąclecia w Golinie, gdzie wykonawca
także zapłaci za realizację inwestycji.
Planowany łącznik Glinki - Jarmarczna to droga, która ma usprawnić komunikację w Jarocinie, ale
także ma stanowić kręgosłup planowanego w tym rejonie nowego osiedla domów jednorodzinnych.
Przed głosowaniem nad uchwałą wywiązała się na Sali sesyjnej wywiązała się żywa dyskusja,
dotycząca inwestycji na osiedlu Glinki. - My, mieszkańcy osiedla Glinki nie jesteśmy przeciwko
budowie tego łącznika. Jesteśmy przeciwni kolejności realizacji inwestycji na naszym osiedlu.
Spójrzmy jak wygląda ul. Mikołajczyka, Skowronkowa czy droga, prowadząca do lasu, nie ma tam
ani oświetlenia, ani chodnika ani jezdni - mówił Czesław Nowak, przewodniczący osiedla Glinki. Pan przewodniczący osiedla Glinki chce, abyśmy dyskutowali o łączniku tak jak o kolejnej drodze
osiedlowej na osiedlu Glinki. Natomiast to jest połączenie, które nie ma charakteru drogi
osiedlowej, ale które łączy kilka osiedli na terenie Jarocina - ripostował radny Robert Kaźmierczak.
Niestety radni opozycyjni już po raz trzeci zagłosowali przeciw przyjęciu uchwały. Mimo braku
aprobaty rady na budowę łącznika Urząd Miejski aplikuje o unijne dofinansowanie na jej realizację.

- Staramy się o fundusze, które pozwolą pokryć 80% kosztów tej inwestycji - poinformowała
podczas sesji Romana Danielczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim. Jeśli
gminie udałoby się pozyskać unijne środki, radni spotkają się na sesji nadzwyczajnej i kolejny raz
zagłosują nad losem łącznika Glinki - Jarmarczna.

2011-03-17 | Na mecz Jaroty wstęp wolny
Bezbramkowym remisem zakończyła się inauguracja rundy wiosennej dla Jaroty Jarocin.
Podopieczni Czesława Owczarka zremisowali na wyjeździe z Ruchem Zdzieszowice. Teraz czas na
mecz u siebie z Chojniczanką Chojnice. Wstęp na spotkanie z Chojniczanką Chojnice, które
odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 15.00, będzie bezpłatny. Dodatkowo dla pierwszych
200 osób organizatorzy przewidzieli nagrodę niespodziankę. Na nową trybunę będzie mogło wejść
maksymalnie 1200 osób. Organizatorzy przypominają, że zgodnie z obowiązującą ustawą o
bezpieczeństwie na imprezach masowych, aby wejść na stadion należy posiadać przy sobie ważny
dokument tożsamości.
Przypomnijmy, że pierwszy mecz u siebie Jarota miał rozegrać 6 marca z Polonią Nowy Tomyśl,
jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne, spotkanie zostało przełożone na środę, 6
kwietnia. Rundę wiosenną podopieczni Czesława Owczarka zainaugurowali więc meczem
wyjazdowym z Ruchem Zdzieszowice. - Ruch przed tym spotkaniem miał nad nami przewagę,
ponieważ był już pierwszym spotkaniu ligowym. Dla nas był to pierwszy mecz na naturalnej
murawie po dłuższej przerwie. Zarówno zespół jak i poszczególni zawodnicy spełnili moje
oczekiwania. Dlatego z tego remisu, który jest wynikiem sprawiedliwym, można być zadowolonym.
W pierwszej połowie zabrakło trochę szczęścia. Szkoda zwłaszcza dwóch sytuacji Patryka
Cierniewskiego. Patryk chciał przelobować bramkarza gospodarzy, ale piłka zatrzymała się na
poprzeczce. A w drugiej sytuacji zabrakło trochę doświadczenia. Nasz zawodnik mógł lepiej przyjąć
piłkę i oddać bardziej precyzyjny strzał. Patryk wykonał dobrą pracę podczas okresu
przygotowawczego. Było to widoczne w przeciągu całego meczu - powiedział po meczu trener
Jaroty, Czesław Owczarek.

2011-03-16 | Jarocin Festiwal 2011
Wszyscy miłośnicy jarocińskiego Festiwalu mogą spać
spokojnie. 15 i 16 oraz 17 lipca to właśnie dni, podczas
których odbędzie się tegoroczna edycja Jarocin Festiwal
2011. Głównym organizatorem tej edycji festiwalu po raz
kolejny będzie agencja artystyczna Go-Ahead z Poznania.
Na razie agencja nie chce zdradzać szczegółów
dotyczących imprezy, choćby cen biletów czy zespołów,
które wystąpią w tym roku w Jarocinie. Pewne jest to, że
ta jedna z najstarszych polskich imprez rockowych podobnie jak w latach ubiegłych - odbywać się będzie na
terenach przy ulicy Maratońskiej w Jarocinie.
Tradycyjnie festiwalowi towarzyszyć będzie konkurs młodych kapel, który w tym roku odbędzie się
pod nazwą "Rytmy Młodych". Przesłuchania zostaną przeprowadzone w Jarocińskim Ośrodku
Kultury, gdzie każdego dnia w godzinach popołudniowych ma być przesłuchanych co najmniej
siedem zespołów. Liczba osób wpuszczanych do JOK-u ze względów bezpieczeństwa będzie
ograniczona do pięciuset dziennie. Zespoły, które zakwalifikują się do finału, zagrają na deskach
Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Zwycięzcy przeglądu wystąpią na scenie głównej. Rytmy Młodych to
dwa dodatkowe oraz bezpłatne dni muzyki w Jarocinie, które odbędą się w dniach 13 oraz 14 lipca.

Miasteczko festiwalowe usytuowane będzie w sąsiedztwie dużej sceny, co sprawi, że dojście na
festiwal zajmie nie więcej niż 3 minuty. Namioty będzie można rozkładać już od 14 lipca. Głównym
organizatorem pola namiotowego jest partner agencji Go-Ahead, STAL-MAR Jarocin Marek
Sieradzki. Jak udało się ustalić, cena za osobę nie przekroczy 30 zł od osoby za cały pobyt na polu
namiotowym. Podobnie jak w ubiegłym roku będzie również czynne drugie, małe pole namiotowe,
zorganizowane przez Spółkę Jarocin Sport. Pole będzie działać już od 13 lipca.
Więcej informacji na temat Jarocin Festiwal już wkrótce na stronie www.jarocinfestiwal.pl

2011-03-15 | Międzynarodowe Targi Nieruchomości w Cannes
Gmina Jarocin pod egidą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu prezentowała swoją ofertę
inwestycyjną podczas Targów MIPIM w dniach 8-11 marca br. Udział reprezentantów gmin, miast i
powiatów województwa wielkopolskiego w targach możliwy był dzięki dofinansowaniu unijnemu.
Udział w targach inwestycyjnych jest jednym z elementów polityki promocji walorów gospodarczych
Jarocina prowadzonej w celu pozyskania inwestorów.

Kto i dlaczego?
Gminę Jarocin reprezentowali: Karolina Bruchal - Bąk oraz Mateusz Pawlicki, pracownicy Kancelarii
Burmistrza - referatu odpowiedzialnego za promocję gospodarczą gminy. Jednym z głównych
elementów warunkujących uczestnictwo w imprezie była bardzo dobra znajomość języka
angielskiego, stąd podjęta przez władze gminy decyzja o udziale tych właśnie osób. Pracownicy
Wydziału Rozwoju Gminy, którzy w pierwszej kolejności zgłosili swój udział w targach, zrezygnowali
z wyjazdu z przyczyn obiektywnych na kilka tygodni przed rozpoczęciem imprezy.
Po co brać udział?
Uczestnictwo i prezentacja własnej oferty inwestycyjnej podczas imprezy o tak wysokiej randze, to
przede wszystkim kwestia prestiżu, zaznaczenia swojej obecności oraz swojego miejsca na mapie
Europy. Targi dają szansę na spotkania z potencjalnymi inwestorami z całego świata w jednym
miejscu i czasie, o czym mówił również Prezydent Katowic Piotr Uszok w swojej wypowiedzi dla
stacji TVN CNBC.
Targi są miejscem, w którym można również wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami
innych regionów i miast. Co ważne, jest możliwość podpatrzenia w jaki sposób inni się promują,
jakie środki i nośniki w tym celu wykorzystują. Warto zaznaczyć, że targi w 2011 roku, to nie ta
sama impreza co 10 lat temu, kiedy podpisywane były umowy pomiędzy oferentami i inwestorami.

Gdzie leży Wielkopolska?
Zanim jakikolwiek inwestor podpisze z nami umowę o współpracy musi przede wszystkim wiedzieć
gdzie jesteśmy i co mamy do zaoferowania. Podczas rozmów z przedstawicielami Tajlandii,
Niemiec, Francji czy Włoch rozpoczynać musieliśmy od umiejscowienia naszego regionu oraz
samego Poznania na mapie Polski! Jak więc w tej sytuacji można mówić o podpisywaniu umów,
bądź ściąganiu od razu z targów inwestora do małej gminy? Ważną informację otrzymaliśmy
również od przedstawicieli innych regionów w kraju i zagranicą, którzy stwierdzili, że dopóki nie
będziemy mieli w pełni uzbrojonych i przygotowanych terenów, nie mamy co liczyć na rychłe
znalezienie inwestora.
Stoiska, trendy i gadżety
Targi Nieruchomości odbywały się w Pałacu Festiwalowym w Cannes na trzech jego piętrach. Na
najniższym piętrze prezentowały się regiony, miasta i gminy z Europy i innych kontynentów. Piętro
wyżej przeznaczone było dla firm - Polskę reprezentowała m. in. Agencja Nieruchomości Rolnych
ora Agencja Mienia Wojskowego. Najwyższe piętro zajmowały największe miasta świata oraz polscy
gospodarze Mistrzostw Euro 2012: Warszawa, Poznań, Wrocław oraz Gdańsk. Stoiska najbardziej
prestiżowych wystawców były obszerne (kilka razy większe od naszego), na których prezentowano
imponujące makiety planowanych inwestycji, mapy i spacery wirtualne. Jednakże najlepszym
sposobem na przyciągnięcie dużej liczby zwiedzających były darmowe poczęstunki oraz degustacje
win. Londyn, Paryż oraz Obwód Krasnodarski z Rosji umiejscowione były w zupełnie osobnych
namiotach o powierzchni kilkuset metrów kw. każdy. Wniosek z obserwacji różnych "standów" jest
taki, że zamożny wystawca, dysponujący ogromnym budżetem promocyjnym to ciekawe i
przykuwające uwagę stoisko, a tym samym duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów.
Pośród materiałów promocyjnych dużym powodzeniem cieszyły się małe i lekkie pen drive'y,
maskotki, torby, jo-jo, piłeczki golfowe oraz cukierki.
Stoisko Urzędu Marszałkowskiego znajdowało się na najniższym piętrze Pałacu Festiwalowego i
zajmowało powierzchnię ok. 20 m?. Zainstalowany na nim był dotykowy monitor, na którym można
było sprawdzić informacje na temat terenów inwestycyjnych, oferowanych przez województwo.
Dodatkowo na jednej ścianie wyeksponowane zostały podświetlone plansze z terenami
poszczególnych powiatów i gmin, w tym grunty w Golinie. Wszelkie materiały drukowane wyłożone
były na długim blacie i stojaku.
Rezultaty
Z informacji, które dotarły do Kancelarii Burmistrza za pośrednictwem m. in. artykułu na stronie
internetowej GJ wnioskujemy, że wiele osób oczekuje dosłownie "przywiezienia" z targów
inwestora. W tym momencie zastanawiamy się, ile z osób głoszących takie irracjonalne hasła,
kiedykolwiek w życiu uczestniczyło w międzynarodowych targach po stronie wystawców? Efekty
wymierne mogą do nas zawitać tak naprawdę po kilku wyjazdach na imprezy targowe. Jak
wspomniałam wcześniej, targi to miejsce spotkań i wymiany informacji, a nie podpisywania umów
lub prowadzenia negocjacji z potencjalnym inwestorem, który nawet nie odwiedził naszej gminy,
nie poznał jej uwarunkowań i nie widział oferowanego produktu. Podczas kilku dni targowych

mieliśmy okazję rozmawiać i nawiązać pierwsze kontakty m. in. z przedstawicielami Regionu
Dunajskiego, którzy planują zorganizowanie konferencji "dobrych praktyk" z wykorzystywania
funduszy unijnych oraz wdrażania na swoich terenach ciekawych rozwiązań. Rozmawialiśmy z
przedstawicielami niemieckich firm doradztwa inwestycyjnego, którzy tak naprawdę okazywali
zainteresowanie dużo większym Poznaniem. Tajlandzki przedsiębiorca chciał natomiast przede
wszystkim wiedzieć, gdzie jesteśmy zlokalizowani w Europie; Polsce, a np. Włochów bardziej
interesowała oferta kulturalna miast i regionów niż same tereny inwestycyjne.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia w tak ogromnej imprezie. Gdyby nie
realizowany przez Urząd Marszałkowski projekt w dużym stopniu dofinansowany z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego nie mielibyśmy nawet szansy zaprezentowania się na
targach. Obecność naszej gminy w tak prestiżowym miejscu to ważne doświadczenie i nauka w
jaką stronę powinniśmy pójść, jak prezentować i promować swoją gminę i jej walory gospodarcze.
Utwierdziliśmy się również w przekonaniu, że bez w pełni przygotowanych terenów nasze szanse na
znalezienie inwestorów bardzo maleją pośród innych wystawców.
Wespół w zespół
Uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach wystawienniczych jest jednym z kluczowych zadań
postawionych zespołowi ds. obsługi inwestora oraz rozwoju terenów inwestycyjnych, który został
powołany przez burmistrza Jarocina 30 grudnia 2010r. Czas powołania zespołu nie był
przypadkowy. Przystąpienie gminy Jarocin do uzbrajania terenu inwestycyjnego w Golinie, objętego
Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, znacznie zwiększa szanse gminy w staraniach się o pozyskanie
inwestora i jest to odpowiedni moment, aby wzmocnić działania promocyjne w tym zakresie. W
związku z tym burmistrz zdecydował o powołaniu międzywydziałowego zespołu, w którym znaleźli
się pracownicy Wydziału Rozwoju Gminy, Wydziału Finansów i Kancelarii Burmistrza, czyli tych
wydziałów, które bezpośrednio i merytorycznie zajmują się sprawami inwestycji i ich promocją.
Zespół spotyka się raz na 2-3 tygodnie, wyznacza zadania poszczególnym członkom, weryfikuje ich
realizację i raportuje wyniki do swoich przełożonych.
Działania
Koordynator zespołu przygotował harmonogram prac na rok 2011, w którym znalazły się spotkania
z przedstawicielami instytucji wspierających inwestycje oraz z dostawcami niezbędnych mediów.
Zaplanowane zostały środki, za pomocą których odbywać się będzie pod hasłem "Jarocin free przestrzeń wolna dla inwestorów" promocja terenów. Oprócz udziału w targach, obejmuje ona
także reklamy w czasopismach branżowych (np. ostatnie wydanie dodatku do Rzeczpospolitej Nieruchomości w regionach), wykonanie i dystrybucję folderów i map oraz prowadzenie banku ofert
inwestycyjnych na stronie www.jarocin.pl. Na ten cel gmina Jarocin przeznaczyła w tegorocznym
budżecie 20 tys. zł. Ponadto na początku marca delegacja z Jarocina spotkała się z
przedstawicielami Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, aby dowiedzieć się i podpatrzeć w
jaki sposób Fundacja promuje wszelkiego rodzaju działania inwestycyjne oraz inicjatywy
gospodarcze. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami i zaproponowali współpracę. Już
wkrótce zespół ds. obsługi inwestora z UM w Jarocinie uczestniczyć będzie w spotkaniu
organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie, podczas
którego działowi promocji zostanie zaprezentowana oferta inwestycyjna Jarocina.
Kilka słów o targach
Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes to największe przedsięwzięcie
wystawiennicze tej branży. Na targach prezentowane są nowatorskie projekty w dziedzinie
urbanistyki, związanej z projektowaniem obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, oraz
szeroka oferta terenów i obiektów do zagospodarowania. Impreza ta odbywa się już po raz 22. W
tym roku według organizatorów obecność zgłosiło ok. 18000 akredytowanych uczestników oraz
4000 inwestorów z 85 krajów. Na trzech piętrach Pałacu Festiwalowego oraz w kilku namiotach
podziwiać można było kilka tysięcy przygotowywanych przez wiele miesięcy stoisk, kolorowych
folderów, prezentacji multimedialnych i precyzyjnie wykonanych makiet, a to wszystko po to, by w
ciągu czterech dni zainteresować swoją ofertą inwestorów i kontrahentów. Targom towarzyszyły

liczne panele dyskusyjne oraz konferencje.
Zapraszamy do zajrzenia na stronę www.tvncnbc.pl Zainteresowani znaleźć mogą tam obszerną
relację z targów MIPIM 2011, wraz z wypowiedziami reprezentantów Polski i zagranicy na temat roli
targów, kierunków inwestowania w najbliższych latach oraz możliwości pozyskania inwestorów.
Koszty wyjazdu na targi w Cannes:




UMWW w Poznaniu: ok. 7.040,80 zł/osobę (noclegi, wejściówki na targi, transport lokalny)
+ 160.000 zł koszt stoiska i zabudowy (powierzchnia ok. 20 m kw.)
UM w Jarocinie: 2.268,20 zł/osobę (przelot plus dieta)

2011-03-14 | Chór Barwickiego ma 120 lat
Obchody roku jubileuszowego 120-lecia działalności
Chóru Mieszanego im. Kazimierza Tomasza Barwickiego
rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele p.w. św.
Marcina w Jarocinie, która odbyła się 6 marca. - Główne
uroczystości jubileuszowe planowane są na niedzielę 19
czerwca - informuje Emilia Zdrojowa, prezes chóru. Z
kolei zakończenie obchodów 120-lecia odbędzie się pod
koniec września w Jarocińskim Ośrodku Kultury w czasie
XXIII Przeglądu Chórów Południowej Wielkopolski w
którym weźmie udział około 14 zespołów.
Chór został założony 8 marca 1891 przez Kazimierza
Tomasza Barwickiego jako Koło Śpiewackie przy Towarzystwie Przemysłowym. Chór skupia 55
członków, jest zespołem mieszanym. Jego członkowie śpiewają a capella utwory muzyki dawnej i
współczesnej, partie z oper, kolędy polskie i zagraniczne, utwory patriotyczne i pieśni ludowe.

2011-03-11 | Wielki teatr w Jarocinie
Projekt Wielki Teatr w Małym Mieście Stowarzyszenia Jarocin XXI jako jedyny w powiecie
jarocińskim otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii
Wydarzenie Kulturalne: Teatr i Taniec. Do 50 tys. z ministerstwa dochodzą jeszcze dwie dotacje z
gminy Jarocin (18 tys.) i powiatu jarocińskiego (10 tys.). Dzięki takiemu budżetowi w Jarocinie
pokazane zostaną kolejne ciekawe i niesztampowe sztuki teatralne.
W Jarocinie zapowiada się ciekawy teatralny rok. Tym ciekawszy, że i tym razem teatr wchodzi w
nowe, nieodkryte przestrzenie, bowiem Stowarzyszenie planuje wszystkie sztuki pokazać w
jarocińskiej Parowozowni - miejscu znanym tylko nielicznym. Specjalnie dla najmłodszych widzów,
którzy w zeszłym roku zachwycili się bajką Brzechwy kolejny przedwojenny klasyk, czyli Tuwim i
spektakl "Stoi na stacji lokomotywa" w powstającym Skansenie Kolejnictwa. Gościny udzieli nam
Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej. Po spektaklu widzowie będą mogli zobaczyć lokomotywy i
zabytki ruchome kolejnictwa zgromadzone przez miłośników kolei.

W tym roku będziemy mogli zobaczyć w naszym mieście "Białą Bluzkę" z Krystyną Jandą OchTeatru z Warszawy. Spektakl oparty na opowiadaniu Agnieszki Osieckiej to historia kobiety nie
mogącej sobie poradzić ze sobą i z Polską lat stanu wojennego. Tytułowa biała bluzka była
marzeniem i znakiem przystosowania do życia w kraju zakazów i nakazów, cenzury, opozycji,
kartek na mięso, zaświadczeń z miejsca pracy, dowodów, stempelków i godziny policyjnej i
więźniów politycznych. Dziś powrót do tamtej opowieści oznacza przedstawienie datowane znów w
tamtych czasach, ale bohaterka - dziś dojrzała kobieta po przejściach interpretuje i myśli
odmiennie. To samo, ale w innym zabarwieniu, inaczej akcentując problemy. Spektakl opowiada
także nowym pokoleniom, w sposób specyficzny dla Osieckiej, klimat i koloryt czasu minionego.
"AleksanderPlatz" Polskiego Teatru Tańca z Poznania opowiada o radykalnych przemianach, jakie
przeszła Europa Środkowa. Wydarzeniom 1989 roku poświęcono dotąd wiele uwagi, zarówno w
przestrzeni oficjalnej - politycznej i dyplomatycznej - jak i artystycznej, na podkreślenie zasługuje
jednakże fakt, iż "Alexanderplatz" to jedyne dzieło, które dotyka tego tematu z perspektywy
uniwersalnego języka tańca. Z kolei inspiracją powstania "Planety Lem" - zeszłorocznej premiery
Teatru Biuro Podroży z Poznania - stała się proza Stanisława Lema, jego diagnoza współczesnego
świata oraz refleksje na temat relacji między rozwojem technologii a ograniczeniami ludzkiego
gatunku. W przedstawieniu - historii, która nigdy nie została przez Stanisława Lema napisana, a
jest impresją teatru powstałą w oparciu o twórczość pisarza, pokazany jest świat przyszłości , w
którym sztuczna inteligencja zapewniając rasie ludzkiej iluzoryczny dobrobyt doprowadza ją do
degeneracji i zgnuśniałej pasywności. Jest to świat zamieszkany przez humanoidalne istoty,
których sens istnienia zawęził się do dawki halucynogenu.
Na zdjęciu: Krystyna Janda w spektaklu "Biała bluzka" (fot. Robert Jaworski)

2011-03-08 | Gdy latarnia nie świeci
Awarie oświetlenia ulicznego z terenu gminy Jarocin należy zgłaszać pracownikom Referatu
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w czasie pracy magistratu. Przez całą
dobę usterki można zgłaszać także do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. - Spółka
wymaga jednak potwierdzenia od nas, że latarnia rzeczywiście nie świeci. Jeśli awarie będą
zgłaszane bezpośrednio do urzędu, czas reakcji na usterkę ulegnie skróceniu - podkreśla Hubert
Kujawa z Referatu Gospodarki Komunalnej. Część latarni na terenie gminy jest własnością Zakładu
Usług Komunalnych. Lampy te są oznaczone specjalną naklejką z numerem telefonu, pod którym
można zgłaszać usterki.

Komu i w jakich godzinach zgłaszać awarie oświetlenia?
Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Jarocinie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 | tel. 62 749-95-42
Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 | tel. 62 747-36-80
Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu
całodobowo | tel. 801 90-10-10 lub 62 598-52-83 | fax: 62 598-52-74
e-mail: awarie@oswietlenie.kalisz.pl

2011-03-07 | Niezależni eksperci oceniają działalność PWiK bardzo wysoko
Certyfikat "Najwyższa jakość w ochronie środowiska"
oraz Hit 2010r. to kolejne nagrody przyznane przez
niezależne instytucje Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji w Jarocinie. - Część radnych rady miejskiej
zarzuca mi brak umiejętności i kiepskie zarządzanie
gminną spółką. Jednak zewnętrzne instytucje, które
prowadzą szczegółowe audyty w ramach różnych
konkursów, oceniają działalność PWiK bardzo dobrze,
czego potwierdzeniem są kolejne nagrody otrzymane
przez przedsiębiorstwo. Szkoda, że naszą pozytywną działalność potrafią docenić poza Jarocinem, a
niekoniecznie doceniają radni kierując się populizmem - mówi Jerzy Wolski, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Gminna spółka otrzymała dwa prestiżowe
wyróżnienia - certyfikat "Najwyższa jakość w ochronie środowiska" i Hit 2010 r. oraz została
rekomendowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
do konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologicznej".
Najwyższa jakość w ochronie środowiska.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości
przyznaje certyfikat najwyższej jakości firmom, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do
podnoszenia jakości w ochronie środowiska. Podstawą przyznania certyfikatów w konkursie
organizowanym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Prezydenta Miasta Poznania były wyniki
oceny poziomu jakości wyrobów i usług świadczonych przez przedsiębiorstwa uczestniczące w
konkursie. Procedura określania poziomu jakości składała się z dwóch etapów. Pierwszy
realizowany był przez samych zainteresowanych udziałem w konkursie i polegał na wypełnieniu
dokumentu samooceny oraz przesłaniu go wraz z wnioskiem o aplikację do sekretariatu konkursu.
Drugim etapem było przeprowadzenie audytu rynkowego i zweryfikowanie informacji zawartych w
samoocenach. - Uzyskany przez PWiK certyfikat potwierdza, że spełniliśmy wszystkie wymagania
stawiane przez programu jakościowego oraz podkreśla, iż gminna spółka stosuje materiały i
technologie najwyższej jakości, dzięki czemu chronimy środowisko. Audyt pozytywnie ocenił
również stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jarocin, co bezpośrednio
przekłada się nie tylko na korzyści dla mieszkańców ale także dla środowiska właśnie - informuje
Jerzy Wolski. - Certyfikat otrzymaliśmy po raz trzeci z rzędu. Oznacza to, że znajdujemy się w
czołówce polskich firm, jeśli chodzi o sposób zarządzania zarówno przedsiębiorstwem jak i
gospodarką wodno-ściekową gminy - dodaje.
Hit-owa inwestycja: stacja uzdatniania wody
Za osiągnięcie najwyższych parametrów jakościowych wody dostarczanej mieszkańcom gminy
Jarocin dzięki nowoczesnej stacji uzdatniania wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
otrzymało wyróżnienie w konkursie gospodarczo-samorządowym Hit 2010 r. - To kolejna rzecz,
która potwierdza, że kierunek, jaki obraliśmy w 2003 roku, czyli przekazania zadania własnego
gminy - zarządzania gospodarką wodno-ściekowa do przedsiębiorstwa, był właściwy. W tym okresie
wykonaliśmy inwestycji za ponad 120 mln zł, a obecnie wartość majątku przedsiębiorstwa
przekracza 150 mln zł. Jeżeli chodzi o jakość i zarządzanie jesteśmy w czołówce firm w Polsce podkreśla prezes PWiK.
Przypomnijmy, że jarocińska stacja jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w regionie.

Zastosowane w niej technologie pozwalają na sterowanie i monitorowanie pracy pozostałych stacji
na terenie gminy, podnosząc bezpieczeństwo i zapewniając ciągłość w dostawie wody.
Najważniejsze jednak, że dzięki pracy stacji podniosła się jakość dostarczanej mieszkańcom wody.
- Dzięki realizacji inwestycji bez problemu spełniamy rygorystyczne normy polskie i unijne
dotyczące jakości wody. Zastosowanie najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań pozwala osiągać
najkorzystniejsze parametrów wody wskazywane przez Ministerstwo Zdrowia - tłumaczy Elżbieta
Kostka, kierownik działu techniczno-inwestycyjnego PWiK.
Inwestycja 2010 r. w Wielkopolsce
Inwestycja PWiK, która polegała na wymianie 1,5 km sieci wodociągowej, wybudowaniu około 1 km
nowej sieci sanitarnej oraz budowie 1,7 km kanalizacji deszczowej na osiedlu Tysiąclecia w
Jarocinie została rekomendowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu do konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologicznej". Inwestycja ta została
uznana przez WFOŚiGW jako najważniejsza w Wielkopolsce w zakresie gospodarki wodnościekowej. - Doceniła nasze działania kolejna zewnętrza instytucja. Cieszy to tym bardziej, że za tę
inwestycję spadła na mnie i na PWiK fala niezasłużonej krytyki. Teraz, kilka miesięcy po
zakończeniu prac, można chłodnym okiem ocenić, że inwestycja jest pierwszorzędnej jakości, a
korzyści dla mieszkańców z jej realizacji są ewidentne. Potwierdza to także rekomendacja
wojewódzkiego funduszu - mówi Wolski.
Dzięki inwestycji na os. Tysiąclecia mieszkańcy tego rejonu Jarocina nie mają już problemów z
podtopieniami, które byłby największą bolączką tego osiedla przy każdych większych opadach
deszczu. Mają za to nowe drogi, chodniki i parkingi oraz mniejsze opłaty za deszczówkę. Ponadto
dzięki inwestycji PWiK mogły powstać: nowa sala sportowa, Aquapark i inne obiekty sportowe,
bowiem nie byłoby pozwolenia na budowę, gdyby nie istniała możliwość odwodnienia terenu. - I
jeszcze jedna korzyść - uregulowany system gospodarki ściekowej. Dzięki tej inwestycji na
oczyszczalnię ścieków trafi mniej wód opadowych, które są zagrożeniem dla normalnego
funkcjonowania oczyszczalni - dodaje prezes PWiK.

2011-03-04 | Bezpieczny budżet gminy Jarocin
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów Jacka Rostowskiego, które obowiązuje od początku
roku, zmieniona została definicja długu. W wielu gminach wywołało ono chaos, bo według Krajowej
Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych aż 86 samorządów może przekroczyć w tym roku
ustawowy 60% limit długu. Jak ukształtuje się dług gminy Jarocin zgodnie z nowymi przepisami,
odpowiadamy poniżej.
Ile długu ma gmina?
Prognozowany dług gminy Jarocin na zakończenie 2011r. szacowany jest na 53,1 mln złotych, co
stanowi 45,2% w stosunku do dochodów. Kwota ta może robić wrażenie, jeśli prezentowana jest
bez pozostałych danych o budżecie, takich jak suma budżetu - ponad 117,5 mln zł. Ponadto warto
podkreślić, że łącznie suma wydatków majątkowych gminy w latach 2003-2011 wyniosła ponad
200 mln złotych. Z tego zestawienia widać, że gmina nie inwestuje wyłącznie "na kredyt", bowiem
tylko 1/4 wszystkich inwestycji wymagała zaciągnięcia zobowiązania.
Co nie było, a jest długiem
Do tej pory samorządy do zadłużenia wliczały tylko kredyty, pożyczki i emisje obligacji. Zgodnie z
nowym rozporządzeniem do długu zaliczane są także zobowiązania wynikające z umów o
partnerstwie publiczno-prywatnym, leasingu i
umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym
niż rok.
Zgodnie z nowymi przepisami do długu zaliczany
jest wykup wierzytelności. Z takiego rozwiązania
jarociński samorząd po raz pierwszy skorzystał
przy realizacji inwestycji na osiedlu 1000-lecia w
Jarocinie w 2009r. Wykonawca zrealizował i
sfinansował inwestycję, a gmina w dogodnym dla
siebie czasie spłaca zobowiązanie. Zaletą takiego

rozwiązania jest możliwość realizacji kilku inwestycji na dużą skalę w jednym czasie. W ubiegłym
roku gmina rozpoczęła realizację dwóch kolejnych inwestycji, finansowanych w ten sposób. W ich
ramach remontowane są m.in. drogi na osiedlu Ługi, w Cielczy czy Witaszycach. Warto podkreślić,
że uchwały podejmowane przez Radę Miejską w tym zakresie zostały przyjęte niemal za każdym
razem jednogłośnie.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku gmina na zawarła także umowę leasingową na dostawę 850
przenośnych komputerów dla szkół. Do końca ubiegłego roku tego typu zobowiązania nie
powiększały długu gminy. Czy zatem nowe przepisy zahamują proinwestycyjną politykę
jarocińskiego samorządu?
Rada mówi nie inwestycjom drogowym
Gmina Jarocin chce nadal inwestować w budowę dróg i to także, korzystając z wykupu
wierzytelności. Kolejnym tak finansowanym przedsięwzięciem miała być budowa łącznika GlinkiJarmarczna, przebudowa ul. Gorzeńskiego, Taczaka i Kirchnera w Jarocinie oraz ul. Tysiąclecia w
Golinie. Jednak na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni nie przyjęli uchwały w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania na 5,1 mln złotych. Dopóki rada nie zgodzi się na zaciągnięcie zobowiązania, dług
gminy nie powiększy się, ale jednocześnie realizacja tej inwestycji nie będzie możliwa.
Dlaczego gmina się zadłuża?
Gmina zaciąga dług, ponieważ inwestuje w szkoły, sport, drogi, i inne ważne sfery życia
mieszkańców naszej gminy. Prowadzenie tak dynamicznej polityki inwestycyjnej wymaga
zaciągania zobowiązań. Ważne, żeby zarządzanie długiem publicznym było dobrze zaplanowane,
czyli żeby gwarantowało zarówno rozwój gminy, jak i bezpieczeństwo finansowe. Tak jest w
przypadku Jarocina, bo nawet gdyby uwzględnić wszystkie umowy wierzytelności i leasing, a prawo
nie działa przecież wstecz, to zadłużenie gminy nie przekroczy 54%. Przypomnijmy, że ustawa o
finansach publicznych określa bezpieczny procent zadłużenia samorządów na 60% w stosunku do
dochodów.
Dług w liczbach:
117,5 mln zł - dochody gminy Jarocin w roku 2011r.
53,1 mln zł - 45,2% - zadłużenie gminy Jarocin na koniec 2011r., uwzględniające
zaciągnięcie zobowiązania 5,1 mln złotych na realizację łącznika Glinki-Jarmarczna,
przebudowę ul. Gorzeńskiego, Taczaka i Kirchnera w Jarocinie oraz ul. Tysiąclecia w
Golinie, które odrzuciła Rada Miejska
63,3 mln złotych - 53,9% - zadłużenie gminy Jarocin na koniec 2011r., uwzględniające
umowę leasingową i wszystkie zawarte umowy wierzytelności zawarte przed 2011r. oraz
zaciągnięcie zobowiązania 5,1 mln zł na budowę dróg, które odrzuciła Rada Miejska - gdyby
prawo działało wstecz
60% - procent, którego nie może przekroczyć zadłużenie gminy, określony w ustawie o
finansach publicznych
poniżej 55% - procent utrzymania wskaźnika zadłużenia gminy Jarocin w prognozie
zadłużenia do 2020r. (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 5 sierpnia
2009r. w sprawie polityki długu gminy Jarocin)

2011-03-03 | W hołdzie generałowi
W 51. rocznicę śmierci Stanisława Taczaka władze gminy
Jarocin i powiatu jarocińskiego oddały hołd pierwszemu
głównodowodzącemu Powstaniem Wielkopolskim. 2
marca złożono kwiaty na grobie generała w Poznaniu oraz
pod pomnikiem w Mieszkowie.
Podczas uroczystości przy pomniku w Mieszkowie obecna
była Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich

Armii Wielkopolskiej im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Powstała w tym roku organizacja
za główne cele postawiła sobie utrzymanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz o wszystkich,
którzy brali w nim udział. Po uroczystości odbyło się spotkanie społecznego komitetu odbudowy
dworku w Mieszkowie, w którym ma powstać izba pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Organizatorami uroczystości były zarządy kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 w Jarocinie i Mieszkowie przy współudziale Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i
16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk.
Stanisław Taczak urodził się 8 kwietnia 1874r. w
Mieszkowie. Po maturze trafił do renomowanej Akademii
Górniczej we Freibergu. Ukończył kurs aspirantów
oficerskich w trakcie służby wojskowej w 155. Pułku
Piechoty w Ostrowie Wlkp. Był pierwszym dowódcą
Powstania Wielkopolskiego i miał olbrzymi wkład w
zapoczątkowanie zwycięskiego zrywu zbrojnego. Zmarł 2
marca 1960r. w Malborku. W 1988r. prochy gen. Taczaka
sprowadzono do Poznania i złożono na Cmentarzu
Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha.
W styczniu 2009r. w Mieszkowie odsłonięto pierwszy w
Polsce pomnik gen. Stanisław Taczaka. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki. Posąg został wzniesiony w Mieszkowie, na skwerze przy trasie nr 11 w pobliżu
nieistniejącego już domu, w którym urodził się generał Taczak.

2011-03-03 | JLA planuje uruchomienie nowych linii autobusowych
Linia z Roszkowa do Jarocina, dodatkowe trasy w mieście oraz
kursy do Kotlina, Żerkowa, Jaraczewa i Nowego Miasta - tak
przedstawiają się plany Jarocińskich Linii Autobusowych. Pomysły oraz plany związane z uruchomieniem nowych linii
autobusowych wynikają przede wszystkim z zainteresowania
mieszkańców powiatu jarocińskiego naszą ofertą. Mamy
ekologiczny i najmłodszy tabor w Polsce, dobrze rozplanowaną
sieć komunikacyjną, a do tego PKS-y wycofują niektóre kursy.
W tej chwili JLA konkuruje z transportem opartym o
podróżowanie prywatnymi samochodami - mówi Grzegorz
Mirkiewicz, prezes Jarocińskich Linii Autobusowych. - Z
przeprowadzonych badań wynika, że zwiększyła się liczba osób
korzystających z usług JLA, do tego coraz częściej pojawiają się
pytania o nowe linie wykraczające poza teren gminy Jarocin,
dlatego rozważamy różne opcje i przygotowujemy się do
uruchomienia nowych połączeń - dodaje prezes.
Priorytetem będzie uruchomienie linii nr 4 Roszków-Jarocin. Trasa ta została zawarta w projekcie
unijnym, na który JLA otrzyma dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Z tego samego programu gmina Jarocin otrzymała 1,5 mln złotych dofinansowania
na przebudowę drogi gminnej Jarocin - Roszków. W ramach inwestycji trasa o długości ponad 2,4
km wzbogaci się o nową nawierzchnię asfaltową. Droga łącząca Jarocin (od strony Ługów) z
Roszkowem to obecnie droga gruntowa, co powoduje jej małą użyteczność. - Dzięki przebudowie
skróci się czas przejazdu i odciążenie ruchu na drodze krajowej nr 15. Poza tym przebudowa ma
wpłyną ć na poprawę bezpieczeństwa ruchu, pozwoli także na wykorzystanie nowych autobusów
komunikacji miejskiej, na które pod koniec ubiegłego roku udało się pozyskać pieniądze. Wszystko
to bardzo ładnie się zazębia - podkreśla Agnieszka Rybacka, wiceprezes Jarocińskiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych.

Linia autobusowa nr 4 docelowo ma przebiegać przez następujące ulice - przystanki autobusowe:
Roszków, Folwarczna, Wrocławska, Zagonowa, łącznik między Zagonową a Powstańców Wlkp. (na
wysokości osiedla Bajkowego), Popiełuszki, Curie-Skłodowskiej, Wojska Polskiego (pawilon),
Batorego, Glinki - Jarmarczna, Brandowskiego, Wojska Polskiego, Wolności, Dąbrowskiego,
Moniuszki, Al. Niepodległości, Powstańców Wlkp., Warciana, Roszków. - Tak więc linia miałaby
przebiegać przez planowane przez gminę Jarocin dwa łączniki: Glinki - Jarmarczna oraz Zagonowa
- Powstańców Wlkp. Co prawda w tej chwili łączników nie ma, ale byłyby niezwykle potrzebne z
naszego punktu widzenia. Pozwoliłyby w pełni wykorzystać to, co udało się pozyskać ze środków
unijnych. Mam na myśli drogę, nową trasę nr 4 oraz nowoczesne autobusy. Mieszkańcy zyskaliby
naprawdę sporo. Łączniki pozwoliłyby m.in. na rozładowanie korków, ale także zyskali by jeszcze
lepszą, szybszą komunikację miejską, która kursowała by przez największe osiedla w Jarocinie mówi Mirkiewicz. - Nowe linie zwłaszcza miejskie to szybsza komunikacja po Jarocinie. Być może
wprowadzimy więcej kursów mniejszymi autobusami, a zrezygnujemy z niektórych kursów dużymi.
Oczywiście wszystko będzie na bieżąco monitorowane i jeśli któryś z pomysłów okaże się
nietrafiony, będziemy z niego rezygnować - dodaje.
Do układu komunikacyjnego Jarocińskie Linie Autobusowe zamierzają również włączyć gminę
Jaraczewo, która jest jedyną z powiatu jarocińskiego, gdzie JLA nie dociera. Cały czas spore
zainteresowanie usługami gminnej spółki wykazują mieszkańcy Żerkowa. - Przymierzamy się do
nowej linii, która pojedzie przez Żerków do Komorza i Antonina. W planach są kursy do
Dobieszczyzny. Chcielibyśmy pojechać również w kierunku Wolicy, Cząszczewa i dalej do Nowego
Miasta. Włodarze ościennych gmin, w tym wójt Nowego Miasta, są zainteresowani naszą ofertą i
dofinansowaniem przejazdów dla swoich mieszkańców. Z tego co wiem, Kotlin i Żerków
przymierzają się do przygotowania porozumienia międzygminnego, w którym ustalono by zasady
współpracy. Zgodnie z ustawą, gmina Jarocin może dofinansowywać przejazdy swoich
mieszkańców ale tylko na terenie gminy. Wyjazd poza teren jest już traktowany jako przejazd
komercyjny i JLA musi pobierać opłaty zgodne z rynkowymi. W porozumieniu będą musiały zostać
zawarte zasady dofinansowania kursów poza gminą Jarocin - informuje Grzegorz Mirkiewicz.
Obecnie poza teren gminy Jarocin wyjeżdża 5 linii JLA. Są to: linia "P" do Pleszewa, linia "J" do
Krotoszyna, linia nr 11 do Chrzana, linia nr 2 do Bieździadowa i Żerkowa oraz ta sama linia do
Dobrzycy.
Autobusy rozpoczną kursy na nowych liniach najwcześniej od 1 września.

2011-03-02 | Jarocin w Afryce
Mateusz Kaźmierczak, zeszłoroczny absolwent ZSP nr 1 w Jarocinie, w styczniu tego roku wybrał
się w 24-dniową podróż do Maroka i na terytorium Sahary Zachodniej. Z jarocińskimi, free.wolnymi
gadżetami w ręku przemierzył tysiące kilometrów, podróżując autostopem i korzystając z wielkiej
gościnności Marokańczyków.

2011-03-01 | Dotacje na obchody Roku Radolińskich
Do 22 marca organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotacje na przedsięwzięcia
promujące gminę Jarocin i wpisujące się w obchody Roku Radolińskich. Pula środków
zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy to 25 tysięcy złotych.
23 lutego br. Rada Miejska w Jarocinie przyjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych
(zwaną dalej "Uchwałą"). Na podstawie tejże uchwały zapraszamy uprawnione podmioty do
składania ofert na przedsięwzięcia wpisujące się w obchody Roku Radolińskich.
W związku z tym, że Uchwała pozwala na udzielanie dotacji na cele publiczne związane z realizacją
zadań gminy, ale innych niż określone w art. 4 ustawa z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, a pula dotacji w wysokości 25 000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł
została zarezerwowana w budżecie gminy Jarocin na rok 2011 w rozdziale 75075 (Promocja
jednostek samorządu terytorialnego), przygotowywane oferty powinny wiązać się z realizacją
zadania: "Promocja gminy Jarocin".
Termin i miejsce składania ofert: Na podstawie paragrafu 3 ust. 2 Uchwały, Gmina Jarocin będzie
rozpatrywała wnioski, które zostaną dostarczone do Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Biuro Obsługi
Klienta lub Kancelaria Burmistrza - pokój nr 32) do dnia 22 marca br. do godz. 16.00 wraz z
następującym uzasadnieniem: "Na podstawie uchwały nr IX/25/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z
dnia 28 stycznia 2011 w sprawie ustanowienia roku 2011 »Rokiem Radolińskich« oraz uchwały nr
X/42/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 lutego 2011 w sprawie trybu postępowania o
udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w
celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
zleconych, a także publicznego zaproszenia Gminy Jarocin do składania ofert na przedsięwzięcia
wpisujące się w obchody Roku Radolińskich oraz promujące gminę Jarocin - wnoszę o pozytywne
rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji na rok 2011 na zadanie: ... (wpisać tytuł projektu)."
Szczegółowe warunki udzielania dotacji określone są w Uchwale, natomiast formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. Dokumenty do pobrania tutaj [PDF, 253KB]. Informacji
udziela: Magdalena Bielawska z Kancelarii Burmistrza Jarocina (tel. 62 749-95-08; e-mail:
office@jarocin.pl, pokój nr 39 w Urzędzie Miejskim w Jarocinie).

