2011-05-31 | Jarocin w Discovery Historia
Premiera dokumentu "Wydział śledczy IPN Jarocin" już 14
czerwca o godz. 22.00 na kanale Discovery Historia. W
dokumencie wypowiedzą się uczestnicy festiwalowych
koncertów, m.in. reżyser festiwalu, Walter Chełstowski,
muzyk Krzysztof Skiba i były oficer Departamentu MSW
Krzysztof Hajdasz. Poznamy też opinie księdza
Przemysława Kompfa, a także kulturologów i
dziennikarzy: Bartka Chacińskiego, Mirosława Pęczaka i
Jacka Cieślaka. To oni pozwolą ocenić, na ile wartościowe
i zarazem niebezpieczne były akta SB, jakie IPN
opublikował w
2004 roku. Z
jednej strony jest to wiedza, która wciąż
bulwersuje. Z
drugiej jednak to wciąż materiał,
któremu można
wiele zarzucić. Bo w tym wszystkim
uwadze
esbeków umykała muzyka i słowa
piosenek, jakie
padały z festiwalowej sceny. I uczucie
wolności, jakie
udzielało się wszystkim uczestnikom
zabawy.
Jarocin w latach
80. stał się miejscem jednego z
największych
festiwali rockowych wschodniej Europy.
Te kilkudniowe
spotkania były dla młodych ludzi szansą
uwolnienia
emocji tłumionych przez konwenanse i
ograniczenia
reżimu. To tu grały tak kultowe zespoły jak TSA, Dezerter, KSU, Hey czy Armia. I to przede
wszystkim w tym miejscu buntująca się przeciw ograniczeniom ustroju młodzież mogła zaznać
kilkudniowej swobody. W 1995 roku festiwal ucichł na ponad 10 lat. Jego reaktywację w 2005 roku
poprzedziła wydana rok wcześniej wstrząsająca publikacja łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej. Był to album "Jarocin. W obiektywie bezpieki"
z niepublikowanymi dotąd dokumentami na temat
infiltracji festiwalu przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Skala tej inwigilacji okazała się porażająca. W zbiorze
znalazły się m.in. wykonane przez esbeków analizy
struktur subkultur młodzieżowych, liczne zdjęcia
dokumentujące ich wygląd oraz prywatne dane członków
zespołów grających na festiwalu. Pod lupą tajnych
funkcjonariuszy znalazły się środowiska punkowców,
satanistów, skinheadów, heavy metalowców i hipisów.
Agentów interesował nie tylko ich wygląd, ale również
sposób organizacji i filozofia, jaką się kierowali.
Obserwacją objęto także środowisko oazowców i ludzi
związanych z "Monarem" Marka Kotańskiego. Szukano również "haków" na organizatorów
festiwalu, mających rzekomo przemycać pod jego osłoną treści podżegające do bojkotu władzy.
Organizatorzy wiedzieli, że wśród festiwalowiczów znajdują się agenci, ale nikt nie zdawał sobie
sprawy ze skali i sposobów inwigilacji środowiska. Te akta SB u jednych budzą lęk, jednak u
innych... śmiech. Były one bowiem przygotowywane w większości przez ludzi, których
wydelegowano do pracy wśród zbuntowanej młodzieży i którzy tak naprawdę nie wiedzieli zbyt
wiele o festiwalowej rzeczywistości. Zebrany przez nich materiał dowodowy był na pewno
imponujący pod względem objętości. Jednak był on jednocześnie pełen luk i obnażał ogromną
niewiedzę agentów o miejscu, w którym przebywali. W raportach pojawiają się błędne nazwy
subkultur, nieznajomość nomenklatury czy mieszanie członków różnych społeczności. Akty
dewastacji cmentarzy, jakich dopuszczała się jarocińska młodzież, przypisywane były
"potężniejącej subkulturze szatanistów". Oazowców widziano jako organizację stworzoną na wzór

wojskowy, w której wyróżniono ludzkie "posterunki", "zwiadowców" i "grupy operacyjne".
Zdjęcia: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, sygn. 0044/15 t. IV/VI.

2011-05-30 | Kolarze dla Eweliny
720 kilometrów pokona ośmiu jarocińskich rowerzystów,
którzy udają się do Schlüchtern, naszego miasta
partnerskiego w Niemczech. W poniedziałek, 30 maja
wyruszyli z jarocińskiego rynku, aby 3 czerwca wjechać
na ulice Schlüchtern. Projekt, odbywający się pod hasłem
"Tour Ewelina", ma także cel charytatywny.
Kolarze ubrani w specjalnie wykonane na tę okazję stroje
z free-wolnym logo Jarocina wyruszyli z jarocińskiej
starówki 30 maja o godzinie 8 rano. - Przez całą trasę
uczestnikom towarzyszyć będzie samochód serwisowy ze
sprzętem i bagażami - mówi Paweł Kula, prezes
Stowarzyszenia Jarocin XXI. Na ostatnim etapie do rowerzystów z Jarocina dołączą kolarze z
Niemiec. Rajd jest przedsięwzięciem charytatywnym na rzecz Eweliny Szymańskiej. 35-letnia
jarocinanka jest mężatką i mamą dwóch wspaniałych
córek, z których młodsza ma zaledwie 15 miesięcy. We
wrześniu 2010r. Ewelina straciła prawą nogę. Amputacja,
której została poddana, była wynikową choroby
nowotworowej. By wrócić do "normalnego" życia
potrzebuje protezy, która kosztuje ponad 100 tys.
złotych.
Chcąc pomóc Ewelinie magistrat w Schlüchtern
udostępnił swoje konto, na które można wpłacać datki na
rzecz Eweliny. - Pierwsze wpłaty są już na koncie potwierdza Kerstin Beier-Hildbrand. Jeden przejechany
przez jarocińskich kolarzy kilometr został wyceniony na
50 centów. Do akcji mogą się także przyłączyć mieszańcy gminy Jarocin. Pieniądze można wpłacać
na konto Eweliny Szymańskiej 39 1090 1131 0000 0000 1301 0541 w Banku Zachodnim WBK S.A.
z dopiskiem : "Darowizna na rehabilitację - Ewelina Szymańska". Więcej informacji na stronie
internetowej www.pomagamyewelinie.pl.
Organizatorami rajdu są Stowarzyszenie Jarocin XXI i MUKS Białe Tygrysy przy dofinansowaniu
gminy Jarocin. Akcja wspierana jest także przez niemieckie Stowarzyszenie Jarocin-Schlüchtern.
Rajd rowerowy do Niemiec to nie jedyne przedsięwzięcie, zorganizowane z myślą o Ewelinie
Szymańskiej. W sobotę 28 maja w Mieszkowie odbył się festyn majowy z okazji Dnia Matki i Dnia
Dziecka, połączony z Przeglądem Zespołów Muzycznych. Organizatorem imprezy, nad którą
patronat objął burmistrz Jarocina, było Sołectwo Mieszków. A już 4 czerwca zapraszamy do
Jarocińskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbędzie się koncert charytatywny dla Eweliny. Początek o
godzinie 16.00. Wstęp wolny.

2011-05-30 | JLA zmuszone podnieść ceny
- Podwyżka cen biletów wynika przede wszystkim z ogromnego wzrostu cen paliwa, a od początku
roku ceny paliw wzrosły aż ponad 20 procent - tłumaczy podwyżkę cen biletów Jarocińskich Linii
Autobusowych prezes spółki Grzegorz Mirkiewicz. Konieczność podwyżki cen biletów na przejazdy
miejskie spowodowany jest również wzrostem podatku od towarów i usług.
Nowy cennik JLA na przejazdy na terenie gminy Jarocin zacznie obowiązywać najprawdopodobniej
od 1 sierpnia 2011 roku. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
przewozowe został już przedłożony Radzie Miejskiej w Jarocinie, a ta uchwałę przegłosowała. Rada Miejska przyjęła uchwałę już kilka tygodni temu, ale nowe ceny chcemy wprowadzić jak
najpóźniej. W wielu gminach w Wielkopolsce, ze względu na tegoroczne podwyżki cen paliw, ceny
biletów miejskich wzrosły już od 1 kwietnia - mówi Grzegorz Mirkiewicz. W ciągu 2010 roku ceny
hurtowe zakupu 1 litra oleju napędowego wzrosły z poziomu 3,30 zł do kwoty 4,10 zł, a więc o
blisko 21%. Ceny biletów na przejazdy komunikacją miejską w Jarocinie wzrosną o około 8
procent.
Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost kosztów przewozu stała się konieczność zakupu nowych
autobusów w związku z dekapitalizacją dotychczasowego taboru. Ma to również wpływ na wzrost
amortyzacji. - Dodatkowym kosztem, pomimo nowego taboru autobusowego, jest jego
eksploatacja, np. wymiana ogumienia - tłumaczy prezes JLA, Grzegorz Mirkiewicz. Tylko jeden z
autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie potrafi przejechać w ciągu jednego roku 100 tysięcy
kilometrów zużywając komplet opon o wartości 10 tysięcy złotych.
Powodem podniesienia cen jest również wzrost w 2011 roku wysokości podatku od towarów i usług
z 7% do 8% z tytułu sprzedaży biletów oraz z 22% do 23% na pozostałe działania związane z
zakupem paliwa, części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych oraz wciąż rosnąca
inflacja.

2011-05-27 | Majówka w Golinie
Majówka w Golinie, zorganizowana przez Radę Sołecką wsi Golina i Stefanów odbyła się w sobotę
21 maja. Na mieszkańców czekało wiele atrakcji, zarówno dla tych najmłodszych jak i starszych.
Impreza rozpoczęła się od meczu drużyny trampkarzy Gromu Golina z Włókniarzem Kalisz.
Gospodarze wygrali z przyjezdnymi 2:1.

Po meczu obyła się już piąta edycja akcji "Biegaj z nami golińskimi ulicami" . W biegu wzięło udział
90 uczestników, którzy łącznie przebiegli 250 km. Każdy z uczestników po ukończonym biegu
otrzymał napój oraz coś słodkiego. Ponadto, sponsorzy ufundowali dla uczestników specjalne
koszulki z logiem ogólnopolskiej akcji "Polska biega". Wśród uczestników rozlosowano drobne
upominki od sponsorów oraz szalik Lecha Poznań. Popołudniu majówka przeniosła się na plac obok
sali OSP. Na scenie swoje liczne talenty zaprezentowały dzieci i młodzież z golińskich szkół.

Golińska Ochotnicza Straż Pożarna zaprezentowała swoje dwa nowoczesne wozy bojowe.
Mieszkańcy mogli wszystkiego dotkną, spróbować, a nawet wejść na dach samochodów.
Na dzieci czekały liczne konkursy i zabawy, przejażdżka bryczką, dmuchany zamek, trampolina i
kule na wodzie. Dzięki uprzejmości firmy Avon dzieci miały malowane twarze w różne kolorowe
wzory, a mamy mogły dowiedzieć się co nieco o kosmetykach. Dla dorosłych zorganizowano turniej
strzelania z wiatrówki. Wszystkie nagrody ufundował Urząd Miejski w Jarocinie i Rada Sołecka. Zorganizowaliśmy ten festyn dla mieszkańców, aby wspólnie się spotkać i mile spędzić to majowe
popołudnie i wieczór - mówił sołtys Ryszard Żyto podczas otwarcia imprezy.

Na majówce został rozstrzygnięty konkurs na logo sołectwa. Czworo uczestników, Mateusz
Adamiak, Marcin Bryll, Wiktoria Wyrwas i Radosław Żyto, zgłosiło łącznie 8 prac. Jury nie wybrało
żadnej zwycięskiej pracy. Z podanych propozycji wkrótce powstanie logo. - Chcemy naszą
przepiękną miejscowość promować na zewnątrz, aby każdy dowiedział się o istnieniu Goliny tej
koło Jarocina, słynącej ze snutki golińskiej, zabytkowego sanktuarium i aktywnych mieszkańców,
którzy działają w wielu stowarzyszeniach. W tym celu potrzebujemy logo, czyli znaku, który by
wyróżniał naszą miejscowość od innych - mówił sołtys. O zmroku uczestnicy majówki wzięli udział
w niezwykłym pokazie ogniowym, który był niewątpliwie największą atrakcją majówki. Od godziny
19 do białego rana do zabawy przygrywał zespół Magic.
Foto: Radosław Żyto

2011-05-27 | Lekarstwo na parkowanie w śródmieściu
Problem z parkowaniem w centrum Jarocina istnieje. Temu nie zaprzeczy chyba nikt, kto wybrał się
do śródmieścia w godzinach szczytu. Jak można rozwiązać ten problem? Remedium może być
strefa płatnego parkowania. Ostateczna decyzja o jej przywróceniu poprzedzona zostanie jednak
odpowiednimi analizami i badaniami. W tym celu gmina Jarocin zleciła zaprojektowanie usprawnień
organizacji parkowania dla centrum miasta. Wykona je poznańska firma Green Parking Polska.
Centrum Jarocina, tak jak większości miast w Polsce, nie jest przystosowane, aby zapewnić
swobodne parkowanie. Śródmieście było bowiem budowane na zupełnie inne warunki, i jest
przystosowane do 100 samochodów przypadających na tysiąc mieszkańców. Aktualny wskaźnik
jest znacznie wyższy i wynosi 500 aut na tysiąc mieszkańców. Występujące naturalne ograniczenia
przestrzenne, inwestycyjne oraz konserwatorskie uniemożliwiają przystosowanie ulic centrum po
aktualnych potrzeb parkingowych.- Ten problem się sam nie rozwiąże, bo liczba samochodów
jeszcze będzie wzrastała. Im szybciej strefa w Jarocinie zostanie wprowadzona tym lepiej zapewnia Jan Sklorz, dyrektor Działu Stref parkowania w formie Green Parking Polska. Problemem
w Jarocinie są te samochody, które w centrum pozostają przez osiem godzin. - Jeżeli chodzi o
śródmieście chcemy zwiększyć rotacyjność, żeby łatwiej można było się dostać do centrum i żeby

samochody nie parkowały tam po kilka godzin. Naszym celem jest to, aby mieszkańcy naszej
gminy jak i całego powiatu chcieli do śródmieścia Jarocina przyjechać - podkręśla burmistrz Adam
Pawlicki.
Projekt usprawnień organizacji parkowania dla centrum miasta przygotuje Jan Sklorz, od 1989r. do
2003 dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, odpowiedzialny za wprowadzenie strefy
płatnego parkowania w Poznaniu, drugim po Krakowie mieście w Polsce. Jest także autorem 30
projektów takich stref i usprawnień już funkcjonujących dla innych miast.
Prace nad przygotowaniem koncepcji strefy poprzedzą trzydniowe badania wypełnienia na
wszystkich ulicach starej strefy i ulicach z nią sąsiadujących. - Strefa ma zmobilizować nas do
przemyślenia tego, czy muszę tak długo tu pozostawać. Dobrze funkcjonująca strefa i efektywna
jej kontrola zapewnią sprawne działanie systemu i sprawią, że Jarocin pod względem parkowania
będzie miastem o standardach europejskich - podkreśla Sklorz. - Strefa płatnego parkowania to
lekarstwo, którego spróbowały już setki miast w Polsce i zapewniam, że choć gorzkie, jest
skuteczne. Wszystkie miasta dookoła mają strefy w śródmieściach, wystarczy wymienić Pleszew,
Gostyń czy Krotoszyn - mówi dalej dyrektor.
- Strefa będzie opracowana na sprawdzonych wzorcach z innych miast, ale oczywiście dostosowana
do warunków Jarocina - zaznacza Jan Sklorz. Za parkowanie trzeba będzie płacić przez osiem
godzin w ciągu doby, najprawdopodobniej w godzinach od 8.00 do 16.00 lub od 9.00 do 17.00 - Na
razie nie chciałbym o tym przesądzać - mówi Sklorz. Maksymalnie za godzinę parkowania trzeba
będzie wydać 2 zł. Najmniej - 1 zł zapłacimy za postój półgodzinny. Za darmo zaparkują m.in.
oznakowane auta służb miejskich lub kierowcy niepełnosprawni.
Administratorem strefy powinna być firma zewnętrzna, wyłoniona w drodze przetargu, która będzie
zobowiązana do wprowadzenia systemu parkometrów. Każda ulica strefy będzie kontrolowana co
pół godziny przez pracowników tej firmy. Z kolei system komputerowy pozwoli monitorować pracę
tych kontrolerów. Ciekawym rozwiązaniem będzie możliwość uiszczania opłat za rzeczywisty czas
parkowania pomocą telefonu komórkowego, szczególnie wygodna w przypadku przedłużania
postoju bez potrzeby korzystania czy powracania do parkometru. Przewidywana jest także
możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego dla mieszkańców strefy, przedsiębiorców lub dla
wszystkich chętnych mieszkańców.
Liczbę miejsc parkingowych można zwiększyć, wprowadzając możliwość parkowania skośnego na
ulicach jednokierunkowych. Analizowany będzie także wariant jednostronnego ruchu na rynku dla
samochodów osobowych oraz wyznaczenia tam miejsc parkingowych. - Podkreślam, że projekt,
który przygotuję o niczym nie przesądza, ma być wskazówką kierunku zmian - zaznacza Jan
Sklorz. Przygotowana koncepcja usprawnień organizacji parkowania zostanie przedstawiona
radnym Rady Miejskiej. Ostateczną decyzję, dotyczącą wprowadzenia strefy płatnego parkowania w
śródmieściu Jarocina i stawek w niej obowiązujących, podejmą właśnie rajcy miejscy w stosownej
uchwale.

2011-05-25 | Nowa śmieciarka ZGO-NOVA
Nowoczesny pojazd do odbioru odpadów, który może
imponować wyglądem, osiągami i wyposażeniem, to
śmieciarka, która od niedawna stała się własnością "ZGONOVA" Sp. z o.o. Radni miejscy mieli okazję zobaczyć
nowy nabytek spółki przed rozpoczęciem obrad w ratuszu
w miniony poniedziałek. Na ręce pracowników spółki
burmistrz Adam Pawlicki przekazał ramki do tablic
rejestracyjnych z free-wolnym logo Jarocina.

Nowy nabytek spółki to śmieciarka MIDIUM XL z osprzętem do opróżniania kontenerów o
pojemności 7 m3 oraz zintegrowanym systemem wagowym. - Pojazd przeznaczony jest do
zbierania wszystkich odpadów z gospodarstw domowych miejskich i wiejskich - mówi Wojciech
Wiszniewski, prezes ZGO-NOVA. Zastosowane urządzenia zasypowe umożliwiają załadunek
typowych pojemników od 80 litrów do 1100 litrów. - Dzięki niskiej krawędzi zasypu jest możliwa
wygodna zbiórka odpadów gromadzonych luzem, w tym niestandardowych odpadów
wielkogabarytowych - tłumaczy prezes. Śmieciarka może również obsługiwać inne typy pojemników
posiadających taki sam system opróżniania, służących do gromadzenia odpadów segregowanych
np. z tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, makulatury, oraz stłuczki szklanej. Dzięki
możliwości płynnej regulacji zgniotu, idealnie nadaję się jako pojazd do zbiórki odpadów
biodegradowalnych.
Nowa śmieciarka posiada system ważenia, będzie więc
dokładnie wiadomo, ile śmieci trafia na wysypiska, co
przy rosnących cenach za składowanie odpadów jest nie
bez znaczenia. - Co ważne, system wagowy posiada
legalizację polskiego Urzędu Miar i Wag, uprawniającą
nas do wystawiania faktur za odebrane odpady od klienta
- informuje prezes. Taka możliwość w przypadku
kontenerów typu KP-7 wyeliminuje konieczność
czasochłonnego kursowania na wysypisko i z powrotem
do klienta.
Dodatkowym elementem podnoszącym komfort pracy
załogi jest pulpit zamontowany w kabinie kierowcy. Umożliwia on stałą, bieżącą kontrolę
parametrów pracy zabudowy, diagnozowanie usterek i chociażby zliczanie wybranych parametrów
eksploatacyjnych. Zabudowa śmieciarki została wyposażona w dodatkowy osprzęt umożliwiający
załadunek kontenerów o pojemności 7m3 typu KP-7. Może pomieścić aż 16 kontenerów typu KP-7.
Pojazd posiada tzw. system bezpiecznego cofania - specjalnie zamontowana w tym celu kamera z
obrazem tyłu auta o kącie widzenia 100 stopni wraz z mikrofonem. Dzięki temu np. podczas cofania
pomocnik może wydawać kierowcy komendy.
Pojazdy wyposażony jest również w elektroniczne urządzenie służące do monitorowania i zapisu
pracy samochodu, współpracującego z GPS, rejestrującego m.in. następujące dane: trasę
przejazdów, prędkości, spalanie, czasy i miejsca postojów. Śmieciarka kosztowała 685 tys. zł netto.
Na zakup pojazdu spółka ZGO-NOVA zaciągnęła kredyt preferencyjny.

2011-05-25 | Planty w Rawiczu dla Wielkopolan
Trwa kampania promocyjna Plant Jana Pawła II oraz układu urbanistycznego starego miasta w
Rawiczu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem
projektu jest podniesienie rangi Plant Jana Pawła II i układu urbanistycznego Rawicza w oczach
Wielkopolan.

Głównym problemem jest niewiedza o wyjątkowości rawickiego zabytku, która powoduje, że

traktowane są one przez osoby spoza Rawicza jako jedynie lokalny pas zieleni, nie mający wartości
ponadregionalnej. Zależy nam na pokazaniu nie tylko wartości historycznej Plant i układu
urbanistycznego, ale ukazaniu ich w nowoczesny sposób jako produkt turystyczny, który
Wielkopolska może z powodzeniem użyć w promocji regionu w kraju i za granicą, że Planty to nie
tylko historia Rawicza i Wielkopolski, że to nie tylko zmumifikowana pozostałość dawnych czasów,
ale obiekt który może być wykorzystany obecnie i w przyszłości do celów organizacji ciekawych
wydarzeń kulturalnych i turystycznych.
Więcej informacji na stronie www.rawicz.pl

11-05-25 | Program Jarocin Festiwal 2011
Informujemy, iż znany jest już dzienny harmonogram występów podczas tegorocznego Festiwalu w
Jarocinie (15-17 lipca). Rozpiska przedstawia się następująco:
15 lipca - piątek
APOCALYPTICA
MYSLOVITZ
ARMIA
FARBEN LEHRE
ROGUCKI
R.U.T.A.
TIDES FROM NEBULA
NEONY
GRIN PISS
16 lipca - sobota:
BAD RELIGION
HAPPYSAD
STRACHY NA LACHY
ACID DRINKERS
THE BLACKOUT
DERIGLASOFF
MASTURBATOR
COOL KIDS OF DEATH
BAABA KULKA
HEROES GET REMEMBERED
17 lipca - niedziela:
DŻEM
MOSKWA
THE SUBWAYS
ANTI-FLAG
STARGUARDMUFFIN
DANANANANAYKROYD
SORRY BOYS
STAN MIŁOŚCI I ZAUFANIA

2011-05-25 | Czy Rzecznik wystąpi o kasację?
Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje wystąpienie Adama Pawlickiego o skierowanie do Sądu
Najwyższego wniosku o kasację wyroku skazującego. Na początku maja do Sądu Rejonowego w

Jarocinie wpłynęło pismo z biura Rzecznika z prośbą o przekazanie całości akt, liczących 12 tomów.
"Rzecznik Praw Obywatelskich bada sprawę Adama Pawlickiego pod kątem wniesienia kasacji na
jego korzyść" - uzasadniono prośbę.
Adam Pawlicki zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten wniósł do Sądu Najwyższego o
kasację wyroku. Burmistrz nie mógł sam wystąpić do SN ze skargą kasacyjną, gdyż takie prawo
przysługuje jedynie skazanym wyrokiem przewidującym karę pozbawienia wolności bez
warunkowego zawieszenia jej wykonania. Adam Pawlicki usłyszał wyrok "w zawieszeniu".
W wystąpieniu do Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Pawlicki wniósł o złożenie skargi
kasacyjnej, ale również o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia do momentu wydania
ostatecznego wyroku przez Sąd Najwyższy. Adam Pawlicki, Burmistrz Jarocina: Wbrew temu, co
piszą niektóre media i co mówią moi przeciwnicy polityczni, nie jestem byłym burmistrzem
Jarocina. Nadal sprawuję tę funkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystam z
przysługującego mi prawa do obrony. Nie przeciągam na siłę wygaszenia mandatu burmistrza.
Wierzę, że moje wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich zakończy się pozytywnie - kasacją
wyroku przez Sąd Najwyższy. Wtedy nie trzeba byłoby organizować nowych wyborów. Gdybym nie
miał takiej wiary, dawno bym odpuścił.

2011-05-25 | Kolejne autobusy JLA
Umowę na dostawę dwóch 12-metrowych autobusów
marki Irisbus podpisali dzisiaj Grzegorz Mirkiewicz,
prezes Jarocińskich Linii Autobusowych i Radosław
Pankau, pełnomocnik firmy Lider Tradnig.
Do głównych zalet zakupionych przez spółkę autobusów
można zaliczyć niskie zużycie paliwa, silniki spełniające
najwyższe standardy ekologiczne, bezprzewodowy dostęp
do Internetu oraz monitoring. - Wprowadzenie
monitoringu zwiększy bezpieczeństwo pasażerów zaapewnia Grzegorz Mirkiewicz. Nowe autobusy będą
także w pełni klimatyzowane. - Jeśli chodzi o
klimatyzację przestrzeni pasażerskiej niewielu przewoźników w Polsce może się nią pochwalić podkreśla Radosław Pankau. Nowe pojazdy, które na ulicach gminy Jarocin pojawią się we
wrześniu, dostarczy wyłoniona w drodze przetargu firma Lider Trading sp. z o.o. z Warszawy
O/Łańcut. Złożona przez nią oferta opiewa na kwotę 1,4 mln złotych.
To jednak nie jedyne zakupy jarocińskiego przewoźnika. Także we wrześniu firma Autosan
dostarczony sześć minibusów. JLA zapłaci za nowe 9-metrowe autobusy 2,7 mln złotych. JLA
posiada jeden z najmłodszych taborów autobusowych w skali kraju, jednak odmłodzenie taboru
było jednak możliwe dzięki ponad 3 mln unijnego dofinansowania w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, które stanowi 80% wartości całego
projektu. Wniosek o dofinansowanie przygotowała spółka Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych.

2011-05-24 | "Jarocin w obiektywie bezpieki" znów w
sprzedaży
Wydany przez Instytut Pamięci Narodowej album "Jarocin w
obiektywie bezpieki" można znów kupić w Jarocinie. Ponad
dwustustronicowy album stanowi katalog wystawy "Jarocin w

obiektywie bezpieki" przygotowanej przez IPN w Łodzi we współpracy z Muzeum Regionalnym w
Jarocinie. Ekspozycja była pokazywana w 2005r. w podcieniach jarocińskiego ratusza, a od tamtego
czasu odwiedziła kilkadziesiąt miast w Polsce. W albumie opublikowane zostały zdjęcia ze zbiorów
Archiwum IPN w Łodzi i Muzeum Regionalnego w Jarocinie, wykorzystano także prace niezależnego
fotografa Tomasza Barasińskiego oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych. Publikacja pokazuje
inwigilację młodzieży przez Służbę Bezpieczeństwa oraz próby wpływania przez władze na przebieg
festiwali w Jarocinie w latach 80.
Album pierwszy raz wydano pod koniec 2004r. Nakłady dwukrotnie zostały sprzedane. Od kilku dni
w Muzeum Regionalnym w Jarocinie (Rynek Ratusz) i w kinie "Echo" im. Piotra Łazarkiewicza
można kupić egzemplarze z trzeciego wydania w cenie 30 zł.

2011-05-23 | Inwestycyjne seminarium w Jarocinie
Specjaliści z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będą głównymi prelegentami w trakcie
seminarium inwestycyjnego, które odbędzie się wkrótce w Jarocinie. Inicjatorem oraz
współorganizatorem imprezy jest gmina Jarocin. 8 czerwca br. na bezpłatne seminarium "Wsparcie
aktywności inwestycyjnej miast i gmin Wielkopolski" zjadą do Jarocina zaproszeni przedstawiciele
samorządów lokalnych: gmin i powiatów Wielkopolski oraz przedsiębiorcy.
Seminarium poświęcone będzie m.in. zagadnieniom związanym z właściwym przygotowaniem
terenów inwestycyjnych oraz ich promocją jak również pozyskiwaniem środków pomocowych na
prowadzenie działań proinwestycyjnych. Omówiona zostanie działalność regionalnych Centrów
Obsługi Inwestora oraz przeznaczenie Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych. Z krótkimi
prelekcjami wystąpią obok specjalistów z PAIiIZ, przedstawiciele Departamentu Gospodarki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
oraz JFPK Sp. z o.o. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak objęli patronatem honorowym jarocińskie seminarium. Portal
internetowy www.terenyinwestycyjne.info, na którym gmina Jarocin posiada swoją wizytówkę
inwestycyjną, objął imprezę patronatem medialnym.

2011-05-23 | Wojewoda wzywa radnych
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wezwał Radę Miejską w Jarocinie do obsadzenia mandatu
radnej Zdzisławy Pilarczyk. Radni na podjęcie stosownej uchwały mają 30 dni. Jeżeli tego nie
uczynią, wojewoda, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wyda zarządzenie zastępcze.
Najbliższą okazję do podjęcia uchwały rajcy będą mieli już dzisiaj podczas nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej, która rozpocznie się o godzinie 15.30, w programie której zaplanowano drugie już
głosowanie nad obsadzeniem mandatu Zdzisławy Pilarczyk.

2011-05-20 | Jarocin Festiwal 2011
Ostatnim ogłoszonym zespołem jaki pojawi się w
Jarocinie podczas tegorocznego Festiwalu w Jarocinie
(15-17 lipca) będzie legendarna formacja Masturbator. To
bez wątpienia najważniejsza reaktywacja na polskiej
scenie w tym roku!
Przypomnijmy, że poza Masturbatorem w Jarocinie

pojawią się między innymi formacje Apocalyptica, Anti Flag, Bad Religion, The Subways, Dżem,
Myslovitz czy Happysad. 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.
Informacje dotyczące pola namiotowego - telefon 501
639 555, e-mail: marek.siera@interia.pl Cena za pole
namiotowe: 30 zł od osoby za 4 dni pobytu. Numer konta
bankowego do wpłat: 82 1020 2212 0000 5102 0294
2845.
W tym roku pole namiotowe będzie większe - jego
pojemność to 8 hektarów. Pole wyposażone będzie w
profesjonalne systemy sanitarne (toalety, prysznice).
Jego zaletą będzie bliskość sceny - usytuowane będzie 50
m od terenu festiwalu. Na polu namiotowym znajdować
będą się również: punkt pomocy medycznej i punkt do
ładowania telefonów komórkowych.
Osoby zainteresowane udostępnieniem miejsc noclegowych (pokoje gościnne, apartamenty,
miejsca pod namiot itp.) dla uczestników Festiwalu w Jarocinie prosimy o zgłoszenia na adres
biuro@jarocinfestiwal.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem 61 852 43 10 od poniedziałku do
piątku w godzinach 10-15.

2011-05-19 | Konkurs na widokówkę na Rok Radolińskich
Uwaga młodzież, dzieciaki! Przypomnijcie sobie lekcje lokalnej historii, opowiadania z książek i
przewodników, wspomnienia dziadków, spacery po Jarocinie, widok najważniejszych zabytków
miasta, szczególnie pałacu, skarbczyka, parku... Już? Teraz uruchomcie wyobraźnię i przenieście
się w czasie do Jarocina, który był jeszcze miastem prywatnym, a jego właścicielami byli Radolińscy
lub Radolinowie. Jak mogło wyglądać życie we dworze Radolińskich? Jak spędzali czas? Czy były
bale? Jak wyglądał ich powszedni dzień? Czy puszczali latawce? Czy organizowali kuligi? Polowania?
Jak się ubierali? Jakie pejzaże mogli podziwiać z okien pałacu czy podczas spacerów? Wybierzcie się
w swojej wyobraźni do rodowej siedziby Radolińskich, a potem tę wizytę narysujcie, naszkicujcie,
namalujcie lub przenieście na papier jakąkolwiek inną techniką.
Nadesłane przez Was prace wezmą udział w konkursie plastycznym, który organizuje Jarociński
Ośrodek Kultury pod patronatem Burmistrza Jarocina. Pierwszy etap konkursu prowadzą jednak
szkoły, więc szukajcie informacji w Waszych placówkach. Konkurs odbywa się w trzech
kategoriach: pierwsza dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, druga dla uczniów klas IV-VI
podstawówek, i trzecia dla gimnazjalistów. Każda szkoła może nadesłać do JOKu maksymalnie 10
prac w każdej kategorii . Termin nadsyłania prac ze szkół mija 27 maja. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 12 czerwca podczas niedzielnego festynu "Mamy Talent". Dla zwycięzców będą oczywiście
nagrody. Ponadto spośród nadesłanych prac wybrane zostaną trzy najlepsze, które posłużą jako
projekt widokówek okolicznościowych, upamiętniających Rok Radolińskich. Widokówki zostaną
wydane i będą dostępne bezpłatnie jeszcze przed wakacjami.

2011-05-18 | Inwestycje drogowe w gminie
Ruszyła przebudowa ul. Mickiewicza w Witaszycach, gdzie
na całej długości został już położony chodnik. Obecnie
trwają prace, związane z układaniem nawierzchni drogi.

Prace w Witaszycach to część inwestycji drogowej wartej 4,2 mln złotych. W jej ramach powstanie
łącznie ponad 1,3 km dróg asfaltowych, ponad 800 m dróg z kostki betonowej, blisko 1,6 km
chodników oraz pół kilometra kanalizacji deszczowej. Część prac została wykonana już w zeszłym
roku. Tak było w przypadku ul. Lutyńskiej w Jarocinie oraz ul. Sienkiewicza i Nowej w Cielczy, gdzie
została położona nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik wraz ze zjazdami na posesje. W tym roku na
ul. Nyskiej i ul. Opłotki w Jarocinie wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ze
zjazdami na posesje. W przypadku ul. Opłotki nawierzchnia została wykonana na odcinku drogi,
która jest droga gminną. Z kolei na ul. Dnieprowej i Świętokrzyskiej w Jarocinie wykonano
kanalizację deszczową. Obecnie przy pierwszej z ulic powstaje chodnik, a przy drugiej separator z
oczyszczalnią wód deszczowych. Zgodnie z planem wszystkie prace w ramach inwestycji mają
zostać wykonane do końca maja. Inwestycję realizuje konsorcjum dwóch firm - DROBUD z Jarocina
oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Konina.
Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej na drodze,
łączącej Jarocin od strony Ługów z Roszkowem.
Inwestycję dla spółki PWiK realizuje firma DROBUD z
Jarocina. Następnie droga o długości ponad 2,4 km
wzbogaci się o nową nawierzchnię asfaltową. Jednak
położenie nowej nawierzchni wyprzedzi utwardzenie i
poszerzenie drogi zgodnie z normami Unii Europejskiej.
Utwardzone zostaną także pobocza wraz z wjazdami na
posesje. Prace mają zostać zrealizowane do końca
sierpnia. Koszt inwestycji szacowny jest na około 2,8 mln
złotych, z gmina Jarocin zapłaci tylko 1,3 mln złotych.
Pozostałe 1,5 mln złotych zostanie sfinansowane ze
środków, jakie gmina pozyskała z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

2011-05-16 | Dwie oferty na remont Spichlerza
Dwie jarocińskie firmy - Bud-Rem i Sław-Bud - złożyły swoje oferty w przetargu ogłoszonym przez
Muzeum Regionalne w Jarocinie na I etap remontu i adaptacji budynku dawnego magazynu
zbożowego na potrzeby Spichlerza Polskiego Rocka.
W ramach prac wykonanych w tym roku zostanie wyremontowany dach i elewacja, a także
wymieniona i poddana renowacji stolarka okienna i drzwiowa. Obecnie oferty są sprawdzane pod
względem formalnym. Wykonawca będzie wyłoniony do końca maja. Roboty rozpoczną się w
czerwcu i powinny być zakończone do końca października. Przewidywany koszt tegorocznych prac
to ok. 450 tys. zł.
Równocześnie będzie powstawał scenariusz ekspozycji stałej, która zostanie stworzona na
pierwszym i drugim piętrze budynku. Scenariusz określi zawartość merytoryczną wystawy
pokazującej historię polskiej muzyki rockowej i jarocińskich festiwali. Wskaże też zagadnienia i
materiały archiwalne (m. in. zdjęcia, nagrania audio i wideo, dokumenty), które powinny być
uwzględnione przez autorów projektów plastyczno-przestrzennego, multimediów oraz filmów
wyprodukowanych specjalnie na potrzeby Spichlerza.
Drugi etap remontu, obejmujący wnętrza (w tym montaż instalacji grzewczej, elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, przeciwpożarowej) planowany jest na rok 2012, kiedy znany już będzie projekt
aranżacji wystawy (plastyczno-przestrzenny). Spichlerz Polskiego Rocka ma być otwarty w lipcu
2013 roku. Do tego czasu na parterze budynku powstanie klub muzyczny, w którym - poza
wystawami czasowymi - odbywać się będą także koncerty, spotkania autorskie, projekcje filmów.
Wydarzenia ze spichlerzowego pubu będą mogły być oglądane i słuchane na całym świecie, gdyż
będą transmitowane w internecie.

Projekt Spichlerza Polskiego Rocka uzyskał na lata 2010-2013 dofinansowanie Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (prawie 1,6 mln zł), a także na 2011r.
dotację ministra kultury (150 tys. zł) na remont budynku. Gmina Jarocin dotychczas
zagwarantowała muzeum wsparcie w kwocie 300 tys. zł jako wkład własny do zakresu projektu
dofinansowanego przez UE w latach 2010-2013, a także 300 tys. zł na tegoroczny remont.
UWAGA! Muzeum prosi o kontakt osoby, które pracowały w spichlerzu lub posiadają
zdjęcia z okresu, kiedy pełnił on funkcję magazynu zbożowego (tel. 62 747-34-49, e-mail:
spichlerzrocka@jarocin.pl). Osoby zainteresowane sfotografowaniem wnętrz spichlerza przed
rozpoczęciem prac budowlanych powinny

2011-05-16 | Majówka w Golinie
W sobotę 21 maja w Golinie na terenie przy sali OSP
odbędzie się majówka. Organizatorem imprezy jest
Sołectwo Golina i Stefanów przy wsparciu Urzędu
Miejskiego w Jarocinie. Jednym z punktów imprezy jest
bieg "Biegaj z nami golińskimi ulicami", zorganizowany w
ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Jest to już
piąta edycja tej imprezy w Golinie, którą organizują
Uczniowski Klub Sportowy "Grom" przy Niepublicznym
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie, LZS Grom
Golina oraz sołectwo wsi Golina i Stefanów.
W dotychczasowych biegach udział wzięło ponad 400
amatorów biegania w wieku od 6 do 55 lat, między
innymi Józef Hoffman mistrz Polski i Europy wśród
weteranów i policjantów w biegach sprinterskich,
Jarosław Urban startujący w duathlonie (bieg i jazda na
rowerze) oraz biegający maratony Andrzej Siejak i Paweł
Roszak. Oczywiście największą grupę biegaczy stanowili
uczniowie miejscowych szkół oraz mieszkańcy Goliny i
okolicznych miejscowości.
Początek biegu o godzinie 12.30 na obiekcie LZS Grom
Golina oraz na pobliskich ulicach. Dla uczestników biegu organizatorzy przygotowali niespodzianki.
Organizatorzy zapraszają wszystkich amatorów biegania i spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu i w sportowym duchu.

2011-05-16 | Biegali w Witaszycach
W minioną sobotę 265 uczestników wzięło udział w
biegach, zorganizowanych w Witaszycach w ramach
ogólnopolskiej akcji Polska Biega. W sobotnie
przedpołudnie na boisku wiejskim w Witaszycach odbyły
się dwa biegi dla najmłodszych uczestników w
kategoriach: przedszkolaki oraz uczniowie klasy I-III
szkoły podstawowej. Pozostali uczniowie podstawówki,
gimnazjaliści oraz dorośli uczestnicy pokonali dystans 3
kilometrów ulicami wsi. Bieg ten zabezpieczali strażacy
oraz strażnicy miejscy. Wszyscy, którzy wystartowali w
biegu otrzymali odblaskowe kamizelki i pamiątkowe

dyplomy. Z kolei na mecie czekały na nich słodkości oraz napoje. Poza tym wśród uczestników
zostały rozlosowane upominki, a wśród nich skarpetki i sznurówki z free-wolnym logo Jarocina.
Patronat nad imprezą objął burmistrz Jarocina Adam Pawlicki i starosta jarociński Mikołaj
Szymczak. Organizatorami imprezy było sołectwo Witaszyce i Stowarzyszenie na rzecz Witaszyc,
Szkoła Podstawowa w Witaszycach, Gimnazjum w Witaszycach przy wsparciu Urzędu Miejskiego w
Jarocinie i Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz licznych sponsorów.

Wyniki biegów:
Przedszkole:
1. Filip Orłowski
2. Wojciech Lamprecht
3. Igor Biernacki
Klasy I-III szkoły podstawowej:
1. Gabriel Wawrzyniak
2. Adrian Wojtczak
3. Jakub Jakubowski
Bieg główny:
1. Jakub Kaźmierczak
2. Sebastian Jankowski
3. Marcin Maćkowiak
Najmłodszy uczestnik biegu: Patryk Paterka (rocznik 2008). Najstarszy uczestnik:Stanisław
Szkudlarek.

2011-05-12 | Latem nie będą się nudzić
Ponad 2 tysiące dzieci i młodzieży będzie uczestniczyło w
letnich obozach, koloniach i półkoloniach organizowanych
przez 35 organizacji pozarządowych z terenu gminy
Jarocin. Gmina dofinansuje letni wypoczynek dla uczniów
kwotą 145 tys. złotych.
Łącznie dzięki wsparciu gminy zrealizowane zostaną 43
projekty. Najniższa kwota wśród przyznanych dotacji to
1.600 zł, a najwyższa 5.500 zł. Warto podkreślić, że
wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie różnych form
wypoczynku letniego dla uczniów zostały zaopiniowane
pozytywnie. Są wśród nich zarówno obozy z programem
profilaktycznym, jak i półkolonie dla dzieci w rozmaitym wieku. - Cieszę się, że dzięki
zaangażowaniu lokalnych stowarzyszeń i organizacji tak wiele dzieci z terenu naszej gminy spędzi
część wakacji, biorąc udział w różnego rodzaju formach aktywnego wypoczynku - podkreśla Bożena
Kubacka, pełnomocnik burmistrza Jarocina ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zajęcia organizowane w ramach projektów będą trwały od 5 do 14 dni, a ich uczestnicy będą
odwiedzać ciekawe miejsca w górach i nad morzem. W 15 półkoloniach udział weźmie 860 dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Jarocin, zaś w 28 obozach blisko 1170 młodych ludzi. W skład komisji
konkursowej, która przyznała dofinansowanie weszli radni z Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownik Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Środki na
organizację letniego wypoczynku pochodzą z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2011-05-12 | Polsko-portugalska lekcja on-line
W Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie, odbyła się dzisiaj lekcja języka angielskiego on-line z
uczniami jednej ze szkół w słonecznej Portugalii. Połączenie odbyło się bezproblemowo za pomocą
popularnego komunikatora Skype.

Uczniowie po przedstawieniu siebie, wymieniali się informacjami na temat swoich miast i szkół.
Internetowe łączenie było jednym z punktów programu pobytu polskiej delegacji w Portugalii w
ramach akcji Gazety Wyborczej Szkoła z klasą 2.0. W składzie tej delegacji znalazł się Andrzej
Grzybowski koordynator projektu Jarocin - Kreatywna Szkoł@ i jednocześnie nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 2.

2011-05-11 | Paszport Europejczyka dla Jarocina
Gmina Jarocin została laureatem konkursu Paszport
Europejczyka, którego organizatorem jest Polska Agencja
Prasowa. Zdaniem jury konkursu to właśnie Jarocin,
Jawor i Słupsk w kwietniu najlepiej promowały ideę
europejską. Paszporty zostaną przekazane laureatom do
końca maja.
Jarociński samorząd został doceniony za to, że jako
pierwsza gmina z Wielkopolski, został członkiem
Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités".
Organizacja zajmuje się doradzaniem gminom, jak lepiej
wykorzystywać fundusze strukturalne, oraz wskazuje, jak
efektywniej wykorzystywać energię. 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 dotychczas uczestniczyła w ponad 40

projektach krajowych i międzynarodowych związanych z zarządzaniem energią oraz pomiarami
zużycia energii.
Zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni na podstawie materiałów nadesłanych w kwietniu do redakcji
Serwisu Samorządowego PAP. Zgodnie z regulaminem laureatów wybiera trzyosobowe jury w
składzie: kierownik Serwisu Samorządowego PAP, redaktor prowadzący Serwis Moja Gmina Europa
oraz redaktor prowadzący serwis Europarlament.pap.pl.

2011-05-09 | Dzień Zwycięstwa
Dzień Zwycięstwa uczciły wczoraj władze gminy i powiatu oraz przedstawiciele związków
kombatanckich, składając kwiaty pod pomnikiem "Bohaterskich Synów Ziemi Jarocińskiej 19391945" w Parku Zwycięstwa. W ten sposób uczcili rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej.

W uroczystości wzięli udział Mariusz Gryska, sekretarz gminy, Marek Tobolski, przewodniczący
Rady Miejskiej, jego zastępcy Lechosława Dębska i Ryszard Kołodziej oraz starosta Mikołaj
Szymczak, wicestarosta Mirosław Drzazga i Jarosław Łukasiewicz, przewodniczący Rady Powiatu.
Wartę honorową przy pomniku pełnili żołnierze z 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk i
harcerze.

2011-05-09 | Umowa na autobusy podpisana
Sukcesem Jarocińskich Linii Autobusowych jest to, że
posiada najmłodszy tabor autobusowy w Polsce. Jednak
dzięki unijnemu dofinansowaniu tabor JLA będzie jeszcze
młodszy, bowiem już wkrótce wzbogaci się o 8 nowych
autobusów: 6 minibusów i 2 autobusy 12-metrowe. Dziś
umowę na dostawę 6 autobusów podpisali Grzegorz
Mirkiewicz, prezes Jarocińskich Linii Autobusowych i
Ryszard Bogusz, dyrektor ds. sprzedaży autobusów
miejskich z firmy Autosan S.A. z Sanoka.
Ofertę na dostawę 6 minibusów złożyła tylko jedna firma
- Autosan. JLA za 6 nowych 9-metrowych autobusów
marki Autosan Gemini zapłaci 2,7 mln złotych. Wkrótce zostanie także podpisana umowa na
dostawę 2 autobusów 12-metrowych marki Irisbus. Do Jarocina dostarczy je wyłoniona w drodze
przetargu firma Lider Trading sp. z o.o. z Warszawy O/Łańcut. Złożona przez nią oferta opiewa na
kwotę 1,4 mln złotych.
Ponad 3 mln dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na

lata 2007-2013 to 80% wartości całego projektu, w którym uczestniczy JLA. Wniosek o
dofinansowanie przygotowała spółka Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych.

2011-05-05 | Jarocin Festiwal 2011 - kolejni wykonawcy
Agencja Go Ahead informuje, że znanych jest pięć kolejnych zespołów, które wystąpią podczas
tegorocznego Jarocin Festiwal. Imprezę uświetnią występy zespołów: Anti Flag, Farben Lehre,
Starguardmuffin, Tides From Nebula, a także warszawskiej grupy Stan Miłości i Zaufania.
Anti Flag to czteroosobowa amerykańska grupa punkrockowa,
powstała pod koniec lat 80 w Pittsburghu. Twórczość kapeli oscyluje
pomiędzy punk rockiem a hardcore punkiem, łącząc jednocześnie w
sobie melodyjność z charakterystycznym głosem wokalisty Justina
Sane'a. Od momentu wydania pierwszej płyty zatytułowanej "Die
for the Government" (1996) zespół kojarzony jest przede
wszystkim z ostrymi tekstami, manifestującymi lewicowe poglądy
polityczne muzyków oraz silnie sprzeciwiającymi się faszyzmowi i
nacjonalizmowi. Co ciekawe, za swoje zaangażowane przesłanie
politycz-ne oraz troskę o losy kraju, zespół został uznany przez
jednego z członków Izby Reprezentantów za przykład do
naśladowania
dla
amerykańskiej
młodzieży. AntiFlag
mają na swoim
koncie
łącznie dziesięć
albumów studyjnych, a wśród nich:
"Their System
Doesn't Work for You" (1998), "For
Blood and
Empire" (2006) czy najnowsze
wydawnictwo
zatytułowane "The People or the Gun"
(2009).
Na deskach
jarocińskiej sceny wystąpi również
legenda
polskiego punkrocka - Farben
Lehre. Zespół, powstały z inicjatywy Wojciecha Wojdy
oraz Marka Knapa, zadebiutował dokładnie okrągłe 25 lat
temu, w murach płockiego L.O. im. Wł. Jagiełły. Muzyka
Farben Lehre zrodziła się z fascynacji twórczością m.in.
Sex Pistols, Ramones, Bad Religion czy The Clash.
Muzycy słyną z żywiołowych koncertów, w których
prezentują połączenie energicznych, ostrych oraz pełnych
radości dźwięków z dawką przemyślanych, szczerych
tekstów, stanowiących próbę porozumienia się z drugim

człowiekiem. W swojej długiej historii kapela wydała łącznie osiemnaście albumów studyjnych oraz
może pochwalić się występami na jednej scenie z tak znaczącymi wykonawcami jak The Exploited,
Die Toten Hosen, G.B.H., UK Subs, Vibrators, Oi Polloi, Paranoid Visions, Dritte Wahl czy Rasta
Knast.
StarGuardMuffin to brzeska formacja muzyczna
wykonująca szeroko pojętą muzykę reggae. W roku 2008
odbył się pierwszy koncert kapeli, będący supportem
przed występem grupy East West Rockers. W listopadzie
2008 StarGuardMuffin został wyróżniony na
Międzynarodowych Konfrontacjach Muzycznych
"Muzyczna Jesień". Zespół składa się z młodych,
ambitnych muzyków czerpiących przyjemność z każdego
koncertu. Medialny rozgłos zespół zawdzięcza głównie
swojemu frontmanowi - Kamilowi Bednarkowi, który
zdobył II miejsce w III edycji telewizyjnego show "Mam
talent!" W swoim repertuarze grupa oferuje zarówno
utwory rootsowe, jak i nowoczesne brzmienia. Jak
twierdzą muzycy StarGuardMuffin: "Pasja realizowana
przez dźwięki i masa pozytywnych wibracji powoduje, iż
każdy nasz koncert jest na swój sposób wyjątkowy".
Kolejną grupą jaka zagra na tegorocznej edycji Jarocin
Festiwal będzie
warszawski
zespół post-rockowy Tides From Nebula.
Oryginalnie
brzmiąca nazwa grupy odnosi się do
mgławicy, obłoki
gazu oraz pyłu międzygwiazdowego,
nawiązując tym
samym do zainteresowań muzyków
tematyką
kosmiczną. Zespół powstał w roku
2008, a już rok
później miał miejsce fonograficzny
debiut kapeli album zatytułowany "Aura". Płyta
została wydana
nakładem Lou & Rocked Boys, a okładkę
do niej
przygotował portugalski artysta Helder Pedro, który współpracował między innymi z God Is an
Astronaut. Debiutanckie wydawnictwo spotkało się z niezwykle pozytywnymi opiniami fanów oraz
krytyków.
Stan Miłości i Zaufania to warszawska formacja powstała w roku 2000, początkowo pod nazwą Cat
Food. Zespół zrodził się z inicjatywy gitarzysty Karola Strzemiecznego oraz perkusisty Jordana
Babuli, a nazwa zespołu pochodzi z tłumaczenia tytułu piosenki grunge'owej kapeli Pearl Jam,
"State of Love and Trust". Debiutancki album Stanu Miłości i Zaufania został wydany 28 lutego
2008, nakładem Mystic Production. Muzcy definiują swoją twórczość jako "lamer rock", kładąc
nacisk na szczery, prosty i pozytywny przekaz oraz melodyjne utwory, opierające się przede
wszystkim na rocku, brit popie czy reggae. W roku 2010 na rynek trafił drugi długogrający album
kapeli, zatytułowany "Sygnały".

2011-05-05 | Kusocińskiego gotowa
Uroczyste otwarcie ulicy Kusocińskiego w Jarocinie odbyło
się 4 maja. Remont drogi objął odcinek od ul.
Żerkowskiej do Harcerskiej. W ramach inwestycji na
odcinku 270 metrów wykonano kanalizację deszczową
oraz położono nawierzchnię z kostki brukowej. Koszt
inwestycji wyniósł ponad 352 tys. złotych. Inwestycję

wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD z Jarocina.

2011-05-04 | Pleszew nie toleruje jarocińskich biletów
Od 1 maja w autobusach należących do Pleszewskich Linii Autobusowych nie są tolerowane bilety
wykupione w Jarocińskich Liniach Autobusowych. PLA wprowadziły bilety dwutygodniowe i
miesięczne jednostronne i nie honoruje biletów wystawianych przez JLA.
Szef Jarocińskich linii Autobusowych uważa takie działanie przewoźnika z Pleszewa za niezgodne z
prawem. - Informacja, jaką podają Pleszewskie Linie Autobusowe nie ma formalnego umocowania.
1 czerwca 2009 roku zawarto porozumienie między PLA a JLA, na mocy którego strony uzgadniają
wspólne obsługiwanie linii komunikacyjnej Jarocin - Kotlin - Pleszew. Nie ma żadnych innych
dokumentów, które by cokolwiek w tej kwestii zmieniały - twierdzi Grzegorz Mirkiewicz, prezes
Jarocińskich Linii Autobusowych.
Jednocześnie Jarocińskie Linie Autobusowe informują, że w przeciwieństwie do pleszewskiego
przewoźnika będą honorować bilety zakupione w Pleszewskich Liniach Autobusowych, aby
mieszkańcom tego miasta nie utrudniać dojazdu do Jarocina. - Mimo kilku działań ze strony
Pleszewa, torpedujących wspólne działania, Jarocińskie Linie Autobusowe zamierzają samodzielnie
obsługiwać tą linię bez szkody dla pasażerów - dodaje Grzegorz Mirkiewicz. Ponieważ są to
działania wybiegające zakresem poza powiat jarociński, niezbędne jest uzgodnienie z Urzędem
Marszałkowskim.

