2011-04-30 | Na ekodotacje trzeba jeszcze poczekać
Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła podjętą w marcu uchwałę dotyczącą przyznawania
dotacji na ekologiczne przedsięwzięcia mieszkańców naszej gminy. Rada miejska będzie więc
musiała ponownie uchwalić dokument, a mieszkańcy... uzbroić się jeszcze trochę w cierpliwość.
O dotacjach z gminnego budżetu, które wspierałyby ekologiczne inwestycje mieszkańców,
pisaliśmy w marcowym numerze JAPI. Po licznych telefonach do Wydziału Rozwoju Gminy w tej
sprawie, można wywnioskować, że temat spotkał się z dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego - z
pomocy finansowej gminy mogliby skorzystać właściciele domków jednorodzinnych, przedsiębiorcy,
jednostki sektora finansów publicznych (gminne osoby prawne) czy wspólnoty mieszkaniowe.
Dotacje miałyby wspierać takie inwestycje jak montaż kolektora słonecznego, przydomowej
elektrowni wiatrowej lub po prostu wymianę starego, węglowego pieca na nowoczesny i
ekologiczny kocioł CO. Jednym słowem - chodzi o inwestycje, które ograniczałyby emisję
zanieczyszczeń do powietrza.
Na uruchomienie dotacji przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Regionalna Izba
Obrachunkowa unieważniła bowiem uchwałę w tej sprawie, podjętą przez Radę Miejską w Jarocinie
14 marca. Poprawioną wersję dokumentu rada będzie przyjmować na najbliższej sesji
zaplanowanej na połowę maja. Potem uchwała musi być jeszcze opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dopiero 14 dni od dnia tej publikacji mieszkańcy będą
mogli składać wnioski o przyznanie dotacji. Oczywiście o uruchomieniu programu pomocowego
poinformujemy na łamach JAPI.

2011-04-29 | Lampy, że mucha (nie) siada
Od tygodnia dwie nowoczesne, a przede wszystkim
energooszczędne lampy oświetlają ulicę Wrzosową w
Jarocinie. - To dopiero początek. Jeśli testowane lampy
się sprawdzą, to będziemy planować montaż kolejnych
tego typu opraw, które lepiej oświetlą jarocińskie ulice, a
przede wszystkim pozwolą nam sporo zaoszczędzić na
poborze prądu - zapewnia Jerzy Pluta prezes Zakładu
Usług Komunalnych w Jarocinie.
Nowe oprawy lamp Streetlight 10 przede wszystkim
gwarantują doskonałą jakość oświetlenia ulic i
oszczędność poboru prądu. Unikalne połączenie
technologii LED z systemem odbłyśnika kasetonowego
HD-R i innowacyjnym kloszem daje precyzyjne białe
światło zbliżone charakterystyką do dziennego. Lampy te
nie powodują efektu oślepiania. Ta zaleta jest bardzo
ważna dla kierowców, którzy przy niesprzyjających warunkach pogodowych są zmuszeni zachować
większą ostrożność podczas jazdy.
Ważny jest również fakt, że lampy Streetlight są budowane bez użycia szkodliwych dla człowieka
materiałów takich jak, np.: rtęć. Nie emitują szkodliwego promieniowania nadfioletowego oraz
podczerwieni dzięki czemu nie zabijają owadów. Pracują bezgłośnie w każdych warunkach. Są
również odporne na wibracje i wstrząsy.
Oprawy testowane przez ZUK, posiadają unikalną na skalę światową koncepcję konstrukcji. Dzięki
swojej innowacyjności pozwala ona na prostą wymianę paneli LED na nowe. Jednocześnie
ogranicza to koszty modernizacji oświetlenia po pierwszym okresie użytkowania, ten jednak dla
jarocińskich lamp minie dopiero za 12 lat. Nowe oświetlenie dodatkowo objęte jest 5 letnim

okresem gwarancji. Jeśli ZUK zdecyduje się na zakup nowych opraw, wówczas zapłaci około 2,5
tysiąca złotych za każdą sztukę.
- Technologia LED jest już dobrze znana na rynkach oświetleniowych całego świata. Specjaliści
sugerują, że na przestrzeni kilkunastu lat z rynku zostaną wycofane wszystkie tradycyjne żarówki,
a w naszych domach i miejscach publicznych pojawi się oświetlenie oparte na diodach LED stwierdza prezes Pluta, argumentując celowość zakupu takich lamp. Lampy typu LED dzięki bardzo
niskiemu zużyciu energii i długiej trwałości są oszczędnym i przyjaznym dla środowiska naturalnego
źródłem światła. Jakość testowanych lamp odpowiada standardom Unii Europejskiej. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że nowoczesna konstrukcja, wygląd oraz uniwersalne zamocowania
lamp Streetlight sprawiają, że idealnie pasują one do każdego otoczenia. Zakład Usług
Komunalnych na razie wypożyczył na miesięczny okres próbny dwie tego typu lampy. Jak podkreśla
Jerzy Pluta, jeśli zdadzą egzamin, będą sukcesywnie wprowadzane do oświetlania jarocińskich ulic.
W ocenie specjalistów próbna instalacja z oprawami drogowymi LED gwarantuje bardzo wysoki
komfort widzenia i spełnienie wszystkich wymaganych parametrów. Jest to jedna z pierwszych
próbnych instalacji w Polsce z wykorzystaniem tego modelu oprawy, który od niedawna jest
dostępny na rynku. - W bezpośrednim porównaniu do istniejącej na tej ulicy instalacji z lampami
sodowymi, oprawy Streetlight 10 MIDI LED gwarantują oszczędność mocy na poziomie 25 - 30
proc. Możliwość zainstalowania systemu sterowania oprawami Streetlight 10 MIDI LED może
zagwarantować ograniczenie zużycia mocy o 45 - 50 procent - zapewnia Krystian Dworzyński, z
niemieckiej firmy SITECO, produkującej i dostarczającej oprawy oświetlenia drogowego dla
inwestycji na całym świecie od ponad 60 lat. Jak dodaje przedstawiciel producenta, lampy LED-owe
nie potrzebują czasu na rozgrzanie się. - W ramach istniejącej próbnej instalacji można ocenić
różnice w samej barwie światła oraz w oddawaniu kolorystyki. Zastosowanie światła białego,
którego barwa zbliżona jest do światła dziennego gwarantuje też większe bezpieczeństwo na
drodze oraz lepszą rozpoznawalność twarzy na przyległych chodnikach. Przy uruchomieniu oprawy
nie ma okresu rozgrzewania się źródeł światła, oprawa od pierwszej chwili zapala się na 100%
strumienia świetlnego - dodaje Krystian Dworzyński z firmy SITECO.

2011-04-29 | Coraz więcej zadań, coraz mniej pieniędzy
600 tys. zł - o tyle mniej subwencji oświatowej przekaże gminie Jarocin ministerstwo edukacji
narodowej. Subwencja nigdy nie wystarczała na pokrycie wszystkich potrzeb związanych w
prowadzeniem szkół i przedszkoli - gmina zawsze musiała dopłacać do oświaty z własnych środków.
Sytuacja w tym roku wydaje się być jednak wyjątkowo dramatyczna.
Przy szacowaniu wysokości należnej subwencji dla gmin (i innych jednostek samorządu
terytorialnego, będących organami prowadzącymi lub dotującymi szkoły i inne placówki
oświatowe), brane są pod uwagę dane statystyczne znajdujące się w ogólnopolskim Systemie
Informacji Oświatowej. Przy naliczaniu subwencji uwzględnia się więc liczbę uczniów i
wychowanków czy liczbę etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
skorygowane o odpowiednie wagi algorytmu (np. na ucznia niepełnosprawnego kwota subwencji
jest wyższa niż na ucznia nie posiadającego żadnych orzeczeń o niepełnosprawności). Prognozę
wysokości subwencji przesyła gminom odpowiednio wcześnie Ministerstwo Finansów, tak aby na jej
podstawie gminy mogły uchwalić swój budżet.
Oszacowana w ten sposób wysokość subwencji oświatowej na rok 2011 dla gminy Jarocin wyniosła
26.012.569,00 Tymczasem na konto gminy wpłynie kwota prawie o 600 tys. mniejsza. Dlaczego? Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej nie uzasadniło swojej decyzji - wyjaśnia Bożena
Kubacka, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
Subwencja nigdy nie wystarczała na pokrycie wszystkich potrzeb związanych z prowadzeniem
szkół. Gmina Jarocin co roku z własnego budżetu dopłacała do oświaty, a kwoty te, nawet przy
realizowanym programie racjonalizacji wydatków oświatowych, wcale nie były małe: w 2008 roku 2 mln zł, w 2009 - 1 mln, a w ubiegłym roku 1,5 mln zł. W tym roku kwota może być rekordowo
wysoka, nie tylko dlatego, że niespodziewanie została zmniejszona kwota subwencji. Przybywa

także zadań, które kolejne ustawy i rozporządzenia narzucają na gminy (najnowszym wyzwaniem
jest organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach i przedszkolach oraz opieki dla
dzieci do lat trzech). Gminy zobowiązane są realizować coraz więcej, mając do dyspozycji coraz
mniejsze środki z budżetu państwa.
Konieczność wygospodarowywania z własnego budżetu środków na wsparcie systemu oświaty jest
więc sporym wyzwaniem dla samorządów i często wiąże się z rezygnacją z inwestycji. Głośnym
przykładem był w tym roku Kalisz, któremu subwencję obcięto - również bez podania przyczyn - o
ponad 2,2 mln zł (30% w stosunku do prognozy). Brakujące 600 tys. zł, które gmina Jarocin musi
dołożyć na bieżące utrzymanie szkół, wystarczyłoby na przeprowadzenie np. pełnej
termomodernizacji szkolnego obiektu. Na szczęście w tym roku w naszej gminie nie musiało dojść
do aż tak dramatycznych wyborów. Problem "rozwiązano", zmniejszając aport do gminnej spółki
Jarocin Sport. Jeśli jednak w przyszłych latach sytuacja będzie się powtarzać, gmina będzie
zmuszona do podejmowania bardziej radykalnych rozwiązań.
Subwencje oświatowe nigdy w 100% nie pokrywały potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem
szkół. Ile gmina musiała dokładać z własnych środków - widać z poniższej tabeli:

Kwota subwencji

Suma wydatków
na oświatę (bez przedszkoli)

Tyle dokładamy
z gminnego budżetu

2008

22 172 266,00

24 242 571,98

2 070 305,98

2009

23 539 328,00

24 629 588,69

1 090 260,69

2010

24 934 161,00

26 476 499,03

1 542 338,03

Rok

Kwota subwencji jaką otrzymaliśmy w roku 2011: 25.470.820,00.

2011-04-29 | Jarocin - Energetyczna Gmina
Jarocin jako pierwsza gmina z Wielkopolski została
członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie
Cités". Stosowną uchwałę w tej sprawie jednogłośnie
podjęła podczas ostatniej sesji Rada Miejska. Korzyści z
członkostwa to przede wszystkim dostęp do informacji,
szkoleń oraz wymiany doświadczeń w zakresie
efektywnego wykorzystania energii i ochrony klimatu.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" zajmuje
się doradzaniem gminom, jak lepiej wykorzystywać
fundusze strukturalne, wskazuje jak efektywnie
wykorzystywać energię oraz uczy jak chronić klimat.
Stowarzyszenie promuje energię odnawialną, wskazuje
innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania w
zakresie energii i co równie istotne wspiera swoich
członków w poszukiwaniu partnerów do realizacji
wspólnych projektów. Organizacja powstała w 1994 roku i i dotychczas uczestniczyła w ponad 40
projektach krajowych i międzynarodowych związanych z zarządzaniem energią oraz pomiarami
zużycia energii.
Dzięki przystąpieniu do Stowarzyszenia gmina Jarocin będzie otrzymywać informacje na temat
konkursów i grantów przeznaczonych na finansowanie inwestycji ograniczających zużycie energii
oraz ochrony środowiska naturalnego. - Jarocin jest pierwszą gminą z Wielkopolski, która
przystępuje do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités". Jarocin może więc stać się

wzorcem dla obywateli i działaczy samorządowych innych gmin w województwie tworząc strategie
energetyczne i plany rozwoju uwzględniające ochronę klimatu i zintensyfikowanie działań
zmierzających do oszczędnego gospodarowania energią i wykorzystywania dostępnych
odnawialnych źródeł energii - podkreśla Maria Stankiewicz, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin
Polska Sieć "Energie Cités".
Przedstawiciele gminy będą uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i podróżach studyjnych.
Dzięki kontaktom z innymi członkami stowarzyszenia, możliwa będzie wymiana doświadczeń w
zakresie realizacji projektów dotyczących pro-energetycznych inicjatyw. Co istotne gmina uzyska
pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz aktywnie włączy się w budowanie
partnerstwa na poziomie krajowym i europejskim.
"Energie Cités" zorganizowało ponad 80 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych oraz konferencji
w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Stowarzyszenie prowadzi również
szeroką współpracę międzynarodową z ponad 20 partnerami z kilkunastu krajów (m.in. Francji,
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii, Hiszpanii i Portugalii, Litwy i in.) Od 1995 roku
Stowarzyszenie przeszkoliło ponad 3000 reprezentantów władz samorządowych z Polski, Ukrainy,
Chorwacji, Armenii oraz Mołdawii. Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci "Energie Cités"
mającej siedzibę w Besancon we Francji.

2011-04-29 | Stempel pocztowy na beatyfikację
Okolicznościowy stempel pocztowy i koperta zostaną wydane z okazji
beatyfikacji papieża Jana Pawła II. W ten sposób Koło Polskiego Związku
Filatelistów w Jarocinie uczci ogłoszenie papieża Polaka błogosławionym.
Wydawnictwo, które ukaże się w nakładzie 850 sztuk, będzie można
nabyć w ratuszu już 2 maja od godz. 14.00 do 16.00. Od 4 do 28 maja
stempel będzie dostępny w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Jarocinie przy al.
Niepodległości. Realizacja tego przedsięwzięcia została dofinansowana
przez gminę Jarocin.

2011-04-29 | Uroczystości w jednostce
66. rocznicę powołania świętował dzisiaj 16. jarociński
batalion remontu lotnisk im. gen bryg. Stanisława
Taczaka. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w duchu
patriotyczno-religijnym i połączone były z obchodami
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta
Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą św.
odprawioną w kościele OO. Franciszkanów w intencji
Narodu i 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk.
Późniejsza część uroczystości odbyła się na terenie
koszar. Z okazji jubileuszu dowódca uhonorował żołnierzy
oraz cywilnych pracowników jednostki pamiątkowymi
odznakami, pochwałami i nagrodami oraz dodatkowymi
urlopami.
Sześciu żołnierzy, za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami
kraju, zostało uhonorowanych Gwiazdą Iraku.
Odznaczenia te zostały przyznane decyzją prezydenta
Bronisława Komorowskiego. Podczas uroczystości
Krzysztof Grabowski, członek zarządu województwa
wielkopolskiego, wręczył dowódcy jednostki ppłk
Marianowi Borowiakowi Odznakę Honorową za Zasługi dla
Województwa Wielkopolskiego za działalność na rzecz
umacniania obronności kraju, realizację zadań
wspierających rozwój Ziemi Jarocińskiej, udział w akcjach
przeciwpowodziowych oraz kultywowanie tradycji
Powstania Wielkopolskiego.
Jednak nie tylko jarociński batalion był bohaterem
dzisiejszego dnia. Zgromadzone na uroczystości władze samorządowe, służby mundurowe,
kombatanci, harcerze, uczniowie i inni przedstawiciele naszej społeczności uczczili także Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. -Wasza postawa jest pięknym
wypełnianiem testamentu minionych pokoleń Polaków. Pokoleń, które poświęciły wiele, abyśmy
dzisiaj, w wolnej Polsce, mogli żyć i obchodzić narodowe święta w najdroższym naszym sercom
towarzystwie - towarzystwie biało-czerwonej flagi - mówił do żołnierzy burmistrz Adam Pawlicki.
Ceremonię uświetnił występ orkiestry wojskowej z Bytomia. Po zakończeniu uroczystości
zgromadzeni mieszkańcy mogli zobaczyć sprzęt, który wykorzystują żołnierze w codziennej pracy.
Prezentacja ta tradycyjnie już wzbudziła sporo emocji, szczególnie wśród najmłodszych.

2011-04-28 | Plebiscyt na najlepszego radnego
Na portalu naszemiasto.pl ruszył plebiscyt, w którym
internauci wybiorą najlepszego radnego Rady Miejskiej w
Jarocinie. "Który z 20 radnych Miasta i Gminy Jarocin
cieszy się największą sympatią i zaufaniem? Czy nadal oddałbyś głos na swojego kandydata? Czy
wszyscy realizują swoje obietnice wyborcze?" - czytamy na portalu. Każdy internauta może oddać
pięć głosów w ciągu jednego dnia, przyznając radnym plusy lub minusy. Głosowanie potrwa do 20
maja. Zobacz wyniki i zagłosuj tutaj.

2011-04-28 | Autobusy z internetem za unijną kasę

Ekologiczny i najmłodszy tabor autobusowy w Polsce - to sukces
jakim może poszczycić się spółka Jarocińskie Linie Autobusowe. JLA
nie spoczywa jednak na laurach i poprzeczkę dla konkurencji
podnosi coraz wyżej. Tabor będzie jeszcze młodszy - już niebawem
dołączy do niego kolejnych 8 nowych autobusów, na zakup których
spółka pozyskała dofinansowanie unijne.
Jarocińskie Linie Autobusowe przede wszystkim dbają o dobro
swoich klientów, dlatego też pasażerowie mogą cieszyć się
komfortem świadczonych przez spółkę usług. - Mamy najmłodszy
tabor w Polsce i taką pozycję chcemy utrzymać. Dla nas ważna jest
jakość świadczonych usług, tak aby zaspokoić potrzeby naszych
klientów - stwierdza Grzegorz Mirkiewicz, prezes Jarocińskich Linii
Autobusowych. Kolejnym krokiem do rozwoju firmy jest zakup
nowych autobusów. W kwietniu w drodze przetargów wyłoniono
dwie firmy, które dostarczą autobusy do jarocińskiej spółki.
Ofertę na dostawę 6 fabrycznie nowych minibusów złożyła tylko jedna firma - Autosan S.A. z
Sanoka. JLA za 6 nowych 9 metrowych autobusów marki Autosan Gemini zapłaci 2 miliony 700
tysięcy złotych. Każdy z autobusów będzie mógł przewieźć 43 pasażerów (33 miejsca siedzące i 10
miejsc stojących). Kolejne 2 autobusy, tym razem 12 metrowe Iribusy, do Jarocina dostarczy
wyłoniona w drodze przetargu firma Lider Trading sp. z o.o. z Warszawy O/Łańcut. Złożona przez
nią oferta opiewa na kwotę 1 miliona 400 tysięcy złotych. Każdy z dwóch nowych autobusów
przystosowany jest do przewozu 115 osób (w tym 35 miejsc siedzących).
Zakupione przez JLA autobusy wyposażone są w najnowocześniejsze technologie. Wszystkie nowe
pojazdy są w pełni klimatyzowane. Nad bezpieczeństwem pasażerów czuwa szereg zabezpieczeń,
np.: system automatycznej instalacji przeciwpożarowej z detektorami odcinającymi instalację
elektryczną, która powoduje rozprzestrzenianie się pożaru. We wszystkich autobusach przy
drzwiach zainstalowane będą bezdotykowe bramki na podczerwień zliczające wsiadających i
wysiadających pasażerów. W autokarach zainstalowany będzie także system monitoringu
pozwalający kierowcy na kontrolę wewnątrz autobusu, jak i obserwację pola z przodu i z tyłu
pojazdu. Niewątpliwie niemałą atrakcją przede wszystkim dla młodszych pasażerów będzie
zainstalowany system WI-FI czyli Internet w autobusie, z którego będzie można korzystać w trakcie
jazdy na zasadzie bramki GSM. To jednak nie jedyna możliwość dostarczania rozrywki pasażerom,
autobusy wyposażone będą również w system audio-video, dzięki któremu emitowane będą między
innymi filmowe spoty reklamowe.
Nowe autobusy w pełni przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych, w dwóch
większych, w drzwiach środkowych zamontowane będą podesty wjazdowe dla wózków. JLA dba
również o ekologię dlatego zakupione autobusy wyposażone są w silniki typu EEV spełniające
najwyższy rygor emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Zakup 8 autobusów łącznie pochłonie około 4 miliony 100 tysięcy złotych, jednak z budżetu spółki
popłynie jedynie około 1 miliona 100 tysięcy złotych. Pozostałe 3 miliony złotych to kwota jaką na
realizację zakupu nowych autobusów JLA pozyskała w formie unijnego dofinansowania w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. - Nowe autobusy pozwolą nam na
realizację kolejnych planów rozwojowych naszej spółki. Przymierzamy się do utworzenia nowych
tras w Jarocinie oraz uruchomienie dodatkowych linii łączących Jarocin z Roszkowem, Kotlinem,
Żerkowem, Jaraczewem a nawet Nowym Miastem - z dumą stwierdza prezes Mirkiewicz.

2011-04-28 | Wyniki pierwszego etapu Rytmów Młodych
Jury złożone z pracowników Agencji Go Ahead oraz Red
Bulla wybrało dziesięć zespołów, które awansują do finału
konkursu Red Bull Tourbus Rytmy Młodych! Spośród
setek zgłoszeń jury wybrało następujące dziesięć
zespołów: Magnificient Muttley, The Ploy, Mouga, Noko,
Alien Autopsy, Dead On Time, Vermones, Uniqplan, God's
Gotta Boyfriend, Futuristen. Zespoły te wystąpią w
Jarocinie w lipcu, a wcześniej zagrają na przystankach
Red Bull Tourbus we Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie,
Olsztynie i Krakowie.
Kolejne 20 zespołów zostało wybranych przez jury i
weźmie udział w głosowaniu internautów w serwisie cgm.pl. Głosowanie ruszy na początku maja.
Internauci wybiorą 6 finalistów spośród 20 zespołów wybranych przez jury złożone z pracowników
Agencji Go Ahead oraz firmy Red Bull - wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.jarocinfestiwal.pl
do 1 czerwca. Lista zespołów biorących udział w głosowaniu internautów: Żółte Kalendarze, Charlie
Monero, Mama Selita, In my rocket, Coffee Radio, Pewne Podniety Akustyczne, Zebra, Lee Monady,
The Sixpounder, Living on Wenus, SOFA, The Phantoms, The Wifebeaterz, Marne Szanse, Killing
Silenie, M.o.s.s.a.D, Deyacoda, The Sound Code, Kurczat i Gra Pozorów.
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. To właśnie ta szóstka w dniach 15-16 lipca będzie
rywalizowała na dachu Red Bull Tourbus o względy publiczności i uznanie jury. Zwycięzcy wystąpią
na głównej scenie Festiwalu ostatniego dnia (17 lipca) tegorocznej imprezy! Laureat nagrody
publiczności zostanie uhonorowany prestiżowym "Złotym Kamelonem"!

2011-04-27 | Święto jednostki, flagi i konstytucji majowej
W piątek 29 kwietnia 16. jarociński batalion remontu
lotnisk im. gen bryg. Stanisława Taczaka świętować
będzie 66. rocznicę powołania. Jubileuszowe uroczystości
odbędą się w duchu patriotyczno - religijnym, a
wzniosłości świętu doda fakt, że również tego dnia
odbędą się jarocińskie obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczną się mszą św. odprawioną o godz.
11.30 w kościele OO. Franciszkanów w intencji Narodu i
16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk. O godz.
13.00 na terenie koszar odbędzie się uroczysty apel, po
którym nastąpi pokaz sprzętu wojskowego. Prezentacje te budzą zawsze sporo emocji, szczególnie
wśród najmłodszych mieszkańców, dlatego też wstęp na teren koszar na czas uroczystości będzie
wolny.
Jednak nie tylko jarociński batalion będzie bohaterem tego dnia. Władze samorządowe, służby
mundurowe, kombatanci, harcerze, uczniowie i inni przedstawiciele naszej społeczności uczczą
także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. - Ze względu na
wcześniejsze obchody Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja w naszej gminie, apeluję do wszystkich
jarociniaków o wywieszenie flag narodowych już w piątek, 29 kwietnia - zachęca burmistrz Adam
Pawlicki.

2011-04-27 | Przetarg na remont spichlerza
Remont dachu, elewacji, wymiana i renowacja stolarki
okiennej i drzwiowej to prace, które zostaną wykonane w
tym roku przy budynku dawnego magazynu zbożowego,
w którym powstanie Spichlerz Polskiego Rocka. Muzeum
Regionalne właśnie ogłosiło przetarg na wyłonienie
wykonawcy prac.
Budynek jest własnością Gminnej Spółdzielni
"Samopomoc Chłopska". Muzeum Regionalne w Jarocinie
wydzierżawiło go na 20 lat w związku z tworzeniem
Spichlerza Polskiego Rocka. Do końca 2013 r. koszty
dzierżawy będą pokrywane w 85% ze środków
pozyskanych przez muzeum z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Otwarcie muzeum polskiego rocka planowane jest na połowę 2013 roku.
Za kilka tygodni rozpocznie się remont budynku. Prace będą finansowane ze środków własnych
Muzeum Regionalnego w Jarocinie, otrzymanych z dotacji z gminy Jarocin (300 tys. zł), a także ze
wsparciem finansowym ministra kultury (150 tys. zł). W pierwszym etapie prac, przeprowadzonych
w tym roku, położona zostanie nowa dachówka, wzmocniona, zakonserwowana i częściowo
wymieniona będzie konstrukcja dachowa, ocieplony dach, wymieniona lub poddana renowacji
zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Remont obejmie też elewację budynku, przeprowadzony
zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, gdyż spichlerz znajduje się w strefie objętej
nadzorem konserwatorskim. Wnętrza budynku będą remontowane w przyszłym roku, kiedy będzie
już opracowany projekt aranżacji wystawy stałej, planowanej na pierwszym i drugim piętrze.
Oferty na remont spichlerza można składać do 16 maja. Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP-ie muzeum:
www.muzeumjarocin.samorzad.pl.
Przypomnijmy, że budynek spichlerza powstał w połowie XIX wieku. Był częścią majątku rodziny
von Radolin. Tam magazynowano zboże z pól książęcych. W okresie międzywojennym
prawdopodobnie stał się własnością Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Rolnik", którą zlikwidowano w
1948 r. W 1949 r. jej majątek, w tym magazyn zbożowy, został przekazany Gminnej Spółdzielni
"Samopomoc Chłopska". Do końca lat 80. XX w. w budynku przy al. Niepodległości (wtedy ul.
Polskiej Partii Robotniczej) prowadzony był skup zboża od rolników. W ostatnich latach w spichlerzu
funkcjonował sklep meblowy.
UWAGA! Muzeum Regionalne w Jarocinie w Jarocinie prosi o kontakt osoby, które posiadają zdjęcia
spichlerza z czasów, kiedy był miejscem skupu zboża, ukazujące sam budynek, ale też
pracowników magazynu i rolników dostarczających zboże. Muzeum Regionalne w Jarocinie - RynekRatusz II piętro, tel. 62 747-34-49, muzeum@muzeumjarocin.pl od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00, środa 8.00-18.00, niedziela 14.00-18.00.
Foto: ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

2011-04-23 | Granty na zagraniczną promocję Jarocina
Do 4 maja organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotacje na projekty promujące gminę
Jarocin za granicą. Do rozdysponowania jest 16 tys. zł. Do ogłoszonego przez burmistrza Jarocina
konkursu grantowego organizacje mogą zgłaszać projekty, których adresatami są dzieci, młodzież i

dorośli z terenu gminy Jarocin.
Program projektu powinien mieć charakter kulturalny, sportowy lub edukacyjny, a jego realizacja
odbyć się z udziałem partnera zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich
Jarocina. Dofinansowanie ze strony Urzędu Miejskiego ma być jedynie wsparciem dla organizacji
projektów i nie przekroczy 40% całkowitych kosztów związanych z ich realizacją. Przy ocenie ofert
duże znaczenie będzie miało pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych. Z racji tego, że dotacje
mają wspomóc promocję gminy i budowanie wizerunku twórczego i oryginalnego miasta, komisja
oceni projekty pod kątem ich nowatorskości i pomysłowości.
Szczegóły dostępne są na podstronie Ogłoszenia i w Biuletynie Informacji Publicznej w
zakładce Ogłoszenia i konkursy.

2011-04-23 | O poewangelickim kościele w Jarocinie
Spotkanie z historykiem sztuki Bolesławą Krzyślak, która wygłosi
gawędę o poewangelickim kościele w Jarocinie (dziś kościele pw.
św. Jerzego), odbędzie się w czwartek 28 kwietnia o godz. 16.30 w
jarocińskim muzeum w Ratuszu.
Okazją do spotkania z historykiem sztuki Bolesławą Krzyślak jest jej
artykuł, który ukazał się w wydanym właśnie kolejnym numerze
"Zapisków Jarocińskich". Jest to jednocześnie historia jarocińskiej
społeczności ewangelickiej, której świątynia służyła prawie 100 lat,
od 1948r. (ukończenie budowy) do 1945 r. Autorka opisuje także
inne obiekty w mieście, które służyły niegdyś ewangelikom, m. in.
Ewangelicki Dom Związkowy (budynek w sąsiedztwie JOK-u,
obecnie mieści się w nim ognisko muzyczne) czy pastorówka (po
wojnie Zespół Szkół nr 2 przy ul. Wrocławskiej, budynek wyburzony
przed dwoma laty, dziś teren Galerii Jarocińskiej).
W najnowszym numerze "Zapisków" znalazły się też artykuł dr Reginy Pacanowskiej na temat
początków samorządu lokalnego w Jarocinie w latach 1945-1948 oraz dwa teksty jarocińskiego
historyka, pracownika IPN Tomasza Cieślaka - "Wysiedlenia ludności niemieckiej z terenu powiatu
jarocińskiego w latach 1945-1948" i "Sytuacja wpisanych na niemiecką listę narodowościową na
terenie powiatu jarocińskiego w latach 1945-1950".
"Zapiski Jarocińskie" są sprzedawane po 10 zł w Muzeum Regionalnym w Jarocinie (Rynek-Ratusz,
II piętro od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w środy od 8.00 do 18.00 i w niedziele od
14.00 do 18.00), a także w Czytelni pod Ratuszem.

2011-04-23 | Zbieramy wspomnienia przesiedlonych z Kresów Wschodnich
Muzeum Regionalne w Jarocinie zbiera wspomnienia osób przesiedlonych na teren Ziemi
Jarocińskiej z Kresów Wschodnich. II wojna światowa spowodowała nie tylko wysiedlenia
jarociniaków, dokonywane przez hitlerowców głównie do Generalnej Guberni, a od 1945r. ludności
niemieckiej do Niemiec. Dotychczas słabo udokumentowanym i zbadanym fragmentem dziejów
Ziemi Jarocińskiej są losy przesiedlanych na nasz teren Polaków z Kresów Wschodnich. W zbiorach
Muzeum Regionalnego w Jarocinie są nieliczne wspomnienia, kopie zdjęć i dokumentów, które
pokazują często dramatyczne historie jarociniaków, którzy przybywali tutaj od 1944 r. Z Kresów
Wschodnich wyjeżdżali, bo nie chcieli zostać obywatelami Związku Radzieckiego. W ich pamięci
pozostały zbrodnie dokonywane na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich i na ludności

żydowskiej przez hitlerowców, wkroczenie Armii Czerwonej i wielomiesięczna tułaczka. Później
przez wiele lat następowała adaptacja do nowego miejsca zamieszkania, nowych sąsiadów, nowych
warunków życia.
Muzeum Regionalne w Jarocinie zamierza zebrać, spisać i nagrać wspomnienia jarociniaków
pochodzących z terenów Kresów Wschodnich. Osoby, które chcą się podzielić swoimi historiami,
proszone są o kontakt z Muzeum Regionalnym w Jarocinie: Rynek-Ratusz II piętro, tel. 62 747-3449, muzeum@muzeumjarocin.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, środa 8.00-18.00,
niedziela 14.00-18.00.

2011-04-23 | Prezydent zaproponował, z Jarocinem konsultują
Prezydent Bronisław Komorowski przedstawił propozycję zmian przepisów, które mają na celu
zwiększenie wpływu mieszkańców na poczynania lokalnych władz. Do konsultacji projektu
zaproszono przedstawiciela Jarocina - gminy, która w największym w skali kraju zakresie angażuje
obywateli do wykonywania zadań publicznych.
Prezydencki projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym
został skierowany do konsultacji z organizacjami samorządowymi i przedstawicielami sektora
pozarządowego (stowarzyszeń, fundacji). Zakłada on m. in. stworzenie w każdej gminie Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich, z którego stowarzyszenia i grupy mieszkańców mogłyby uzyskiwać
wsparcie na realizację zadań gminy. Prezydencka propozycja przewiduje też nowe rozwiązania w
sprawie prowadzenia konsultacji projektów uchwał rad gmin, możliwości występowania z inicjatywą
uchwałodawczą przez samych obywateli czy też stworzenia lokalnych forów debaty publicznej.
W ubiegłym tygodniu w Warszawie, w siedzibie Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
"Stocznia", odbyło się pierwsze spotkanie 15-osobowego zespołu złożonego z przedstawicieli
Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, organizacji pozarządowych i
samorządów lokalnych. Jednym z zaproszonych samorządowców był jarociński radny Robert
Kaźmierczak, który jeszcze jako wiceburmistrz Jarocina przez kilka lat wprowadzał w naszej gminie
rozwiązania, mające na celu zwiększenie roli mieszkańców w realizacji gminnych zadań i w
sprawowaniu władzy. - To duże wyróżnienie dla Jarocina i jarociniaków. Poproszono mnie, abym
podzielił się naszymi doświadczeniami. Jarocin stał się niekwestionowanym liderem, którego dziś
pokazuje się jako przykład angażowania mieszkańców w sprawy lokalne - wyjaśnia Robert
Kaźmierczak. Dodaje, że w trakcie spotkania konsultacyjnego wielokrotnie wskazywano Jarocin
jako gminę, w której sprawujący władzę wydają prawie 10% budżetu poprzez dotacje do
stowarzyszeń obywateli. Średni wskaźnik w kraju nie przekracza 1%. - Ze strony burmistrza
Jarocina, urzędników, większości radnych w Jarocinie była i jest wola oddawania pieniędzy i zadań
do realizacji stowarzyszeniom mieszkańców, które zwykle potrafią lepiej, efektywniej, bardziej
racjonalnie zrealizować gminne zadania niż podmiotu samorządowe. Proces decentralizacja decyzji i
funduszy nie może się zatrzymywać na poziomie władz gminy, ale powinien schodzić niżej, do
osiedli, sołectw, parafii, stowarzyszeń, grup nieformalnych. Temu ma służyć ustawodawcza
propozycja Prezydenta RP - tłumaczy Robert Kaźmierczak.
Było to pierwsze z cyklu spotkań, które mają na celu wyrażenie opinii na temat projekty ustawy o
uspołecznieniu samorządu.

2011-04-22 | Turniej Mistrzostw Sił Powietrznych zakończony
Dziś w hali widowiskowo-sporotwej Jarocin-Sport odbyło
się uroczyste zakończenie Mistrzostw Sił Powietrznych w
piłce koszykowej. Rozgrywki wygrała drużyna
reprezentująca 3 Brygadę Radiotechniczną Wrocław. W
rozgrywkach wzięło udział ponad 90 zawodników z całej
Polski - reprezentanci sił powietrznych z Dęblina,
Koszalina, Powidza, Warszawy, Świdwina, w grupie B
grają zawodnicy z Poznania, Wrocławia oraz Grójca.
Impreza zakończyła się uroczystym wręczeniem
pucharów których fundatorem był organizator turnieju Siły Powietrzne. Najlepsi zawodnicy otrzymali także freewolne koszulki ufundowane przez gminę Jarocin. Najlepszym zawodnikiem meczu o I miejsce został
chor. Wojciech Zachorski, został on również najlepszym zawodnikiem turnieju. Za najbardziej
efektowne zagranie w turnieju wyróżniony został plut. Paweł Ostrowski.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
1. 3 BRT Wrocław
2. 1. SLT Świdwiń
3. 2.SLT Poznań
4. 4 SLSz Dęblin
5. 1 OReL Grójec
6. 3 BR OP Warszawa
7. CWT Warszawa
8. 3 SLTr Powidz

2011-04-21 | Turniejowo w "trójce"
Wczoraj w Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie odbyły się
powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół
podstawowych i gimnazjów. W kategorii gimnazjów
pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 3 w
Jarocinie w składzie Gabriela Bartniczak, Luiza
Chałupniczak i Aneta Jaworska. Laureatki będą
reprezentować powiat jarociński w eliminacjach
wojewódzkich.
Turnieje organizowane są przez Polski Związek Motorowy
wspólnie z Policją przy współpracy innych instytucji i firm
działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Koordynatorem konkursów w
Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie jest aspirant Aleksander Szczepański. W pierwszej części
turnieju trzyosobowe drużyny miały za zadanie rozwiązać test. W teście dla uczniów szkół
podstawowych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowa jest tylko jedna (test jednokrotnego
wyboru). Dla uczniów szkół gimnazjalnych z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowe mogą być:
jedna, dwie lub trzy (test wielokrotnego wyboru).
Podobnie jak na etapie gminnym testy rozwiązywano
drogą elektroniczną - przez internet. Druga część była
praktyczna i uczniowie zdobywali punkty na torze
sprawnościowym zawierającym następujące elementy:
ósemka, korytarz z desek, slalom z ograniczeniem,
przedmiot do przewożenia, zatrzymanie w miejscu.
Zdobywcy I, II oraz III miejsca otrzymali atrakcyjne
nagrody. Natomiast wszystkim uczestnikom wręczono
kodeksy drogowe, nauczycielom opiekunom - dyplomy
podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu
oraz płyty DVD zawierające materiały o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym.
W turnieju uczestniczyło dziesięć zespołów reprezentujących gminy powiatu jarocińskiego. W
kategorii szkół podstawowych byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jarocinie, Szkoły
Podstawowej w Rusku, Szkoły Podstawowej w Kotlinie i Szkoły Podstawowej w Chrzanie.
Gimnazjalistów reprezentowali uczniowie z Gimnazjum Nr 3 w Jarocinie, Gimnazjum w
Witaszycach, Gimnazjum w Kotlinie, Gimnazjum w Woli Książęcej, Gimnazjum w Żerkowie i
Gimnazjum w Jaraczewie.

Wyniki w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Rusku: A.Kubis, T.Lis, W.Kosmowska.
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Kotlinie: F.Trzaskowski, B.Woźniak, D.Woźniak.
III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jarocinie: A.Krawiec, P.Kuświk, B.Janowski.

Wyniki w kategorii gimnazjów
I miejsce: Gimnazjum Nr 3 w Jarocinie: G.Bartniczak, L.Chałupniczak, A.Jaworska.
II miejsce: Gimnazjum w Woli Książęcej: A.Włodarczyk, M.Zarański, R.Nabzdyk.
III miejsce: Gimnazjum w Żerkowie: K.Jacoszek, D.Terakowski, P.Niemczyk.

2011-04-20 | Bezpieczni w drodze do szkoły
Dzisiaj na przejściach dla pieszych przy szkołach w Golinie i Wilkowyi pojawili się tzw.
przeprowadzacze. Wyposażeni w pomarańczowe kamizelki odblaskowe i tablice z napisem STOP
nadzorują bezpieczne przejście uczniów przez jezdnię.

Osoby, które będą dbały o bezpieczeństwo dzieci na przejściach przy szkołach zostały odpowiednio
przygotowane. W połowie kwietnia przeszli szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w
Poznaniu i dziś rozpoczęli pracę. Towarzyszyć dzieciom na przejściach dla pieszych będą w
godzinach wzmożonego ruchu uczniów, ustalonych przez dyrektorów placówek. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, przeprowadzacze zostali wyposażeni w pomarańczowe kamizelki z
elementami odblaskowymi z oraz tarcze ze znakiem STOP. Za ich pomocą wstrzymują ruch, co
pozwala uczniom przejść bezpiecznie przez ulicę. Dlaczego osoby te pojawią się właśnie na
przejściach przy tych właśnie szkołach? - Golina i Wilkowyja to szkoły zlokalizowane przy
ruchliwych drogach, krajowej i powiatowej, gdzie nie jest zainstalowana sygnalizacja świetlna tłumaczy decyzję Bożena Kubacka, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie
Miejskim. Wszelkie koszty związane z zatrudnieniem dwóch przeprowadzaczy do końca roku
szkolnego pokryje gmina Jarocin. - Popieramy ten projekt - mówi podinspektor Leszek Kubiak,
zastępca komendanta policji w Jarocinie. - Szkoły w Golinie i Wilkowyi są położone przy drogach o
dużym natężeniu ruchu i występuje tam wysokie ryzyko wypadków z udziałem dzieci - podkreśla.
Przypomnijmy, że to właśnie w Golinie w lutym miał miejsce wypadek, w którym ucierpiały dwie
uczennice miejscowej szkoły. Echem tego wydarzenia we wszystkich szkołach z terenu gminy były
apele i pogadanki o bezpieczeństwie na drodze. - Tego typu działania muszą na stałe wpisać się w
życie wszystkich szkół - podkreśla Bożena Kubacka.

Zatrudnienie przeprowadzaczy to nie pierwsze działanie jarocińskiego samorządu, mające na celu
poprawę bezpieczeństwa dzieci na drodze. Na dobry i bezpieczny początek nauki w szkole każdy
pierwszoklasista otrzymał 1 września w prezencie od gminy Jarocin diodowe odblaski z nowym
FREE - WOLNYM logo miasta. Przyczepione do szkolnych plecaków gadżety mają spowodować, że
dzieci będą bardziej widoczne na ulicach.
Z myślą o najmłodszych zorganizowana została akcja przekazania tysiąca kamizelek odblaskowych
wszystkim przedszkolom z terenu naszej gminy. Dzięki jaskrawym bezrękawnikom, używanym

podczas spacerów, przedszkolaki są lepiej widoczne, co poprawia ich bezpieczeństwo na drodze.
Akcja w Jarocinie była częścią akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie Wiara Lecha w całej
Wielkopolsce przy współpracy z Urzędem Miejskim i Strażą Miejską.
Miasteczko powstało przy Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie
w 2009r. w wyniku porozumienia między gminą Jarocin,
powiatem jarocińskim oraz Wojewódzkim Ośrodkiem
Ruchu Drogowego w Kaliszu. W ramach zawartego
porozumienia WORD przekazał gminie wyposażenie
miasteczka w postaci materiałów budowlanych i znaków
drogowych za kwotę ok. 100 tys. zł. Gmina Jarocin
pokryła z kolei koszty realizacji przedsięwzięcia, które
opiewały na łączną kwotę 170 tys. zł. Uczniowie "Trójki"
systematycznie korzystają z obiektu. W ten sposób
utrwalają wiadomości teoretyczne poprzez praktyczne
ćwiczenia. Niestety pozostałe szkoły z ternu gminy
Jarocin nie korzystają z tego obiektu. - Jesteśmy otwarci na to, żeby uczniowie i nauczyciele z
innych szkół korzystali z miasteczka - podkreśla Maria Sobczak, dyrektor ZS nr 3 w Jarocinie.
Jedynym warunkiem skorzystania z obiektu jest uprzednie uzgodnienie terminu ze szkołą.

2011-04-20 | Wielkanocne śniadanie w ŚDS
Dzisiaj burmistrz Adam Pawlicki wziął udział w śniadaniu wielkanocnym z podopiecznymi
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie. Placówka funkcjonuje w ramach MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie od 1995 roku. Obecnie na codziennie zajęcia
przychodzi 25 osób, które w ramach zajęć uczą się samodzielności np. poprzez uczestnictwo w
zajęciach kulinarnych.

Podopieczni placówki po raz kolejny zaprosili burmistrza Jarocina na śniadanie wielkanocne, które
sami przygotowali. Włodarz miasta z Ewą Kunz, dyrektorem MGOPS-u oraz księdzem Andrzejem
Sośniakiem, proboszczem parafii p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie złożyli zgromadzonym życzenia
wielkanocne.

2011-04-19 | Jarocin Festiwal 2011
Informujemy że znane są już kolejne zespoły jakie
pojawią się w tym roku w Jarocinie na festiwalu (15-17
lipca)! Na imprezie zagrają: Apocalyptica, Dżem, The
Blackout, Sorry Boys oraz Heroes Get Remembered!
Bilety oraz karnety już w sprzedaży na ticketpro.pl oraz
eventim.pl, a także w Jarocińskim Ośrodku Kultury oraz
punktach poznańskich: CIM, Rock Long Luck, Carton
Shop oraz Gazeta Cafe.
Apocalyptica powstała w 1993 roku w Helsinkach. Zespół
założyło czterech absolwentów prestiżowej, fińskiej
Akademii Sibeliusa: Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Max
Lilja i Antero Manninen. Światową sławę zdobyli oni w
1996 roku wydając swoją pierwszą płytę "Plays Metallica
By Four Cellos", zawierającą covery nagrań Metalliki
wykonywane na wiolonczelach. Sprzedaż pierwszego
krążka przekroczyła poziom miliona egzemplarzy na
całym świecie. Dwa lata później światło dzienne ujrzał
album "Inquisition Symphony", który oprócz coverów
utworów z repertuaru Faith No More, Sepultury i Pantery
zawierał własne kompozycje zespołu. Trzeci album
zespołu, zatytułowany "Cult" został nagrany w nieco
zmienionym składzie. Grupę opuścił Antero Manninen, a
jego miejsce zajął Perttu Kivilaakso. Oprócz wiolonczeli pojawiły się również perkusja i bas.
Gościnnie na płycie wystąpili Sandra Nasic z Guano Apes oraz Mathias Sayer z Farmer Boys. W
2003 roku Finowie wydali kolejny krążek "Reflections" Przy nagrywaniu pięciu utworów tej płyty
zespołowi towarzyszył perkusista grupy Slayer - Dave Lombardo. Sam album zyskał miano
najbardziej różnorodnego w karierze muzycznej grupy - zespół zafundował fanom niezwykłą podróż
muzyczną - przez heavy metal aż po operę. Piąte wydawnictwo formacji premierę miało w lutym
2005 roku. Na albumie nazwanym "Apocalyptica" możemy usłyszeć wokalistę The Rasmus Lauriego
Ylönena ("Life Burns") oraz Ville Valo z H.I.M. ("Bittersweet"). Premiera najnowszego albumu
Apocalyptiki noszącego tytuł "7th Symphony" odbyła się jesienią 2010 roku.
Dżem to jedna z najważniejszych formacji na bluesowo-rockowej polskiej scenie! Ma na swoim
koncie niezliczoną ilość przebojów takich jak "Czerwony jak cegła", "Sen o Victorii" czy "Whisky".
Legendarnym liderem Dżemu był Ryszard Riedel, aktualnie zastępuje go Maciej Balcar. Niedawno
ukazał się album "Muza", drugi nagrany z Balcarem jako wokalistą. Aktualny skład grupy tworzą:
Maciej Balcar - śpiew, Janusz Borzucki - instrumenty klawiszowe, Adam Otręba - gitara, Beno
Otręba - gitara basowa, Jerzy Styczyński - gitara, Zbigniew Szczerbiński - perkusja.
The Blackout to sześcioosobowa grupa muzyczna, pochodząca z południowej Walii, okrzyknięta
przez magazyn Kerrang! jednym z "Najgorętszych Zespołów Na Ziemi" ("The Hottest New Bands
On The Planet!"). Muzykę The Blackout określa się jako połączenie post-hardcore'u z hard rockiem.
Zespół pierwotnie nosił nazwę Ten Minute Preview, jednak pod wpływem hasła "I survived
blackout", które muzycy ujrzeli na jednym z t-shirtów, postanowili zmienić nazwę kapeli,
upamiętniając tym samym nowojorski blackout z końca lat siedemdziesiątych. Pierwszy mini-album
kapeli "The Blackout! The Blackout! The Blackout!" ujrzał światło dzienne w roku 2006, jednak o
zespole zrobiło się naprawdę głośno rok później, wraz z pojawieniem się w ich debiutanckiej
długogrającej płyty, noszącej tytuł "We Are the Dynamite". Album, wydany przez Fierce Panda,
okazał się najlepiej sprzedającym się dzieckiem tej wytwórni, a promujący go singiel "The Beijing
Cocktail" błyskawicznie wspiął się na wysokie miejsca list najistotniejszych brytyjskich rozgłośni
muzycznych. Tuż po premierze krążka, muzycy z The Blackout wyruszyli w kilkutygodniową trasę
koncertową po Wielkiej Brytanii, wraz z zespołami Flood Of Red oraz Pierce The Vei. Pod koniec

roku 2007 zespół rozpoczął natomiast trasę po Europie, towarzysząc The Used, Rise Against, Aiden
i Gallows. Po zakończeniu światowego tournee zespół powrócił do studia i rozpoczął nagrywanie
drugiego albumu zatytułowanego "The Best In Town", który miał swoją europejską premierę pod
koniec maja 2009. Po dwóch latach przerwy, na początku kwietnia 2011, pojawiła się natomiast
najnowsza płyta Walijczyków zatytułowana "Hope".
Sorry Boys to nowa jakość na polskie scenie! Debiutancki krążek "Hard Working Classes" ukazał się
na początku października. Debiutująca pełnowymiarowym krążkiem formacja, zdążyła już
zgromadzić na swoim koncie kilka sukcesów. Wśród nich uznanie samego Piotra Kaczkowskiego,
który w 2008 roku zamieścił na swojej słynnej kompilacji z cyklu Minimax, ich piosenkę "Winter". W
tym samym roku zespół został wyłoniony przez brytyjskiego organizatora jako polski reprezentant
na GBOB 2008, w którym wzięły udział składy z 30 krajów świata. Grupa zdobyła statuetkę "Best
New Band from Poland". Na tym jednak nie koniec. W 2009 r., decyzją kapituły PAM London, Sorry
Boys otrzymał nagrodę "Największa Nadzieja 2009" w ramach PAM London Awards. W
uzasadnieniu podano: "jesteśmy przekonani, że indywidualny styl muzyczny zespołu w połączeniu
charakterystycznym głosem wokalistki jest kluczem do sukcesu."
Heroes Get Remembered powstało jesienią 2007r i jest jedyną tego typu mieszanką ostrego rocka,
alternatywy oraz post hardcore'owych klimatów w Polsce. HGR gra mocno, bezkompromisowo,
emocjonalnie i przede wszystkim przebojowo. Na początku 2010 roku zespół wydał kompilację 6
utworów (DIY EP ALBUM) o nazwie "Anthony Forgotten". W Lipcu 2010 zespół został jednym ze
zwycięzców Redbull Tourbus oraz laureatem nagrody BORDER BREAKER na festiwalu Jarocin 2010.

2011-04-19 | Stowarzyszenia z laptopami
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin Szkoła Dzieciom oraz Stowarzyszenie Jarocin XXI otrzymały
od gminy Jarocin laptopy w konkursie na najbardziej innowacyjny projekt organizacji
pozarządowej. Uroczyste wręczenie komputerów odbyło się dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej.

Stowarzyszenie z Siedlemina zostało docenione za realizację warsztatów plastyczno-technicznych
dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Siedleminie a Stowarzyszenie Jarocin XXI za
Akademię Filmową im. Piotra Łazarkiewicza. Laptopy z rąk burmistrza Adama Pawlickiego odebrali
prezesi stowarzyszeń Piotr Waśkowak i Paweł Kula. Do konkursu pod patronatem burmistrza
Jarocina na najbardziej innowacyjny projekt organizacji pozarządowej przystąpiło 7 stowarzyszeń,
które zgłosiły 10 projektów. Oferty mogły składać organizacje, które na przestrzeni ostatnich 3 lat
realizowały zlecone przez gminę Jarocin zadanie publiczne oraz złożyły ofertę na realizację zadania
publicznego na rok 2011. W skład komisji konkursowej weszli wyłącznie przedstawiciele
stowarzyszeń, członkowie tzw. zespołów konsultacyjnych. Nagrodami w konkursie były dwa
laptopy, które gmina Jarocin wygrała w październiku ubiegłego roku w konkursie Samorządowy
Lider Zarządzania. Wówczas to gmina została doceniona za działania w zakresie współpracy z
organizacjami pozarządowymi.

2011-04-18 | Śniadanie Mistrzów Sportu
Podczas uroczystego śniadania wielkanocnego najlepszym sportowcom, trenerom oraz działaczom
sportowym burmistrz Adam Pawlicki wręczył czeki, dyplomy oraz statuetki za wyniki osiągnięte w
2010 roku. Spotkanie ze sportowcami odbyło się 18 kwietnia w sali sesyjnej ratusza.

W tym roku nagrody i wyróżnienia zostały przyznane 51 osobom. - Wasze osiągnięcia i sukcesy są
najlepszym dowodem na to, że Jarocin to gmina, gdzie można i warto uprawiać sport, że są tu
dobre warunki do rozwoju - mówił podczas spotkania burmistrz Pawlicki. - Oczywiście dobre
warunki do trenowania i uprawiania różnych dziedzin sportu to zaledwie część sukcesu - resztę
dokładacie sami - to wasz wysiłek, poświęcenie, ciężka praca i wola walki. Serdecznie za to Wam
dziękuję - podkreślił włodarz miasta. Laureaci nagrody otrzymali nagrody pieniężne o wartości od
600 złotych do 2 tys. złotych. Łączna suma nagród wyniosła 34 800 tys. złotych. Zakup statuetek
kosztował blisko 4 tys. złotych.
Stosowną uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Rada
Miejska podjęła w listopadzie ubiegłego roku. Na jej mocy poszczególne stowarzyszenia, kluby,
organizacje sportowe oraz osoby fizyczne działające na terenie gminy Jarocin złożyły wnioski do
burmistrza Jarocina o przyznanie wyróżnienia lub nagrody. W skład komisji konkursowej weszli
członkowie komisji Rady Miejskiej ds. sportu, przedstawiciele Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych, Kancelarii Burmistrza oraz reprezentant środowiska sportowego, uczestniczący w
komisjach konsultacyjnych do spraw przyznawania dotacji.

2011-04-15 | Ministerialne wyróżnienie dla Wilków
Uczniowski Klub Sportowy Wilki Wilkowyja zyskał miano
Miejsca Odkrywania Talentów. To już trzecie tego typu
wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej dla
organizacji z terenu gminy Jarocin.
Tablicę, potwierdzającą otrzymanie tytułu, umieszczono
na budynku Zespołu Szkół w Wilkowyi. Uroczyste jej
odsłonięcie odbyło się 7 kwietnia. - Nie sposób wymienić
wszystkich naszych osiągnięć z czteroletniej działalności
klubu piłki nożnej dziewcząt w Wilkowyi. Myślę, że
ministerstwo nie pomyliło się przyznając nam ten
zaszczytny tytuł, gdyż tutaj naprawdę rodzą się talenty podkreślał w czasie uroczystości trener drużyny Jacek Kolecki. Klub z Wilkowyi ma na swoim koncie
wiele sukcesów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Do najważniejszych można zaliczyć 9 i 11
miejsce w finale krajowym w Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w Warszawie. Warto

też podkreślić, że cztery zawodniczki UKS Wilki Wilkowyja należą także do kadry województwa
wielkopolskiego.
Przypomnijmy, że wcześniej tytuł Miejsca Odkrywania Talentów uzyskało także Jarocińskie
Stowarzyszenie Edukacyjne oraz Społeczne Ognisko Muzyczne w Jarocinie. Uznanie na szczeblu
ministerialnym świadczy o tym, że placówki te przyczyniają się do odkrywania, promocji i
wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.
2011-04-14 | Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej
Mieszkańcy Ziemi Jarocińskiej uczcili rocznicę 71. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz ofiary
ubiegłorocznej katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Uroczystości, wśród których nie
zabrakło mszy świętej, apelu pamięci i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, odbyły się 13 kwietnia.

Koncelebrowana msza święta odprawiona została w południe w kościele OO Franciszkanów.
Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe i oficjalne delegacje władz gminy i powiatu, służb
mundurowych: wojska, policji, zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, straży miejskiej, związków
kombatanckich, bractw kurkowych i szkół. Dalsze uroczystości odbyły się na terenie jednostki
wojskowej. Tutaj, w asyście kompanii honorowej 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im.
gen. bryg. Stanisława Taczaka, miał miejsce apel pamięci, po którym oddano salwę honorowa.

Odsłonięta została także tablica upamiętniająca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pozostałych
członków polskiej delegacji, którzy zginęli tragicznie 10 kwietnia ubiegłego roku w drodze na
obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Biało-czerwoną szarfę przy tablicy odsłonili: ppłk Marian
Borowiak - dowódca jednostki, starosta jarociński Mikołaj Szymczak i burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki. Tablica znajduje się na terenie jarocińskich koszar, przy samolocie Lim 6M (na tego typu
samolotach latał generał Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, który
również znajdował się na liście pasażerów tragicznego lotu).

Jak jednak podkreślał burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, pielęgnować pamięć tych co zginęli,
powinniśmy nie tylko skrawkiem kamienia i tego co na nim napisane, ale sercem i czynami. Z kolei
dowódca jednostki ppłk Marian Borowiak apelował o to, aby kolejne rocznice zbrodni katyńskiej i
katastrofy lotniczej nigdy nie dzieliły mieszkańców Ziemi Jarocińskiej.

2011-04-14 | Kartki świąteczne za free
Gmina Jarocin wydała limitowaną serię kartek
wielkanocnych "Świąt z tradycją". Kartki są projektowane
w stylu vintage i zawierają nie tylko motywy świąteczne,
ale także upamiętniają obchodzony w Jarocinie Rok
Radolińskich. W projekcie wykorzystano widok Pałacu
Radolińskich z lat 70. XIXw., znany z litografii Aleksandra
Dunckera. Kartki są dostępne bezpłatnie w Czytelni pod
Ratuszem w Jarocinie oraz w Biurze Obsługi Klienta w
Urzędzie Miejskim. Warto się pospieszyć - zostało
wydrukowanych tylko tysiąc sztuk.

2011-04-13 | Spichlerz ma logo
73 projekty nadesłano z całej Polski. Ostatecznie wyboru
dokonywano spośród kilku najciekawszych. Wygrała
propozycja Janusza Bogatko - artysty-plastyka z Poręby
koło Jaraczewa. Konkurs na projekt logo Spichlerza
Polskiego Rocka w Jarocinie został ogłoszony w połowie
marca. Informacja została rozesłana do portali
zajmujących się projektowaniem, wzornictwem i
designer, na uczelnie artystyczne i do mediów. W ciągu
15 dni do Muzeum Regionalnego w Jarocinie wpłynęły 73
projekty. Wiele z Jarocina i okolicy, ale większość z
różnych części Polski.
Wyboru dokonywała komisja konkursowa w składzie Mateusz Zmyślony (Grupa Eskadra - firma
zajmująca się promocją miejsc i miast), Sebastian Pluta - dyrektor Muzeum Regionalnego w
Jarocinie i Robert Kaźmierczak - koordynator projektu Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie. Wybór nie należał do najłatwiejszych, bowiem mogliśmy go dokonać tak naprawdę jedynie spośród
kilku, może kilkunastu propozycji, które były przemyślane, wpisujące się w estetykę i ideę
Spichlerza Polskiego Rocka i Jarocina - mówi Robert Kaźmierczak.- Ostatecznego wyboru

dokonywaliśmy analizując dwa projekty, oswajając się z nimi, próbując przełożyć je na różne
zastosowania w przyszłości. Wygrał pomysł Janusza Bogatko - artysty-plastyka z Poręby koło
Jaraczewa. Autora komisja poznała dopiero po dokonaniu wyboru, bowiem zgłoszone propozycje
były oznaczone kodami cyfr, a dane projektantów znajdowały się w opisanych tym samym kodem
zaklejonych kopertach.
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3000 zł brutto, na którą składają się środki z Unii
Europejskiej (2440 zł) i własne muzeum (560 zł).
Janusz Bogatko - artysta-plastyk, autor zwycięskiego logo:
Zadaniem uczestnika konkursu była interpretacja tekstu "Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie".
Logo jako znak unikatowy oraz forma komunikacji ze względu na funkcję jaką pełni, powinno być
proste w formie i treści, łatwe do zapamiętania i odczytania. W pracy skupiłem się nad próbą
graficznej interpretacji pojęcia "polski rock", spichlerz i Jarocin pozostawiając w logotypie. Sygnet znak graficzny przedstawia kostkę gitarową, najprostszy wizualnie element, jaki jednoznacznie,
według mnie, kojarzy się z muzyką rockową. Na kostce odcisk palca, linie papilarne - to skojarzenie
z niepowtarzalnością, oryginalnością, subiektywizmem. Biało-czerwona kolorystyka znaku wydaje
się oczywista. W logotypie - części literniczej - czcionka starej maszyny do pisania nawiązuje do
czasów pierwszych festiwali jarocińskich - kolebki polskiego rocka, do atmosfery buntowniczych
tekstów, cenzury, esbeckich doniesień. W codziennym odbiorze najistotniejsza jest jednak warstwa
wizualna - czytelność i estetyka znaku.

2011-04-12 | Zagrają w lipcu w Jarocinie
Znamy kolejne zespoły jakie zagrają w tym roku podczas Festiwalu w Jarocinie. Na imprezie
pojawią się grupy: Armia (specjalny koncert z okazji dwudziestolecia wydania "Legendy"), Strachy
Na Lachy (specjalny koncert z gośćmi), Cool Kids Of Death, Baaba Kulka, Neony (laureat nagrody
jury w ubiegłorocznym konkursie) oraz szkocka formacja Dananananaykroyd. Bilety oraz karnety
już w sprzedaży w Ticketpro.pl oraz Eventim,pl, a także w poznańskich punktach CIM, Rock Long
Luck, Carton Shop, a także w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Podczas Festiwalu w Jarocinie wystąpi formacja Armia!
Formacja prowadzona przez Tomasza Budzyńskiego to
bez wątpienia jedna z najważniejszych grup w historii
polskiego rocka. Zespół powstał w 1984 roku na skutek
zetknięcia trzech osobowości naszej niezależnej sceny:
Tomasza Budzyńskiego (śpiewał wtedy wówczas w
słynnej Siekierze), Roberta Brylewskiego (gitarzysty
Kryzysu, Brygady Kryzys i Izraela) i filozofa Sławomira
Gołaszewskiego związanego wówczas z nurtem
poszukiwań parateatralnych Jerzego Grotowskiego.
Klasycznie rockowy skład od początku uzupełniany był
instrumentami dętymi, ale przełomowym okazał się
moment, gdy do zespołu dołączył Krzysztof "Banan" Banasik. Jego gra na waltorni nadała muzyce
specyficzne, niespotykane brzmienie. Do najważniejszych albumów w dorobku Armii należą płyty
"Triodante", "Duch" czy świetnie przyjęty ostatni w dorobku "Freak". Jarociński występ Armii będzie
miał specjalny charakter - zespół Tomasza Budzyńskiego wykona bowiem w całości materiał z
najsłynniejszej płyty w swoim dorobku, krążka "Legenda". Występ ten związany będzie z
dwudziestoleciem wydania tego albumu. Bez wątpienia będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń
na tegorocznym Festiwalu!

Specjalny benefisowy koncert w Jarocinie zagra także grupa Strachy Na Lachy. Zespół Krzysztofa
"Grabaża" Grabowskiego, lidera legendarnej Pidżamy Porno. zaprezentuje specjalny repertuar
przygotowany z udziałem zaproszonych gości. Kierowana przez Grabaża Strachy Na Lachy to bez
wątpienia jedna z najważniejszych formacji na polskiej rockowej scenie. Strachy wydały w 2010
roku album "Dodekafonia" uważany za szczytowe osiągnięcie formacji. Ponadto mają na swoim
koncie albumy: "Strachy na lachy" (2003), "Piła tango" (2005), "Autor" (2007), "Zakazane
piosenki" (2008).

ukazała się płyta "Afterparty", pierwsza
dotychczasową wytwórnią. Nowa płyta
pod koniec maja, a promować będzie ją
Ewakuacji", które poznamy w kwietniu.
Baaba Kulka to artystyczne aranżacje
Maiden wykonanych przez wybitnych

Cool Kids Of Death zadebiutowali w roku 2001, swoją
nazwę zaczerpnęli z piosenki Saint Etienne. Ich
debiutancka "żółta" płyta była niezwykle ożywczym
punkowym manifestem pokoleniowym, a zawarte na niej
piosenki takie jak "Butelki z benzyną i kamienie" czy
"Uważaj" szybko zdobyły miano klasyków. Druga płyta,
"Cool Kids of Death 2", ukazała się rok później. W roku
2006 ukazała
się trzecia
studyjna płyta
formacji "2006". W 2008
po rozstaniu z
CKOD ukaże się
nagranie "Plan

utworów Iron
muzyków
polskiej sceny
muzycznej. To
także wybuchowa mieszanka artystycznych
indywidualności, tworzących razem jeden z
najciekawszych projektów na polskim rynku muzycznym.
Wspólne dzieło Gaby Kulki i zespołu Baaba, ujrzało
światło dzienne 21 marca 2011r. Materiał muzyczny, na
który składa się 10 coverów Żelaznej Dziewicy, dopełnia
koncertowe DVD zarejestrowane w warszawskim klubie
Powiększenie. Skład: Gaba Kulka (chyba raczej Bruce
Dickinson, a nie Paul DiAnno, a na pewno nie Blaze
Bailey), Tomasz Duda (bardziej Adrian Smith), Bartosz
Weber (kiedyś miał być Adrianem Smith'em, teraz woli
Dave'a Murray'a), Piotr Zabrodzki (nie wie kto to Steve Harris, ale Macio gra tutaj na perce), Macio
Moretti (Nicko McBrain, z wielu względów, chociaż Clive Burr też trochę bo lubi Kissów).
Podczas tegorocznego Festiwalu w Jarocinie zagra także szkocki sekstet Dananananaykroyd.
Ekscentrycznie brzmiąca nazwa zespołu to gra słowna, zainspirowana nazwiskiem znanego aktora
komediowego Dana Aykroyd'a. Grupa powstała w 2006 roku i jak dotychczas ma na swoim koncie
wydanie jednego albumu studyjnego "Hey Everyone!". Muzycy określają swoją muzykę mianem

fight-popu, stawiając na energiczne, radosne i jednocześnie mocne eksperymentatorskie dźwięki.
Zespół znany jest również z niezwykle żywiołowych i pozytywnych występów na żywo, o czym
będziemy mogli przekonać się już w lipcu! Koncert promować będzie drugi longplay zespołu "There
Is A Way", którego premiera wyznaczona jest na 13 czerwca.

2011-04-12 | 200 przedszkolaków na scenie JOK-u
V Gminny Przegląd Przedszkolnych Grup Tańca Ludowego pod patronatem Burmistrza Jarocina
odbył się 6 kwietnia w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W przeglądzie zaprezentowało się 9 grup
przedszkolnych reprezentujących publiczne przedszkola: "Marcinek" i "Jarzębinka" z Jarocina,
placówki z Wilkowyi i Mieszkowa a także Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie.

Dodatkową atrakcją przeglądu były występy najmłodszych grup dziecięcych zespołów
folklorystycznych "Snutki" z Potarzycy i "Żegocinianie" z Żegocina. Łącznie na scenie JOK-u
wystąpiło 200 dzieci. W programie prezentowanym podczas przeglądu przez poszczególne grupy
były tańce wielkopolskie, opoczyńskie, żywieckie, śląskie, krakowiak i polka. Głównym
organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, a kierownikiem
artystycznym i konferansjerem Aleksandra Mendelska. Grupy, które zaprezentowały się w ramach
przeglądu, otrzymały pamiątkowe dyplomy, a każdy mały artysta otrzymał wielkanocny koszyczek
z jajkami i kurczaczkiem. Upominki ufundował Urząd Miejski w Jarocinie.

2011-04-12 | Kolejne dotacje kulturalne rozdane
W kolejnym już etapie konkursu grantowego ogłoszonego
przez gminę Jarocin na realizację zadań z zakresu kultury
rozdysponowano ponad 80 tys. złotych. Z tej puli
zostanie dofinansowana organizacja Polskiej Akademii
Gitary oraz festiwal kultury niezależnej "Free Feel Days".
Za przyczyną Polskiej Akademii Gitary w drugiej połowie
sierpnia nasze miasto już po raz trzeci zamieni się w
stolicę gitary. W jej ramach odbędą się kilkunastodniowe,
międzynarodowe warsztaty nauki gry na gitarze
klasycznej oraz kilkanaście koncertów. Już dziś wiadomo,

że podczas festiwalu zagra Łukasz Kuropaczewski, który mimo młodego wieku zaliczany jest do
najlepszych europejskich gitarzystów. Organizatorami akademii jest Stowarzyszenie Wielkopolan
Bona Fide oraz Ponte Art Production. Gmina Jarocin dofinansuje jej organizację kwotą 50 tys. zł.
Jednak PAG to nie jedyna dofinansowana przez gminę impreza z udziałem zagranicznych artystów,
która odbędzie się w Jarocinie w tym roku. Dotację w wysokości blisko 24 tys. zł przyznany został
Niezależnej Formacji Kulturalnej "Grupa Żerków" na realizację festiwalu "Free Feel Days". Już w
czerwcu w ramach trzydniowego przedsięwzięcia na terenie Jarocina i Żerkowa odbędą się liczne
przedstawienia, koncerty, warsztaty, recitale, happeningi i wystawy. W festiwalu weźmie udział 40
niezależnych artystów z Polski, Niemiec i Ukrainy. Nazwa imprezy nawiązuje do pseudonimu "Free
Feel" Felicji Pawlickiej. Impreza, zgodnie z pragnieniami i marzeniami nie w pełni zrealizowanymi za
jej życia, ma promować niezależnych artystów bez względu na ich pochodzenie oraz pokazywać, że
niezależna kultura może się rozwijać i żyć.
W ramach tego rozdania grantowej puli przyznano także dofinansowania na prowadzenie świetlic
wiejskich w Potarzycy i Radlinie. Dotacje w wysokości 5 tys. otrzymały odpowiednio Potarzyckie
Stowarzyszenie Oświatowe oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Radlin i Kąty "Radły".

2011-04-11 | Organowy koncert w rocznicę katastrofy
Koncert Floriana Wilkesa dedykowany ofiarom katastrofy
smoleńskiej odbył się w minioną niedzielę w kościele oo.
Franciszkanów w Jarocinie. Poprzedziła go minuta ciszy,
którą publiczność uczciła pamięć ofiar prezydenckiego
samolotu.
Podczas koncertu zabrzmiały utwory F.Mendelssohna,
C.Franca, J.S.Bacha oraz Ch.Widora. Publiczności bardzo
spodobała się kompozycja Symfonia organowa A-dur
samego Floriana Wilkesa. Utwory w wykonaniu
niemieckiego wirtuoza, doskonale oddały podniosły
charakter koncertu. - Jestem zadowolony, że trafiliśmy w
gusty słuchaczy i że poważne utwory organowe tak
porwały publiczność - podkreśla Leszek Świderski, prezes
Towarzystwa Muzycznego w Jarocinie, które było
organizatorem koncertu. Jarocińska publiczność gromkimi
brawami upomniała się o bis, a na zakończenie koncertu
podziękowała artyście owacjami na stojąco.
Florian Wilkes to kompozytor i organista, koncertujący
zarówno w Niemczech, jak i na całym świecie m.in. w
Finlandii, Danii, Szwecji, Austrii, Szkocji, Szwajcarii,
Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych i na
kontynencie azjatyckim. Zapraszany jest także do
zagranicznych uczelni wyższych, gdzie prowadzi kursy mistrzowskie. W swoim dorobku ma osiem
płyt z solową muzyką organową, dwie płyty z kompozycjami na organy i trąbkę oraz trzy płyty z
muzyką na organy i saksofon.
Foto: Hieronim Czaplicki

2011-04-07 | Bratki ozdobią Jarocin

Wczoraj w Jarocinie rozpoczęło się wiosenne nasadzanie
kwiatów. W jego ramach ulice miasta ozdobi ok. 10 tys.
sadzonek bratków. Podobnie jak w latach ubiegłych
kolorowe kwiaty upiększą miejskie klomby na ul.
Śródmiejskiej przy Parku Zwycięstwa, na ul. Kardynała
Wyszyńskiego, na skrzyżowaniach Al. Niepodległości i W.
Polskiego, Wrocławskiej i Dąbrowskiego, Moniuszki i
Sienkiewicza oraz skrzyżowań Wojska Polskiego ze
Śródmiejską, Wodną i Św. Ducha. Już w maju pelargonie
ozdobią okna ratusza i Urzędu Miejskiego oraz wieże
kwiatowe przy ul. Żwirki i Wigury i na rynku. Latem,
kiedy bratki już przekwitną, zastąpią je m.in. turki i
szałwia.
O rośliny troszczyć się będzie Zakład Wielobranżowy Agro - Zieleń z Jarocina. Ta firma jako jedyna
wzięła udział w przetargu ogłoszonym na wykonanie tego zadania. Koszt zaplanowanych w dwóch
etapach (wiosennym i letnim) nasadzeń kwiatów został oszacowany na blisko 45 tys. złotych. Do
tego trzeba doliczyć nakłady na bieżące utrzymanie klombów, które będzie kosztowało gminny
budżet 7,3 tys. zł miesięcznie.

2011-04-05 | Kolejne gwiazdy festiwalu
Znamy kolejne zespoły, które zagrają na tegorocznym festiwalu. Na scenie pojawią się The
Subways, Happysad w specjalnym koncercie z gośćmi z okazji dziesięciolecia zespołu, R.U.T.A. oraz
Piotr Rogucki. Usłyszymy także laureatów nagrody publiczności ubiegłorocznego konkursu młodych
zespołów, grupę Grin Piss.
Grupa The Subways była gwiazdą Festiwalu w Jarocinie w
2008 roku - niezwykle entuzjastycznie przyjęty koncert
Subways przez wielu został uznany za najważniejszy
moment Festiwalu! The Subways to brytyjskie trio
powszechnie uznawane przez branżowe media za
nadzieję młodej gitarowej sceny indie. Mają na swoim
koncie dwa krążki, wydany w 2005 album "Young For
Eternity" oraz płytę "All Or Nothing" z 2008 roku. Oba
wydawnictwa spotkały się ze znakomitym przyjęciem
angielskiej prasy muzycznej. Dziennikarze podkreślali
znakomity wokal lidera Billy'ego Lunna oraz przebojowość
melodyjnych kawałków zawartych na obu płytach. Do
największych przebojów grupy należą takie piosenki jak
"Rock & Roll Queen", "Oh Yeah" czy "Girls & Boys". W
roku 2009 towarzyszyli na scenie grupie AC/DC podczas
wielkiego koncertu na stadionie Wembley. W tym roku,
jeszcze przed Festiwalem w Jarocinie, ukaże się trzeci,
bardzo wyczekiwany album grupy.

polskiej rockowej scenie. Formacja
w 2001 roku grupa ze SkarżyskaMuzyka Happysad to regresywny rock
charakterystycznymi tekstami. W
2009 ukazał się czwarty krążek grupy
"Mów Mi Dobrze". Został on wydany
płytową Mystic Production i znalazło się

Happysad to
jeden z
najważniejszych
zespołów na
została założona
Kamiennej.
dopełniony
październiku
zatytułowany
przez wytwórnię
na nim 12

utworów. Realizatorem dźwięku i producentem płyty jest Leszek Kamiński. Koncert w Jarocinie
będzie specjalnym występem urodzinowym, który uświetnią wyjątkowi goście zaproszeni przez
Happysad.
Projekt R.U.T.A. powstał z inicjatywy Maćka
Szajkowskiego - założyciela i muzyka Kapeli ze Wsi
Warszawa. Opiera się na archaicznych tekstach piosenek
buntu chłopów przeciw feudalnemu systemowi wyzysku.
Do ich wykonania zaproszona została czołówka
wokalistów polskiego zaangażowanego rocka: Paweł
"Guma" Gumola (Moskwa), Robert "Robal" Matera
(Dezerter), Nika (Post Regiment) oraz Hubert "Spięty"
Dobaczewski (Lao Che). Muzyka wykonywana jest na
instrumentach akustycznych: lirze korbowej, fidelach
płockich, suce biłgorajskiej, sazach, tradycyjnych barabanach, bębnach obręczowych, kontrabasie i
pile przez plejadę osobistości muzyki folk. R.U.T.A. Ruch Utopii, Transcendencji, Anarchii / Reakcyjna Unia
Terrorystyczno Artystowska. Radykalny klan muzyczny.
Heretycka koalicja banitów, renegatów, kulturowych
infamisów. Krzyk buntu z czeluści świata feudalnego,
który przeminął, zmienił oblicze, ale się nie skończył.
Sprzeciw wobec kasty panów i społeczeństwa
niewolników.
Piotr Rogucki - wokalista tekściarz i frontman łódzkiego
zespołu rockowego Coma, aktor, studiował w Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w
Krakowie, wyróżnienie na festiwalu szkół teatralnych w
Łodzi 2006 za rolę "Błazen" w spektaklu dyplomowym
"Wieczór Trzech Króli" w reżyserii Jerzego Stuhra. Karierę
sceniczną rozpoczął, śpiewając piosenki swojego
autorstwa na przeglądach i festiwalach. Wygrał Oranżerię (2000), Wrzosowisko (2000), Piostur
(2002) oraz Spotkania Zamkowe w Olsztynie (2004). W 2001 roku zdobył II nagrodę na 37.
Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. W 2004 roku wraz z zespołem Coma otrzymał Grand
Prix, nagrodę im. Agnieszki Osieckiej i wyróżnienie dziennikarzy na 25. Przeglądzie Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu za interpretację piosenki "Underground" Toma Waitsa i "100 tysięcy
jednakowych miast" własnego autorstwa. Jest też laureatem Toruńskiej nagrody im. G.
Ciechowskiego.Wraz z zespołem Coma otrzymał w 2007 nagrodę "Złotego Bączka" na XIII
Przystanku Woodstock, uhonorowany wraz z zespołem trzema Fryderykami za najlepszy album
rockowy 2004, 2006, 2008 i kolejnym jako wokalista roku 2008. Z zespołem Coma wydał płyty
"Pierwsze wyjście z mroku" w 2004, "Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków" w 2006,
"Hipertrofia" w 2008 oraz "Live", "Excess", "Symfonicznie" w 2010, autor słów i współautor muzyki.
Występował w TR Warszawa (dawniej Teatr Rozmaitości). Grał w spektaklach "Zaryzykuj
Wszystko", "Giovanni" czy "2007:Macbeth" w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Zagrał w kilku filmach
oraz serialach telewizyjnych. Autor solowego albumu pt "Loki - wizja dźwięku" premiera 21 marca
2011.

2011-04-04 | PWiK pozyskał kolejne miliony
2 mln 250 tys. zł - to kwota bezzwrotnej dotacji, jaką pozyskało Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Jarocinie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To aż 75% wartości inwestycji,
która będzie polegała na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w
gminie Jarocin.

- "Ściągnięcie" do gminy Jarocin kolejnych darmowych środków, tym razem w wysokości 2 mln 250
tys. zł, to wielka sprawa. Na inwestycje warte około 2 mln 600 tys. zł, PWiK przeznaczy zaledwie
350 tys. zł - cieszy się Jerzy Wolski, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie.
Gminna spółka podpisała już umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. W
ramach zadania realizowanego przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
PWiK wykona pięć inwestycji.
Wodociągowanie terenu dawnego Lenwitu
Niebawem zostanie podpisana umowa z firmą, która wybuduje sieć wodociągową na terenie
dawnego Lenwitu w Witaszyczkach. - Wchodzimy z własną siecią wodociągową i będziemy zasilać
instalacje wewnętrzne podmiotów gospodarczych ulokowanych na tamtym terenie. Aktualnie firmy
te czerpią wodę nieuzdatnioną z ujęć. Dzięki sieci wodociągowej zarówno firmy, jak i mieszkańcy
jednego bloku mieszkalnego, który tam się znajduje, będą mieli dostęp do wody najwyższej
jakości, którą można pić prosto z kranu - informuje Jerzy Wolski. Przypomnijmy, że niecałe dwa
lata temu na terenie dawnego Lenwitu PWiK powstała sieć kanalizacyjna.
Podłączenie do sieci i nowa jakość w Ameryce
Kolejną inwestycją zrealizowaną przy udziale dofinansowania z PROW będzie podłączenie do sieci
kanalizacyjnej dwóch bloków kolejowych w Witaszycach przy cukrowni. - Teren ten nie był objęty
procesem kanalizacji, a ścieki są wprowadzane do kanalizacji deszczowej cukrowni. Chcemy ten
temat uporządkować - mówi Prezes PWiK. Inwestycja w Witaszycach, podobnie jak ta w
Witaszyczkach powinna rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Nowa sieć kanalizacyjna
powstanie w części Roszkowa - tzw. Ameryce. Będzie to część procesu uzbrajania terenów
przeznaczonych przez gminę pod zabudowę. Jak zapowiadał Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, w
związku z dużym zainteresowaniem kupnem, oprócz sieci kanalizacyjnej, tereny te wzbogacą się o
sieć gazową, prąd oraz drogi. - To będzie nowa jakość, jeśli chodzi o ofertę terenów pod zabudowę
- mówi Pawlicki. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wydłuży również sieć kanalizacyjna w
Bachorzewie przy ul. Leśnej, gdzie powstaje nowe osiedle domów jednorodzinnych.
Jarocin bez rur azbestowych
W ramach PROW PWiK zrealizuje jeszcze jedną inwestycję. Będzie to wymiana rur cementowoazbestowych w Potarzycy. Zadanie to było przewidziane w harmonogramie na lata 2012-2013,
jednak zostanie ono przyspieszone. - Wymiana starych rur azbestowych jest systematycznie
prowadzona. Chcemy, by do 2015 r. Jarocin był bez azbestu - mówi Jerzy Wolski. Poza tym
największe straty wody PWiK odnotowuje w Potarzycy. - Jest to związane z tym, że
wodociągowanie w Potarzycy odbywało się w czynie społecznym, a sieci wodociągowe przebiegają
przez tereny prywatne. Ilość awarii i strat wody jest dużo wyższa niż w innych miejscowościach.
Ponadto odkryliśmy również nielegalne podłączenia do sieci, więc jak najszybciej chcemy
uporządkować ten temat i wprowadzić sieć kanalizacyjną do pasów drogowych - wyjaśnia Prezes
PWiK. Podczas inwestycji gminna spółka zainstaluje w Potarzycy radiowy system odczytywania
liczników mierzących ilość zużytej wody. Potarzyca będzie pierwszą miejscowością wiejską z terenu
gminy Jarocin, gdzie gminna spółka użyje tego systemu. Dzięki niemu PWIK odczyta 100%
wodomierzy i przedstawi mieszkańcom rzeczywiste zużycie, a nie tak jak teraz - uśrednione.
Przetarg na inwestycję wygrała firma Drobud z Jarocina. Place budowy zostaną przekazane w
przyszłym tygodniu.
PROW priorytetem dla PWIK
Aby otrzymać 2 mln 250 tys. zł z PROW, PWiK musi najpierw zaangażować własne środki, a
następnie ubiegać się o zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania. Dlatego priorytetowe dla
gminnej spółki będą inwestycje zgłoszone do PROW. - W ostatnim czasie - zbieg okoliczności pojawiły się problemy z budową kanalizacji przy ul. Wybudowanej w Jarocinie i Jarocińskiej W
Siedleminie, a dokładniej z lokalizacją przepompowni ścieków. Okazało się bowiem, że zgoda
właściciela terenu, na którym miała powstać przepompownia, została sfałszowana. Dlatego
musieliśmy wstrzymać się z tą inwestycją. Powiadomiłem również organy ścigania o popełnieniu
przestępstwa - mówi Wolski. - Niestety, ale mamy problem ze znalezieniem nowej lokalizacji.

Najprawdopodobniej w tym roku inwestycja ta nie ruszy i przesunie się na następny rok - informuje
Prezes PWIK.

2011-04-01 | Trybuna imienia Adama Pawlickiego
Jak donosi Gazeta Jarocińska Fan Club Jaroty Jarocin zaproponował by nowej trybunie na stadionie
w Jarocinie nadać imię Adama Pawlickiego. W ten sposób kibice pragną podziękować burmistrzowi
Jarocina za 8 lat wspierania klubu. Fani sformułowali petycję w tej sprawie i w recepcji hotelu
Jarota - siedzibie JKS Jarota, zbierają podpisy.
Przypomnijmy, że podczas meczu inauguracyjnego na nowym obiekcie, który odbył się 20 marca,
przybyli kibice Jaroty zgotowali włodarzowi miasta owacje, skandując: Adam, Adam! Oddanie
trybuny wschodniej do użytku pozwoliło jarocińskiemu klubowi, po półrocznych występach w roli
gospodarza na stadionie Warty w Poznaniu, zaprezentować się przed własną publicznością, w
Jarocinie. Nowy obiekt liczy blisko 1200 siedzących, a 265 siedzisk znajduje się pod dachem. Z
nowej trybuny kibice mają doskonałą widoczność i w komfortowych warunkach mogą śledzić
wydarzenia sportowe, mające miejsce na stadionie miejskim.

