2011-06-29 | "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami
Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich
festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w
Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego Rocka,
odbył się w środę 29 czerwca o godz. 18.00 w Kołobrzegu
na terenie Muzeum Oręża Polskiego. Historię
legendarnego "Jarocina" można poznawać w Kołobrzegu
do końca lipca na 17 dwuipółmetrowej wysokości
czterościennych modułach rozstawionych pomiędzy
czołgami, samolotami, armatami i wozami bojowymi.
Dyrektorem kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego jest
od niedawna Paweł Pawłowski, niegdyś "Paulus" wokalista punkowego zespołu Włochaty, wielokrotny uczestnik jarocińskich festiwali.
Wystawa "30 lat jarocińskich festiwali" ma charakter plenerowy. Jej premiera miała miejsce na
jarocińskim rynku podczas jubileuszowej edycji "Jarocin Festiwal" w lipcu 2010 r. Wystawa
dotychczas składała się z 16 czterościennych, wolnostojących modułów - czterościennych słupków
dwuipółmetrowej wysokości. Każdy moduł przedstawia kolejną edycję festiwalu, począwszy od I
Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Młodej Generacji, który miał miejsce w 1980 roku, aż do roku
1994, kiedy zawieszono organizowanie imprezy. Ostatni moduł zawiera dokumentację festiwalu po
jego reaktywacji w 2005r. Nowością tegorocznej ekspozycji jest siedemnasty moduł, który będzie
otwierał wystawę. Na jednej ze ścian znajdują się informacje na temat powstającego w Jarocinie
Spichlerza Polskiego Rocka. Na trzech ścianach przedstawiona została historia Wielkopolskich
Rytmów Młodych, które w latach 70. poprzedziły jarocińskie festiwale.

Na wystawę składają się plakaty promujące imprezę, fragmenty folderów festiwalowych, karnety
oraz pamiątkowe znaczki towarzyszące festiwalowi. Ważne miejsce zajmują informacje o
organizatorach poszczególnych edycji, wykazy zespołów występujących na scenie oraz zestawienia
nazw kapel dopuszczonych do konkursu przez jury. Warstwę informacyjną wzbogacają fragmenty
relacji zamieszczanych na łamach prasy codziennej oraz periodyków branżowych. Wszystkie
moduły podświetlone są od wewnątrz, dzięki czemu wystawę oglądać można również po zmierzchu.
Największą atrakcją wystawy są jednak fotografie. Archiwalne zdjęcia autorstwa Michała Wasążnika
czy Jacka Awakumowskiego oraz fotografików wywodzących się z Jarocina pomogą przenieść się w
czasy PRL-u i przypomnieć tamte klimaty. Starannie dobrane, mają pokazać nie tylko scenę
festiwalową i jej bohaterów, ale również oddać atmosferę imprezy. Stąd zdjęcia z pola
namiotowego, koncertów organizowanych spontanicznie na rynku i ulicach miasta oraz
dokumentujące różnorodne przejawy aktywności gości i organizatorów festiwali np. wybory miss
pola namiotowego.

Na przełomie lipca i sierpnia wystawa zostanie przewieziona do Łodzi i przez miesiąc będą ja mogły
oglądać osoby odwiedzające jedno z największych w Polsce i Europie Środkowej centrów handlowousługowo-rozrywkowych - Centrum Manufaktura. Później ekspozycja pojedzie do Legnicy i
Grudziądza.
Wystawa "30 lat jarocińskich festiwali" jest elementem projektu Spichlerz Polskiego Rocka w
Jarocinie. Koszty jej powstania zostały pokryte ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
a także z dotacji z gminy Jarocin i samorządu województwa wielkopolskiego. W stworzeniu
wystawy pomagały także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi i Muzeum Polskiej Piosenki w
Opolu.

2011-06-27 | Strażacy rywalizowali w Żerkowie
Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Żerkowie odbyły się w niedzielę 26 czerwca. W
rywalizacji bardzo dobrze zaprezentowały się jednostki OSP gminy Jarocin. W swoich kategoriach
zwyciężyły drużyna żeńska i męska od 12 do 15 lat z OSP Cielcza. W grupach powyżej 16 lat
męska drużyna OSP Cielcza zajęła drugie miejsce, a w żeńskiej na trzecim uplasowała się OSP
Wilkowyja. Impreza, w której w sumie wzięło udział 20 drużyn, odbyła się na stadionie im. Janusza
Jajczyka w Żerkowie. Strażacy konkurowali w sztafecie pożarniczej 7x50 metrów z przeszkodami
oraz ćwiczeniach bojowych.

Klasyfikacja generalna zawodów:

Grupa 12-15 lat żeńska
I - OSP Cielcza
II - OSP Chrzan
III - OSP Ludwinów

Grupa 12-15 lat męska
I - OSP Cielcza
II - OSP Ludwinów
III - OSP Szczonów

Grupa 16 i więcej lat - żeńska
I - OSP Komorze
II - OSP Kotlin
III - OSP Wilkowyja

Grupa 16 i więcej lat - męska
I - OSP Ludwinów
II - OSP Cielcza
III - OSP Komorze

2011-06-27 | Inwestujemy w ludzi
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych zaprasza do inwestowania za swoim pośrednictwem w
kapitał ludzki. - Przedsiębiorcy nie wierzą, że inwestycja w podnoszenie kwalifikacji pracowników
jest niekiedy lepszą lokatą, niż inwestowanie w technologie czy urządzenia - zapewnia Bartosz
Walczak, specjalista ds. Funduszy UE i szkoleń w Jarocińskim Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z najsprawniej realizowanych programów w
ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Świadczy o tym liczba uruchomionych
dotychczas konkursów i zainteresowanie, jakim się cieszą. Dzieje się tak, ponieważ program
odpowiada na rzeczywiste potrzeby społeczeństwa, dotyka wielu istotnych zagadnień społecznych,
jak walka z bezrobociem, wykluczeniem społecznym kwestia równości szans, edukacji,
przedsiębiorczości czy innowacyjności. - Są programy twarde - czyli w ich ramach można pozyskać
fundusze na coś, co widać - np. budujemy halę, otwieramy fabrykę, kupujemy maszynę,
inwestujemy w technologie. I są tzw. programy miękkie, czyli projekty szkoleniowe właśnie
skierowane w osoby, kapitał ludzki. W ramach tego programu różne podmioty - od samorządów,
poprzez osoby, firmy, po organizacje pozarządowe mogą realizować różne ciekawe projekty. W
ramach kapitału ludzkiego organizacje mogą szkolić swoich pracowników, sfinansować im studia
podyplomowe. Stowarzyszenie w ramach działań dla dzieci mogą np. zorganizować im wakacyjne
kursy języka angielskiego lub kursy przygotowawcze do matury. Wszystko zależy od nas i jedynym
ograniczeniem są ludzkie pomysły - mówi Bartosz Walczak, specjalista ds. Funduszy UE i szkoleń w
Jarocińskim Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Celem programu finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest efektywne inwestowanie w
człowieka. W ramach programu Kapitał Ludzki można rozpocząć własną działalność gospodarczą,
choć w Wielkopolsce akurat w tej chwili nie ma środków na wsparcie takich pomysłów, to jak
zapewnia Bartosz Walczak z JFPK, niewykluczone, że pieniądze na ten cel się wkrótce pojawią. - W
ramach Kapitału Ludzkiego można otrzymać do 40 tys. zł na otwarcie firmy oraz wsparcie
pomostowe przez pół roku. W tym roku środków na to nie ma, ale co chwilę uruchamiane są różne
konkursy, z których można czerpać korzyści i uzyskać sporą pomoc na start - tłumaczy specjalista
ds. Funduszy UE i szkoleń w Jarocińskim Funduszu Poręczeń Kredytowych. Wspomniane wsparcie
pomostowe to dofinansowanie w wysokości 1.300 zł na miesiąc, jakie przedsiębiorca zakładający
firmę może otrzymywać przez sześć miesięcy. Z tych pieniędzy można opłacać ZUS, ubezpieczenia,
składki zdrowotne, czy inne opłaty i sprawy urzędowe.
Co muszą zrobić instytucje, samorządy lub osoby chcące skorzystać z programu Kapitał Ludzki? Najpierw słuchamy, z jakim pomysłem przychodzi do nas klient i na jaki projekt potrzebuje
pieniędzy i czego ma ten projekt dotyczyć. Następnie sprawdzamy, jakie programy i konkursy są
aktualnie dostępne lub jakie zostaną wkrótce ogłoszone. Informujemy klienta o kryteriach,
wymogach o tym, co jest najbardziej punktowane ? mówi Bartosz Walczak. Najczęściej konkursy z
programu Kapitał Ludzki dają do stu procent kosztów kwalifikowanych. Co to oznacza? Jeśli
organizacja lub stowarzyszenie chce przeprowadzić np. szkolenie, to Unia daje pieniądze nie tylko
na opłacenie szkolenia, ale także na nocleg, materiały promocyjne i inne niezbędne koszty.
Jedynym wyjątkiem są oferty dla firm prywatnych, które ponoszą od 20 do 40 procent kosztów

kwalifikowanych. Resztę można uzyskać w ramach programu Kapitał Ludzki. Jak przyznają
pracownicy JFPK, mieszkańcy oraz organizacje, czy stowarzyszenia nie korzystają w pełni z
możliwości, jakie dają im środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w programie Kapitał
Ludzki.

2011-06-27 | Punkt informacji turystycznej w Jarocinie otwarty
W poniedziałek 27 czerwca otwarte zostało Jarocińskie
Centrum Informacji o Regionie. Punkt działa w samym
centrum miasta, w Czytelni pod Ratuszem, a powstał z
myślą o turystach, ale i jarociniakach, zwiedzających
Ziemię Jarocińską.
W Centrum można zaopatrzyć się we wszelkiego rodzaju
przewodniki po regionie, mapy oraz regionalia. Nie będzie
też brakować miejskich gadżetów, np. koszulek czy
kubków, które do tej pory w sprzedaży pojawiały się
tylko okazjonalnie. Wraz z uruchomieniem Centrum
wystartowała też nowa strona www.turystyka.jarocin.pl,
na której znajdują się informacje niezbędne dla każdego zwiedzającego Ziemię Jarocińską. Są więc
opisy szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, a nawet kajakowych), informacje o zabytkach
i innych miejscach godnych uwagi, szczypta regionalnej
historii, namiary na noclegi, restauracje i miejsca
rekreacji oraz kalendarz imprez. Podobnymi informacjami
służyć będą pracownicy Centrum, którzy pozostają do
dyspozycji turystów i mieszkańców w poniedziałki od
godz. 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. od
8.00 do 16.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do 13.00.
Uroczystość otwarcia Centrum, na którym nie zabrakło
przedstawicieli władz gminy i starostwa, muzeum
regionalnego, nadleśnictwa oraz klubów i stowarzyszeń
zrzeszających regionalistów i miłośników turystyki, była
okazją do rozmów na temat promocji walorów
turystycznych Ziemi Jarocińskiej oraz roli, jaką powinno spełniać Centrum. Padło wiele ciekawych
pomysłów, m.in. na odświeżenie i oznakowanie szlaków i zabytków, wydanie mapy turystycznej
powiatu i cyklicznego kalendarza imprez. Ciekawy sposób na promowanie lokalnej turystyki wśród
dzieci znalazła regionalistka Janina Grala: z myślą o najmłodszych ułożyła bajkę, której główna
bohaterka - mała Basia - zwiedza Jarocin i okolice w siedmiomilowych butach. Bajka została
odczytana przez autorkę podczas otwarcia Centrum, ale marzeniem pani Grali jest wydanie bajki w
formie ilustrowanej. - To byłoby pierwsze jarocińskie wydawnictwo przygotowane specjalnie dla
dzieci, które zachęcałoby je do poznawania piękna naszego regionu - podkreślała Janina Grala.
Centrum utworzone zostało przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin przy dofinansowaniu
Gminy Jarocin.

2011-06-27 | Acapulco i Krychowski w spichlerzu na polanie
W każdy piątek od 19.00 na free.wolnej polanie przed Pałacem Radolińskich odbędą się spotkania z
ludźmi związanymi z Wielkopolskimi Rytmami Młodych i festiwalami. Będą opowiadać o swoich
fascynacjach muzycznych, przedstawią muzykę ze swoich prywatnych płytotek. Każde spotkanie
zakończy się projekcją filmu o polskiej muzyce rockowej. Wydarzenia organizuje Muzeum

Regionalne w ramach projektu Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie wspólnie z JOK-iem i
stowarzyszeniem JAROCIN XXI.
Gospodarzem spichlerzowych piątków na polanie będzie Adam Martuzalski. W najbliższy piątek 1
lipca od 19.00 będzie gościł kolegów z jarocińskiego zespołu Acapulco.Grupa jest
laureatem Jarocina '86. Rok później zagrała na festiwalu w koncercie gwiazd obok m. in. Kultu,
Kata i Tadeusza Nalepy. W historii "Jarocina" Acapulco zasłynęło m. in. włączeniem do punk rockowej muzyki takich instrumentów jak akordeon , klarnet i skrzypce. W tym roku zespół
obchodzi 25-lecie istnienia.
Po zmroku, po godz. 21.00 w kinie plenerowym na polanie przed Pałacem Radolińskich zostanie
pokazanych ponad 70 min. z kilku godzin nagrań dokonanych podczas festiwalu w Jarocinie w 1987
r. przez operatora filmowego Andrzeja Wolfa (wcześniej wraz z Piotrem Łazarkiewiczem pracował
przy filmie "Fala"). Na zdjęciach można zobaczyć m. in. wielkie pogo podczas koncertu Acapulco,
prezesa jarocińskiego PWiK-u i znanego jarocińskiego policjanta, pilnujących porządku pod sceną, a
także nieżyjących już Andrzeja Borowińskiego (prowadzącego radiowęzeł na polu namiotowym),
pana Franciszka - kościelnego z parafii św. Marcina wśród załogi punkowej oraz Tadeusza Borysa,
upajającego się muzyką podczas koncertu Dżemu.
W kolejny piątek 8 lipca od 19.00 gościem Spichlerza na free.wolnej polanie będzie Lech
Krychowski - współtwórca Wielkopolskich Rytmów Młodych, kilkukrotnie dyrektor WRM, zdobywca
Srebrnego Pierścienia Festiwalu Muzyki Żołnierskiej w Kołobrzegu w 1973 r., laureat Orderu
Uśmiechu. Płyty ze swojej kolekcji przywiezie z Lubska, gdzie od wielu lat kieruje ośrodkiem
kultury.
W kinie plenerowym zostanie pokazany dokument "Zakażone piosenki" z sześcioodcinkowego cyklu
"Historia Polskiego Rocka" Leszka Gnoińskiego i Wojciecha Słoty. Opowiada o czasach pomiędzy
rokiem 1959 a połową lat 70. Pokazuje rozwój rock'n'rolla w Polsce - od kopiowania anglosaskich
wzorców, poprzez początki tworzenia i śpiewania prostych piosenek o miłości, udziałów w
festiwalach będących najlepszą formą promocji, do powstawania zrębów sztuki objawiających się
tworzeniem coraz dłuższych form muzycznych, tekstów pełnych metafor, jak również łączenia
stylistyki rockowej z folklorem góralskim czy poezją. Goście (m. in. Stan Borys, Krzysztof
Cugowski, Romulad Lipko, Tadeusz Nalepa, Kora, Zbigniew Hołdys, Józef Skrzek, opowiadają o
zmianach, jakie przez te lata dokonywały się w sposobie myślenia muzyków i publiczności, o
ówczesnych realiach i świadomości, o środowisku muzycznym i co było dla niego najważniejsze.
Dzięki wspaniałym zdjęciom Marka Karewicza i często nieznanym archiwaliom udało się pokazać
najważniejsze zjawiska mające wpływ na kolejne pokolenie fanów polskiego rocka.

2011-06-24 | Cyfrowe kino w Jarocinie?
- Cyfrowe kino to nie fanaberia czy zabawa. W tych czasach to konieczność. Cyfryzacja to być albo
nie być kina "Echo" - tymi słowami Paweł Kula, prezes Stowarzyszenia Jarocin XXI, przekonywał
miejskich radnych do pomysłu wyposażenia jarocińskiego kina w nowoczesną aparaturę cyfrową.
Na inwestycję Stowarzyszenie, które od niespełna 3 lat prowadzi kino "Echo", zamierza pozyskać
środki zewnętrzne i ma na nie duże szanse. Do ubiegania się o fundusze brakowało do tej pory
tylko jednego: wnioskodawca powinien okazać się tytułem prawnym do nieruchomości na czas
minimum 10-letni, podczas gdy Stowarzyszenie ma umowę 3-letnią. Radni zapalili jednak zielone
światło i podczas sesji 20 czerwca wyrazili zgodę na użyczenie budynku kina "Echo" na całą
dekadę.
Kino cyfrowe to najnowocześniejszy z wykorzystywanych obecnie systemów wyświetlania filmów.
Kina używając techniki cyfrowej nie są uzależnione od obiegu kopii filmowych, wykonywanych na
taśmie. Każde cyfrowe kino na świecie może jednocześnie wyświetlać filmy premierowe. Co więcej,
kino cyfrowe pozwala na wyświetlanie filmów, które do tej pory nie trafiały do regularnej

dystrybucji kinowej, także filmów amatorskich czy np. promujących wydarzenia w mieście. Koszt
wykonania jednej kopii cyfrowej jest bardzo niewielki a w przyszłości kino będzie otrzymywać pliki
łączem internetowym. Kino cyfrowe daje też możliwość - po wykupieniu licencji - transmitowania
takich wydarzeń jak mecze czy koncerty. Istotnym jest fakt, że iż w ciągu kilku najbliższych lat
większość dystrubutorów przejdzie na cyfrową technikę wyświetlania, a kina, które nie zdążą
przygotować się do wyświetlania w tej technice, będą musiały zawiesić swoją działalność.
Stowarzyszenie Jarocin XXI pragnie przed takim losem uratować kino "Echo" i wymienić posiadany
obecnie tradycyjny sprzęt kinotechniczny na cyfrowy. Potrzebny jest projektor, serwer, system 3D,
a w przyszłości także odbiornik satelitarny. Środki na nowy projektor Stowarzyszenie zamierza
pozyskać z Programu Operacyjnego "Rozwój kin - projektory cyfrowe", uruchomionego przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej.
O środki mogą ubiegać się małe kina, takie jak jarocińskie, ale muszą spełniać określone
rygorystycznie wymagania. Stowarzyszenie spełnia niemal wszystkie z nich. Ma odpowiednio długie
doświadczenie w prowadzeniu kina, dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i finansowym,
prowadzi filmową działalność edukacyjną, minimalną liczbę seansów przekracza aż trzykrotnie,
wymagania co do liczby widzów również spełnia. Przynależy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, co
również jest obowiązkowe przy ubieganiu się o fundusze. Dodatkowym (i nadobowiązkowym)
atutem kina "Echo" jest przynależność do sieci Europa Cinemas. Do spełnienia pełnego wachlarzu
wymagań brakowało Stowarzyszeniu jedynie 10-letniego tytułu prawnego do budynku kina, który
jest własnością gminy Jarocin. Dotychczasowa umowa na prowadzenie kina jest zawarta do 2013r.
Radni, przekonani do pomysłu cyfryzacji kina, podczas ostatniej sesji, 20 czerwca, wyrazili zgodę
na użyczenie Stowarzyszeniu budynku przy Gołębiej na całą dekadę. Teraz wystarczy już tylko
trzymać kciuki za pomyślne aplikowanie o fundusze i szybką wymianę aparatury kinowej.

2011-06-22 | Zakończenie roku z nowym boiskiem
Przy okazji zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Cielczy oficjalnie oddano do użytku
nowe pełnowymiarowe boisko. Po symbolicznym przecięciu wstęgi odbyła się akademia, podczas
której nastąpiło wręczenie świadectw wyróżnionym uczniom. - Zostawiacie za sobą 10 miesięcy
intensywnej pracy i nauki, bogatsi w nową wiedzę i doświadczenia. W tym czasie udowodniliście, na
co Was stać. W tym roku uzyskaliście dobry wynik z ze sprawdzianu klas szóstych, zajmując wśród
wszystkich szkół gminy czwarte miejsce. Gratuluję Wam i dziękuję za ciężką pracę - mówił podczas
uroczystości burmistrz Pawlicki. - Wasza Szkoła z roku na rok ma coraz lepszą bazę zarówno
dydaktyczną, jak i sportową. Parę chwil temu oddane zostało do użytku nowe boisko sportowe.
Ufam, że nowy obiekt pozwoli uczniom osiągać wysokie wyniki i sukcesy w sporcie - podkreślił
burmistrz.

Przypomnijmy, że wykonawcą boiska przy szkole w Cielczy była Firma Robót Drogowych Krzysztof
Kukulski ze Środy Wielkopolskiej. Budowa obiektu kosztowała 409,5 tys. zł z czego blisko 250 tys.
zł stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe środki pochodziły
z budżetu gminy Jarocin.

2011-06-21 | Ulice pełne kwiatów
Letnie sadzenie kwiatów na miejskich klombach
rozpoczęło się w miniony poniedziałek. Miasto będą
ozdabiać między innymi turki, szałwia i begonia. Usługę
dla miasta wykona Zakład Wielobranżowy Agro-Zieleń
Czesław Kaczmarek z Jarocina który posadzi 10 tysięcy
sadzonek na skrzyżowaniach Al. Niepodległości,
Wrocławskiej z Dąbrowskiego, Wojska Polskiego z
Śródmiejską, Wojska Polskiego z Św. Ducha i Wodną,
Moniuszki z Sienkiewicza oraz na ulicy Śródmiejskiej przy
Parku Zwycięstwa i Kardynała Wyszyńskiego. Koszt
letnich nasadzeń kwiatów wyniesie około 20 tys. zł.

2011-06-21 | Rada wreszcie w komplecie
Po ponad półrocznej przerwie, rada miejska znów pracuje
w komplecie. 20 czerwca radni przyjęli w swój skład
Zdzisławę Pilarczyk. Radna "Ziemi Jarocińskiej"
uzupełniła wakat po Adamie Pawlickim, który
zrezygnował z pełnienia funkcji radnego po tym, jak
został wybrany burmistrzem.
Procedura uzupełniania rady trwała 7 miesięcy. Adam
Pawlicki, który został wybrany i na radnego, i na
burmistrza, zrezygnował z tej pierwszej funkcji jeszcze w
grudniu (zgodnie z polskim prawem obu tych funkcji nie
wolno piastować jednocześnie). Nie wystarczy jednak
oświadczenie woli zainteresowanego - wygaśnięcie mandatu musi stwierdzić rada miejska. Ta
jednak, mimo kilku prób, nie zdołała przyjąć uchwały w tej sprawie i musiał ją wyręczyć wojewoda.
Zarządzenie zastępcze w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Adama Pawlickiego wojewoda
wydał 6 kwietnia. Dopiero od tej pory formalnie zwolniło się miejsce w szeregach rady. Należało się
ono kolejnej osobie z listy Ziemi Jarocińskiej, która osiągnęła najlepszy wynik w listopadowych
wyborach samorządowych, czyli Zdzisławie Pilarczyk. Jednak i w przypadku obsadzania mandatu
radnego, nie wystarczy sama wola wyborców i radni muszą podjąć odpowiednią uchwałę.
Głosowania radnych nad przyjęciem Zdzisławy Pilarczyk w skład Rady Miejskiej w Jarocinie odbyły
się w sumie aż trzy. Dwa pierwsze, 13 i 23 maja, zakończyły się remisem (10 radnych głosowało
"za", 10 "przeciwko"), który oznaczał, że uchwała w sprawie obsadzenia mandatu nie została
podjęta. Udało się dopiero za trzecim razem, po wezwaniu wojewody, kiedy to połowa radnych
opozycji "wyłamała się" i zagłosowała za przyjęciem Zdzisławy Pilarczyk do rady.
Tym samym skończył się ponad półroczny okres, w którym rada miejska pracowała w składzie 20
radnych. "Siły" opozycji i "Ziemi Jarocińskiej" rozkładały się dokładnie po połowie, co często
prowadziło do patowych sytuacji. Teraz siły w radzie przedstawiają się następująco: 11 radnych
Ziemi Jarocińskiej, 10 radnych koalicji PIS-PO-PSL-SLD.

2011-06-21 | Orlik przy "trójce" oddany
Uroczystość oddania do użytku kompleksu sportowego
orlik, wybudowanego przy Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie

miała miejsce we wtorek 21 czerwca. Była to doskonała okazja, aby przeciąć symboliczną wstęgę
oraz poświęcić obiekt. Całość uświetnił program artystyczny, przygotowany przez społeczność
szkoły. - Od ponad ośmiu lat naszym priorytetem jest inwestowanie w przyszłość dzieci i młodzieży
naszej gminy. To najlepsza lokata, jaką możemy poczynić - mówił podczas uroczystości burmistrz
Adam Pawlicki.
W ramach inwestycji przy jarocińskiej "trójce" powstało boisko do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią, boisko do koszykówki i siatkówki oraz budynek sanitarno-sztaniowy, który został
zaprojektowany tak, aby był także zapleczem dla sali sportowej, której budowa rozpocznie się
prawdopodobnie w przyszłym roku. Inwestycję, której budowa kosztowała blisko 1,8 mln złotych,
wykonała firma NEST Sp. z o.o. z Wrocławia. Budowa kompleksu była możliwa dzięki środkom z
budżetu gminy Jarocin oraz dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu

2011-06-20 | Inauguracja Free.wolnego lata w Jarocinie
Zaczynamy w Jarocinie Free.wolne lato! Przez całe
wakacje, na polanie przed Pałacem Radolińskich w parku
miejskim, będą odbywać się różnego rodzaju imprezy,
spotkania, konkursy i koncerty.
Już jutro o 20.00 na Free.wolnej Polanie konkurs na
najładniejszy wianek świętojański. Można przyjść z
własnymi materiałami lub skorzystać z tych
przygotowanych przez organizatorów. Autor
najładniejszego wianka otrzyma bogaty zestaw
free.wolnych gadżetów miejskich. A o godz. 21.30
puszczanie wianków na stawie w parku. W auli Pałacu
Radolińskich o godz. 20.00 koncert "Co w słowiańskiej
duszy gra". W piątek 24 czerwca o godz. 18.00 na
Polanie zaczynamy świętować 10-lecie ZA ZU ZI. Wraz z
jubilatem na scenie pojawi się sporo gości, a na deser
wystąpi Habakuk. W sobotę o godz. 21.30 na Free.wolnej
Polanie kino plenerowe i emisja filmu "Och Karol 2".
Natomiast w poniedziałek 27 czerwca o godz. 10.00 w
Czytelni pod ratuszem otwarte zostanie Jarocińskie
Centrum Informacji o Regionie. Każdy jarociniak i turysta
będzie mógł tu zaczerpnąć informacji o miejscach wartych odwiedzenia, zabytkach, szlakach
turystycznych, a także zakupić mapy, foldery czy miejskie gadżety, chociażby koszulki czy kubki.
Przez całe lato na Free.wolnej Polanie czynny będzie ogródek letni prowadzony przez kawiarnię
Cafe Kadr (już działa) oraz wypożyczalnia sprzętu plażowego (leżaki, maty, frisbee, zestawy do
tenisa plażowego). Wypożyczalnia ruszy 24 czerwca.
Free.wolna Polana pozostanie do dyspozycji każdego jarociniaka przez całe wakacje. Można przyjść
poleniuchować, poopalać się na leżaku, poczytać książkę, wypić kawę, wziąć udział w licznych
imprezach, a nawet zorganizować własną! Każdy kto ma free.wolny pomysł na letnie wydarzenie na
Polanie, może skontaktować się z koordynatorką Agatą Patelką (nr tel. 519 320 262 lub e-mail:
polana@jarocin.pl).
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź profil Free.wolne lato na Facebook.pl!

2011-06-20 | Absolutorium udzielone
Rada Miejska podczas dzisiejszej sesji zatwierdziła
wykonanie ubiegłorocznego budżetu oraz udzieliła
absolutorium burmistrzowi Jarocina. Tym samym rok
budżetowy 2010 został ostatecznie zamknięty i przeszedł
do historii. Rada rozlicza burmistrza z wykonywania
gminnego budżetu co roku. W tym roku jego wykonaniu
wyjątkowo bacznie przyjrzeli się radni z komisji
rewizyjnej, którzy w ciągu siedmiu posiedzeń dokładanie
przeanalizowali wydatki i procedury z nimi związane.
Została powołana nawet specjalna podkomisja, która
zajęła się podróżami służbowymi burmistrza i jego
zastępców. - Odkąd sprawuję funkcję burmistrza, czyli w
ciągu minionych ośmiu lat, wykonanie budżetu nie zostało tak szczegółowo zbadane. Jednak to
bardzo dobrze, bo po to przecież jest komisja rewizyjna. Przypomnę także, że jednym z
najważniejszych zadań rady jest kontrolowanie działań władzy i wydatków publicznych finansów podkreślił podczas sesji burmistrz Adam Pawlicki.
Zanim jednak miejscy radni podnieśli ręce w głosowaniu, zapoznali się z opinią regionalnej izby
obrachunkowej, instytucji sprawującej nadzór nad gminnymi finansami. Sprawozdanie z wykonania
jarocińskiego budżetu za rok 2010 uzyskało opinię pozytywną, dzięki czemu radni mogli bez
przeszkód rozliczyć włodarza z wykonanych w ubiegłym roku zadań i ich finansowania. W
głosowaniu, które odbyło się podczas XV sesji Rady Miejskiej udział wzięło 19 radnych. Za
udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 16 z nich, a wstrzymało się 3. Nikt nie był
przeciwny. Ubiegłoroczny budżet gminy Jarocin to blisko 96,5 mln zł dochodów i 104,2 mln zł
wydatków. Plan finansowy został zrealizowany w 95,09% po stronie dochodów oraz w 94,79% w
przypadku wydatków. - Mimo nowych zasad naliczania długu samorządów, finanse gminy Jarocin
są bezpieczne. Nawet nie zbliżamy się do niebezpiecznego progu zadłużenia, który wiele
samorządów już przekroczyło. Uważam, że dobrze udało się nam skorzystać z dźwigni finansowej
dla realizacji inwestycji, jaką są środki unijne - podkreślał burmistrz. Włodarz podziękował także za
całoroczną współpracę radnym, byłym zastępcom Robertowi Kaźmierczakowi i Witosławowi
Gibasiewiczowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Jarocinie. - Chciałbym
serdecznie podziękować radnym zarówno obecnej jak i poprzedniej kadencji, a w szczególności
radnym opozycji, którzy merytorycznie podeszli do sprawy i zagłosowali za. Mimo trudnych
początków działania tej rady, może to wróżyć jej dalsze sprawne i konstruktywne funkcjonowanie mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.

2011-06-17 | Plac zabaw w prezencie
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jarocinie bierze udział w akcji "100 placów
zabaw na 100 lat NIVEA". W jej ramach producent kosmetyków chce wybudować na terenie całego
kraju sto placów zabaw. Obiekty, ufundowane przez firmę NIVEA, staną się własnością lokalnych
społeczności. Jarocińska spółdzielnia chciałaby, aby plac zabaw powstał os. Konstytucji 3 Maja przy
bloku nr 1. O wygranej zadecyduje jednak liczba głosów oddanych przez internautów. Jeśli chcesz,
aby jeden z placów powstał właśnie w Jarocinie, weź udział w głosowaniu. W tym celu wystarczy
zarejestrować się na stronie www.NIVEA.pl i zagłosować. Głosowanie potrwa od 6 czerwca do 31
października. W tym czasie każdy zarejestrowany będzie mógł w ciągu doby oddać jeden głos.

2011-06-15 | Jarocin zagra dla Stopy
Muzycy zespołów Acapulco, Acid Drinkers, Armia, Farben Lehre, Moskwa, a także projektu R.U.T.A.
już potwierdzili, że w lipcu podczas tegorocznego Jarocin Festiwalu wystąpią... na boisku piłkarskim

w meczu charytatywnym "Jarocin gra dla Stopy". Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie
przekazany rodzinie Piotra "Stopy" Żyżelewicza.
Piotr "Stopa" Żyżelewicz zmarł 12 maja w wieku 46 lat w wyniku wylewu krwi do mózgu. Osierocił
troje dzieci - Zosię, Franka i Anielkę. Rodzina pozostała nie dość, że w wielkim smutku, to jeszcze
w ciężkiej sytuacji finansowej. Jego żona Kasia pozostała ze spłatą kredytu na skromny, ale z pasją
budowany wspólnie dom. Piotr "Stopa" Żyżelewicz był wspaniałym człowiekiem i znakomitym
muzykiem, legendą polskiej sceny rockowej, perkusistą m.in. Armii, Brygady Kryzys, Izraela,
Marionety, Moskwy, Voo Voo i 2Tm2,3. Jego grę możemy usłyszeć na ponad 50 płytach.
Wielokrotnie gościł na jarocińskich festiwalach. W tym roku 15 lipca miał zagrać w Jarocinie z Armią
specjalny koncert w 20-lecie wydania płyty "Legenda".
Przyjaciele "Stopy" organizują koncerty charytatywne, z których dochody są wpłacane na konto
Polskiej Fundacji Muzycznej na specjalne subkonto pomocowe dla rodziny Piotra. Z inicjatywy
powstającego przy Muzeum Regionalnym w Jarocinie Spichlerza Polskiego Rocka 16 lipca muzycy
zespołów Acapulco, Acid Drinkers, Armia, Farben Lehre, Moskwa, a także projektu R.U.T.A.
zagrają, aby pomóc Kasi i dzieciom. Spotkają się jednak nie na scenie, ale na boisku piłkarskim w
meczu charytatywnym "Jarocin gra dla Stopy". Kolejne zespoły zgłaszają chęć udziału w tym
wydarzeniu, dlatego nie jest wykluczone, że zostanie rozegrany nie jeden mecz, ale turniej
piłkarski. Już można więc wyobrazić sobie Titusa z Acid Drinkers pędzącego na bramkę, w której
między słupkami stanie Tomek Budzyński z Armii czy Pawła "Gumę" Gumolę z Moskwy kiwającego
się Robertem "Robalem" Materą - wokalistą Dezertera, ale i projektu R.U.T.A.
Na mecz będą sprzedawane bilety w cenie 10 zł. Oczywiście chętni będą mogli zapłacić więcej.
Wpływy ze sprzedaży zostaną wpłacone na specjalne subkonto o nazwie STOPA utworzone przez
Polską Fundację Muzyczną:

31 1440 1101 0000 0000 0492 7362
Polska Fundacja Muzyczna
ul. Kruczkowskiego 12, lok.2, 00-380 Warszawa
Celem takiego konta jest prawna i skarbowa ochrona interesów Kasi Żyżelewicz, by darowizny lub
wpłaty celowe były prowadzone w sposób zgodny z wymaganymi procedurami, jak też by
zabezpieczały intencje darczyńców, którzy chcą mieć pewność, że wszystko dzieje się prawidłowo,
terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Organizatorami "Jarocin gra dla Stopy" są Muzeum Regionalne w Jarocinie - Spichlerz Polskiego
Rocka, centrum sportowo-hotelowe Jarocin-Sport we współpracy z Polską Fundacją Muzyczną za
wiedzą i przy akceptacji Kasi Żyżelewicz. W niedzielę festiwalową 17 lipca o godz. 12.30 w kościele
św. Marcina w Jarocinie zostanie odprawiona msza św. w intencji Piotra "Stopy" Żyżelewicza.

2011-06-15 | Pięć sołectw chce "wypięknieć"
Pięć miejscowości z gminy Jarocin będzie ubiegać się o środki w ramach konkursu "Pięknieje
wielkopolska wieś". Można otrzymać nawet 40 tys. zł na realizację najciekawszych projektów. - W
ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie - najogólniej mówiąc na wszystko, co służy
poprawie warunków życia mieszkańców wsi. Może to być rozwój turystyki, ochrona natury,
działania ekologiczne i inwestycje, które mają polepszyć możliwości spędzania czasu wolnego, np.
budowa wigwamu - tłumaczy Bartosz Walczak, specjalista ds. środków UE i szkoleń w Jarocińskim
Funduszu Poręczeń Kredytowych. "Pięknieje wielkopolska wieś" to program mający na celu
realizację inicjatyw sołeckich, mających poprawić jakość życia na wsi oraz zwiększyć atrakcyjność
turystyczną małych miejscowości. Chęć udziału w konkursie wykazało pięć sołectw z terenu gminy
Jarocin. Swoje pomysły zgłosiły w tym roku: Cielcza, Łuszczanów, Golina, Mieszków oraz Radlin.
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych opracował pomysły sołectw i złożył wnioski w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Bardzo ciekawy projekt zgłosiło sołectwo Łuszczanowa. Chodzi o zagospodarowanie niszczejącego
stawu, leżącego na gruncie należącym do gminy Jarocin. - Łuszczanów chce mieć ekologiczny staw,
w którym dzieci będą mogły uczyć się ekologii, a w pobliżu ma znajdować się mini-ogródek z
ekologicznymi uprawami - mówi Bartosz Walczak, z JFPK. Pracownicy JFPK przy przygotowywaniu
wniosku opracowali także formę graficzną projektu, co jest jednym z bardzo dobrze punktowanych
kryteriów przy wyborze. - Przygotowanie projektu graficznego znacznie zwiększa możliwość
odniesienia sukcesu i podnosi punktację - mówi Agnieszka Rybacka, wiceprezes JFPK. Mieszków
zaproponował odnowienie figury oraz podświetlenie koron drzew znajdujących się na rynku. Cielcza
zgłosiła chęć budowy sali, stanowiącej zaplecze infrastrukturalne dla boiska. W sali mogliby
przebierać się piłkarze tamtejszego klubu oraz popularne cielczańskie "niedźwiedzie". Golina
wnioskowała o rozbudowę sali Ochotniczej Straży Pożarnej, a Radlin chce dobudować przy sali
wiejskiej dużą wiatę, pod którą miałyby się znajdować miejsca w których można w razie niepogody
napić się kawy lub zagrać w tenisa stołowego. Na realizację każdego projektu można otrzymać do
40 tys. zł oraz do 5 tys. zł na opracowanie dokumentacji. Realizacja ekologicznego stawu w
Łuszczanowie ma w całości kosztować około 60 tys. zł.

2011-06-15 | Wystawa festiwalowa rusza w Polskę
Wystawa plenerowa "30 lat jarocińskich festiwali",
przygotowana w ubiegłym roku przez Muzeum
Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz
Polskiego Rocka, ponownie będzie pokazywana w kilku
miastach Polski. Najpierw - od końca czerwca przez
miesiąc - w Kołobrzegu.
Wystawa "30 lat jarocińskich festiwali" ma charakter
plenerowy i mobilny. Jej premiera miała miejsce na
jarocińskim rynku podczas jubileuszowej edycji "Jarocin
Festiwal" w lipcu 2010 r. Wystawa dotychczas składała
się z 16 czterościennych, wolnostojących modułów
(słupków). Każdy moduł przedstawia kolejną edycję festiwalu, począwszy od I Ogólnopolskiego
Przeglądu Muzyki Młodej Generacji, który miał miejsce w 1980 roku, aż do roku 1994, kiedy
zawieszono organizowanie imprezy. Ostatni moduł zawiera dokumentację festiwalu po jego
reaktywacji w 2005 r. Obecnie wykonywany jest siedemnasty moduł, który będzie otwierał
wystawę. Na jednej ze ścian będą informacje na temat powstającego w Jarocinie Spichlerza
Polskiego Rocka. Na trzech ścianach przedstawiona zostanie historia Wielkopolskich Rytmów
Młodych, które w latach 70. poprzedziły jarocińskie festiwale. Na wystawę składają się plakaty
promujące imprezę, fragmenty folderów festiwalowych, karnety oraz pamiątkowe znaczki

towarzyszące festiwalowi. Ważne miejsce zajmują informacje o organizatorach poszczególnych
edycji, wykazy zespołów występujących na scenie oraz zestawienia nazw kapel dopuszczonych do
konkursu przez jury. Warstwę informacyjną wzbogacają fragmenty relacji zamieszczanych na
łamach prasy codziennej oraz periodyków branżowych. Wszystkie moduły podświetlone są od
wewnątrz, dzięki czemu wystawę oglądać można również po zmierzchu.
Największą atrakcją wystawy są jednak fotografie. Archiwalne zdjęcia autorstwa Michała Wasążnika
czy Jacka Awakumowskiego oraz fotografików wywodzących się z Jarocina pomogą przenieść się w
czasy PRL-u i przypomnieć tamte klimaty. Starannie dobrane, mają pokazać nie tylko scenę
festiwalową i jej bohaterów, ale również oddać atmosferę imprezy. Stąd zdjęcia z pola
namiotowego, koncertów organizowanych spontanicznie na rynku i ulicach miasta oraz
dokumentujące różnorodne przejawy aktywności gości i organizatorów festiwali np. wybory miss...
W 2010 r. wystawa była pokazywana w Jarocinie, Opolu i Sopocie. Zaraz na początku wakacji,
zostanie rozstawiona w jednym z najpopularniejszych miast letniskowych w Polsce - w Kołobrzegu.
Tam ekspozycja trafi dzięki współpracy z kołobrzeskim Muzeum Oręża Polskiego. Na przełomie lipca
i sierpnia wystawa zostanie przewieziona do Łodzi i przez cały sierpień będą ja mogły oglądać
osoby odwiedzające jedno z największych w Polsce i Europie Środkowej centrów handlowousługowo-rozrywkowych Centrum Manufaktura.
Wystawa "30 lat jarocińskich festiwali" jest elementem projektu Spichlerz Polskiego Rocka w
Jarocinie. Koszty jej powstania zostały pokryte ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
a także z dotacji z gminy Jarocin i samorządu województwa wielkopolskiego. W stworzeniu
wystawy pomagały także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi i Muzeum Polskiej Piosenki w
Opolu.

2011-06-14 | Uczennice z Bachorzewa na Słowacji
Alicja Nowak, Natalia Walczak i Agata Komendzińska uczennice klasy czwartej ze szkoły w
Bachorzewie wzięły udział w finale Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie 2011,
który odbył się w Štúrowie na Słowacji. Wcześniej dziewczęta świetnie zaprezentowały się w etapie
ogólnopolskim, gdzie zajęły trzecie miejsce.

Etap międzynarodowy odbył się między 10 a 12 czerwca. Dziewczęta udały się na Słowację pod

opieką nauczycielek Beaty Zawisły i Iwony Grodzkiej - Wojtaszak. W konkursie brali udział
uczniowie z Czech, Słowacji i Polski. Na 54 drużyny biorące udział w finale, uczennice z Bachorzewa
zajęły 20 miejsce. - Uczniowie z Czech i Słowacji pracują z tym programem od pierwszej klasy
szkoły podstawowej, a nasze uczennice dopiero od miesiąca i dlatego miejsce, które uzyskały
uważamy za duży sukces - podkreśla Beata Zawisła.

Twórcą programu jest Bohumir Soukup, uznany przez Newsweek za jednego z najlepszych
informatyków na świecie. Baltie daje uczniom możliwość samodzielnego programowania przez
zabawę, a przy tym kształtuje umiejętność logicznego rozumowania i rozwija wyobraźnię.
Bohumir Soukup udzielił szkołom naszej gminy bezpłatnej licencji, dzięki której uczniowie będą
mogli korzystać z Balite do końca roku kalendarzowego. Uczennice z Bachorzewa już dziś
zapowiadają swój udział w przyszłorocznej edycji konkursu. W tym celu potrzebna jest jednak
licencja na czas nieokreślony, a ta kosztuje ok. 2,5 tys. zł. Niestety szkoła nie posiada takich
funduszy. Osoby, które chciałyby wesprzeć to przedsięwzięcie finansowo proszone są o kontakt ze
szkołą.
Wyjazd uczennic na konkurs był możliwy dzięki finansowemu wsparciu gminy Jarocin oraz
Stowarzyszenia Edukacyjnego "Nasza Szkoła" w Bachorzewie.

2011-06-14 | IAM partnerem Rytmów Młodych
Partnerem jarocińskiego konkursu Rytmy Młodych został Instytut Adama Mickiewicza. Po raz drugi
instytut ufundował specjalną nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Zostanie ona przyznana przez
specjalne jury, w skład którego wejdą specjaliści od muzyki, zarówno aktualnej jak i jazzowej oraz
klasycznej, pod kierownictwem dyrektora IAM Pawła Potoroczyna. Spośród finałowej szesnastki
Rytmów Młodych Jury wyłoni tego artystę, który będzie miał największy potencjał by zaistnieć na
międzynarodowym rynku, stąd też nazwa nagrody "Border Breaker".

Rok temu laureatem nagrody został zespół Heroes Get Remembered. Instytut Adama Mickiewicza
od ponad 10 lat organizuje projekty promujące polska kulturę na świecie. Zorganizował 3 tysiące
wydarzeń, które przyciągnęły ponad 18 milionów widzów w 26 krajach. Wiele z nich to koncerty,
które zawsze są mocnym punktem projektów IAM. Polska muzyka, a właściwie polski rock i festiwal
w Jarocinie to tez bohaterowie "Beats Of Freedom. Zew Wolności" filmu Instytutu Adama
Mickiewicza i TVN.
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.

2011-06-14 | "Z wizytą na dworze Radolińskich" - konkurs rozstrzygnięty
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny "Z wizytą na
dworze Radolińskich". Ceremonii wręczenia nagród, która
odbyła się w Skarbczyku 12 czerwca, podczas festiwalu
stowarzyszeń Mamy Talent, towarzyszyła wystawa prac
konkursowych. Trzy z nich znalazły się na widokówkach,
które upamiętniają obchodzony w Jarocinie Rok
Radolińskich.
- Konkurs wymagał nie tylko talentu plastycznego, ale
także bogatej wyobraźni - podkreślała podczas
uroczystości Magdalena Bielawska, przewodnicząca
kapituły konkursowej. Konkurs polegał bowiem na
wyobrażeniu sobie życia w czasach, kiedy właścicielami Jarocina byli Radolińscy i Radolinowie, oraz
przelania pomysłu na papier w dowolnej technice. Zadania podjęło się 45 dzieci i młodzieży z
siedmiu szkół z terenu gminy Jarocin: z zespołów szkół w Cielczy i Wilkowyi, szkół podstawowych
nr 2 i 4 w Jarocinie oraz w Roszkowie, a także z Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół
Społecznych z Jarocina. Prace oceniane były przez komisję konkursową w trzech kategoriach
wiekowych: klasy od I do III, klasy IV-VI oraz gimnazja.

W kategorii dzieci najmłodszych pierwsze miejsce zajęła Angelika Suchorska, drugie Antonina
Krzyżaniak, a trzecie Katarzyna Idziak. Wszystkie autorki są uczennicami Szkoły Podstawowej w
Wilkowyi. W tej kategorii przyznano także 6 wyróżnień dla: Aleksandry Majchrzak, Karola Filipiaka,
Alicji Kalbarczyk, Rafała Maciejewskiego, Alicji Łuczak i Zuzanny Kniat.
W kategorii klasy IV-VI pierwsze miejsce zdobył Krystian Florczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4 w

Jarocinie, drugie Fryderyka Kluga ze Szkoły Podstawowej w Wilkowyi, a trzecie Aleksandra
Madalińska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie. W tej kategorii wyróżniono pracę Klaudii
Małeckiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie.
W kategorii Gimnazja najwyższe miejsca zdobyły kolejno: Małgorzata Konieczna z Zespołu Szkół
Społecznych w Jarocinie, Weronika Grzegorczyk z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie i
Magdalena Baranek z Zespołu Szkół Społecznych w Jarocinie.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy autorzy prac oraz ich opiekunowie pamiątkowe
dyplomy oraz miejskie gadżety.
Owocem konkursu jest wydawnictwo - zestaw trzech widokówek upamiętniających obchodzony w
Jarocinie Rok Radolińskich. Przy projekcie kartek wykorzystano prace Katarzyny Idziak, Fryderyki
Klugi oraz Małgorzaty Koniecznej. Kartki są dostępne bezpłatnie w siedzibie organizatora konkursu,
czyli w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Konkurs odbywał się pod patronatem Burmistrza Jarocina.

2011-06-13 | Tłumy podziwiały talenty
Tłumy jarociniaków przybyły na festiwal stowarzyszeń Mamy Talent. Impreza odbyła się już po raz
trzeci i wszystko wskazuje na to, że na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych miasta. W
niedzielne popołudnie swój dorobek w parku miejskim, amfiteatrze i Skarbczyku zaprezentowało
ponad 30 organizacji pozarządowych, współpracujących z gminą Jarocin. Na mały i dużych czekała
moc atrakcji, a na finał imprezy zagrał zespół Żuki. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję
festiwalu.

Wczorajszego popołudnia na scenie amfiteatru pojawili się wokaliści, tancerze, grupy muzyczne,
folklorystyczne i teatralne. Z kolei w Skarbczyku można było podziwiać wystawę prac plastycznych.
Jednak najwięcej niespodzianek przewidzianych było w plenerze wokół pałacu, gdzie można było
wziąć udział m. in. w otwartych warsztatach teatralnych, plastycznych, gitarowych, pokazach i
rozgrywkach w miasteczkach sportowych oraz spróbować sił w miasteczku linowym. Najmłodszym
do gustu przypadł objazdowy plac zabaw. Specjalnymi atrakcjami była giełda kwiatowa oraz
przejażdżki bryczką po alejkach parku. W trakcie imprezy odbył się także kiermasz prac,
wykonanych przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej oraz zbiórka funduszy na stypendia
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu jarocińskiego.

Organizatorem festiwalu Mamy talent była Fundacja 750-lecia Jarocina przy wsparciu Urzędu
Miejskiego w Jarocinie, Jarocińskiego Ośrodka Kultury oraz stowarzyszeń, współpracujących z
gminą Jarocin. Impreza została zrealizowana w ramach projektu Jarocińskie Centrum Organizacji
Pozarządowch, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich oraz budżetu gminy Jarocin.

2011-06-13 | Festyn w parowozowni bez gwoździa programu
Kolejowy piknik w jarocińskiej parowozowni już za nami. Zabawa była przednia, atrakcji sporo,
pogoda i publiczność dopisały. Zabrakło jedynie tego, co miało być gwoździem programu:
obrządzania parowozu. Turystyczny pociąg Ziemianin, który w minioną sobotę 11 czerwca okrążał
Wielkopolskę, nie dotarł bowiem na teren jarocińskiej parowozowni.

- Jesteśmy mile zaskoczeni frekwencją. To cieszy, bo przygotowanie imprezy, jak i samej
parowozowni, kosztowało nas wiele wysiłku. Nie obyłoby się bez pomocy Gminy Jarocin, Starostwa
Powiatowego, Jarocińskiego Ośrodka Kultury, wielu osób prywatnych, firm i instytucji. To było
naprawdę duże przedsięwzięcie - podsumowują sobotni piknik jego organizatorzy, czyli członkowie
Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej z Jarocina.

Festyn był pierwszą dla nich okazją do zaprezentowania jarociniakom parowozowni, w której
tworzą skansen, a także zgromadzone tu do tej pory zabytki kolejnictwa. A chętnych na oglądanie
tej bezcennej kolekcji naprawdę nie brakowało. Na uczestników festynu czekała też moc innych
atrakcji. Furorę robiły przejazdy ręczną drezyną, pokazy żmudnego acz widowiskowego wytopu
żelaza oraz dmuchane zamki i trampoliny. W jednej z hal lokomotywowni można było usiąść za
kierownicą starych motocykli i samochodów, obejrzeć zdjęcia samolotów ujętych w locie za pomocą
specjalnie skonstruowanego aparatu, czy też kolekcję ręcznie malowanych żołnierzyków i innych
eksponatów z muzeum wojen napoleońskich w Witaszycach. W tej kolejowej, zdawałoby się:
typowo męskiej, scenerii, można było także spotkać misterne dzieła sztuki typowo damskiej:
koronki - frywolitki. Nie odbył się zapowiadany pokaz ratownictwa drogowego, bo straż pożarna,
która miała go przeprowadzić, została wezwana... do prawdziwej akcji. Za to można było nauczyć
się udzielania pierwszej pomocy, którą przygotowali uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych
nr 2 w Jarocinie, działający w ramach PCK. - Dziękuję wszystkim wystawcom, którzy wykorzystali
tę nietypową okazję i zaprezentowali na festynie swoje pasje - podkreśla Paweł Szymendera,
prezes TKW.

Gwoździem programu miało być obrządzanie parowozu, który na obrotnicę jarocińskiej
parowozowni miał trafić z Poznania, na czele turystycznego pociągu "Ziemianin". Niestety, pociąg
utknął na torach przed samą parowozownią i organizatorzy przejazdu zdecydowali wycofać cały
skład na stację. Sam parowóz podjechał później w pobliże lokomotywowni, gdzie uczestnicy festynu
mogli zobaczyć go z bliska, a nawet zwiedzić jego wnętrze. Zamiast jednak widowiskowego
obrządzania, było jedynie uzupełnianie wody przez jarocińską straż pożarną.
Na pokładzie Ziemianina była również grupa ponad 50 jarociniaków, którzy do retro pociągu
wsiadła na stacji w Środzie Wielkopolskiej. Do Środy dowiózł ich bezpłatnie autobus - przejazd
ufundowała gmina Jarocin.

2011-06-10 | Droga dla gminy za free
370 metrów drogi dojazdowej do osiedla Bajkowego w
Jarocinie wybuduje jego deweloper z materiałów
budowlanych przekazanych przez gminę. W wyniku
podpisanego porozumienia deweloper przekaże gminie
455 metrów kanalizacji deszczowej.
Gmina Jarocin przekazała deweloperowi osiedla
Bajkowego, firmie Staszak i Wojciechowski sp. jawna
1250 metrów kostki brukowej oraz 600 metrów
krawężników. Materiały niezbędne są do wybudowania
drogi dojazdowej. Pierwszy etap prac, podczas którego
wykonany zostanie odcinek o długości 260 metrów
rozpoczął się na początku maja i potrwa do połowy lipca.
Pozostałe 110 metrów wybudowane zostanie w przyszłym
roku. Materiały przekazane przez gminę stanowią około 1/5 wszystkich kosztów, które poniesione

zostaną przy budowie drogi, większą cześć pokryje firma deweloperska z Wrześni.
Podwykonawcą robót natomiast jest firma z Jarocina. Z inicjatywą wykonania drogi dojazdowej do
osiedla Bajkowego na początku poprzedniego roku wystąpił sam deweloper, prosząc gminę Jarocin
o wsparcie finansowe lub materiałowe całego przedsięwzięcia. W wyniku podpisanego w lipcu 2010
roku porozumienia ustalono, że firma Staszak i Wojciechowski przygotuje projekt drogi,
przeprowadzi roboty ziemne oraz inne niezbędne prace, a zadaniem gminy będzie przekazanie
materiałów na budowę w formie kostki brukowej oraz krawężników. Co istotne, po zakończeniu
prac deweloper przekaże gminie Jarocin 455 metrów kanalizacji deszczowej, która stanowić będzie
jej własność.

2011-06-09 | Dobre wyniki szóstoklasistów
Tradycyjnie już szóstoklasiści szkół z terenu gminy Jarocin bardzo dobrze poradzili sobie z
zadaniami sprawdzianu kompetencji. Średnia wyników jakie osiągnęli na sprawdzianie kończącym
naukę w szkole podstawowej jest wyższa niż średnia powiatu, województwa oraz okręgu.
Najlepszy wynik wśród szkół podstawowych osiągnęła niepubliczna placówka z Siedlemina, której
średnia uzyskana przez uczniów klas szóstych wyniosła 31,33 punktów. - Cieszy mnie fakt, że
najlepszy wynik w gminie uzyskała szkoła niepubliczna, gdyż sercem jestem przy szkołach,
prowadzonych przez stowarzyszenia - podkreśla Bożena Kubacka, dyrektor Wydziału Oświaty i
Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Drugi z kolei wynik osiągnęła Szkoła
Podstawowa nr 2 w Jarocinie z wynikiem 27,3 punktów. - Na ten sukces pracowaliśmy ciężko przez
sześć lat, a zwłaszcza przez ostatni rok. Trzy razy w miesiącu uczniowie klas szóstych wraz z
nauczycielami utrwalali zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązując przykładowe testy i
zadania - podkreśla Anna Niestrawska, dyrektor SP nr 2. Niewiele mniej, bo 27,1 punktów uzyskali
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie. Te dwie jarocińskie szkoły już od lat osiągają
wysokie wyniki egzaminów i utrzymują się w czołówce szkół gminy Jarocin. - Szkoła Podstawowa nr
2 i Szkoła Podstawowa nr 4 zazwyczaj plasują się w pierwszej trójce szkół w gminie i w zasadzie
wymieniają się tymi miejscami z roku na rok - mówi Bożena Kubacka.
Wysoki wynik osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie, która jako jedyna w gminie
prowadzi oddziały integracyjne. W tym roku wyniósł on 24,73 punktu. - Biorąc pod uwagę dużą
liczbę orzeczeń o różnych stopniach niepełnosprawności, a co za tym idzie złożoność potrzeb
edukacyjnych uczniów piątki uważam, że piąte miejsce w gminie zasługuje na pochwałę - podkreśla
dyrektor wydziału oświaty. - Bardzo duży postęp zrobiła Cielcza, która w zeszłym roku uzyskała
jedną z najgorszych średnich - mówi dalej. W tym roku uczniowie podstawówki w Cielczy uzyskali
średnią 25,07 punktów, plasując się na czwartym miejscu wśród wszystkich szkół w gminie.
Z kolei wynik szóstoklasistów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Potarzycy, który wynosi 18,67
punktów, jest najsłabszym wynikiem w gminie. - Tegoroczne wyniki naszej szkoły są
niezadowalające, a przede wszystkim są nieadekwatne do umiejętności uczniów prezentowanych w
czasie zajęć lekcyjnych, gdyż są to uczniowie dobrzy. Najsłabiej wypadły zadania, w których trzeba
było wykorzystać wiedzę w praktyce, dlatego też będziemy podejmować działania mające na celu
kształcenie u uczniów szczególnie tych umiejętności - zaznacza Aleksandra Świderska, p.o.
dyrektora szkoły w Potarzycy. W tej szkole egzamin pisało jedynie troje uczniów. - Gdy mała grupa
pisze egzamin i wyliczamy z tego średnią, to wystarczy, że jeden uczeń posiadający jakąś
dysfunkcję osiągnie wynik rzędu 10 - 12 punktów lub niższy i spowoduje to, że średnia wypadnie
bardzo słabo - podkreśla Bożena Kubacka. Wśród szkół publicznych najsłabszy wynik 20,03 pkt.
uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowyi.
Średnia wyników sprawdzianu kompetencji gminy Jarocin wynosi 24,86 punktów i jest to wynik
wyższy niż średnia powiatu (24,56 pkt.), województwa (24,69 pkt.) oraz okręgu (24,65 pkt.).

2011-06-09 | O inwestycjach w Jarocinie
Ponad siedemdziesięciu przedstawicieli wielkopolskich samorządów wzięło udział w bezpłatnym
seminarium, które odbyło się 8 czerwca w Jarocinie. Tematem spotkania było wspieranie
aktywności inwestycyjnej miast i gmin naszego regionu. Pomysłodawcą oraz współorganizatorem
seminarium była gmina Jarocin.

Licznie przybyłych powitał na początku burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, podkreślając osiągnięcia
gminy w zakresie przygotowania m.in. infrastruktury sportowej. Specjaliści z Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych z Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego oraz Centrum Obsługi Inwestora zapoznali uczestników z podstawowymi zasadami
przygotowania gruntów pod inwestycje oraz właściwym zorganizowaniem wizyty inwestora.
Poruszone były również zagadnienia związane z prawnymi aspektami prowadzenia przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz wykorzystania baz ofert internetowych w poszukiwaniu potencjalnych
inwestorów.
Seminarium składało się nie tylko z wykładów, ale również symulacji pierwszej wizyty inwestora w
gminie z uwzględnieniem różnic kulturowych np. podczas odwiedzin przedsiębiorców z Azji.
Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zadawania prelegentom pytań oraz wymiany informacji
i doświadczeń z przedstawicielami innych miast i gmin.
Imprezę honorowym patronatem objął wojewoda wielkopolski Piotr Florek oraz marszałek
województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Patronem medialnym seminarium był portal
internetowy terenyinwestycyjne.info.

2011-06-09 | Szkoła bez przemocy
"Dzień bez przemocy" został zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach realizowanego
już od kilku lat programu "Szkoła bez przemocy". W tym dniu uczniowie klas czwartych, piątych i
szóstych prezentowali przed społecznością szkolną scenki o tematyce przeciwdziałania przemocy.
Występy szkolnych artystów oceniało jury w składzie którego był pedagog szkolny, przedstawiciel
Rady Rodziców, prasy lokalnej, policji oraz Urzędu Miejskiego. pierwsze miejsce zajęła klasa VB,
drugie VIC, a trzecie VIA. Klasy, których scenki zostały ocenione najlepiej, otrzymały statuetki,
natomiast wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni słodyczami.

W ramach "Dnia bez przemocy" przeprowadzono również konkurs literacki. Zadaniem uczniów było
napisanie wiersza, związanego tematycznie z problemem przemocy. W tej kategorii zwyciężył
Krzysztof Łączniak z klasy VIB. Najmłodsi uczniowie szkoły na temat przemocy i przeciwdziałaniu
temu zjawisku wypowiadali się w sposób artystyczny. Z wykonanych przez nich prac plastycznych
stworzono piękne wystawy na każdej kondygnacji szkoły. Maluchy również otrzymały słodycze, a
wyróżnieni uczniowie dostaną nagrody książkowe na uroczystości z okazji zakończenia roku
szkolnego. - To był bardzo udany dzień, młodzież bardzo wyraźnie zauważa przemoc, wie gdzie
należy wszelkie niepokojące zdarzenia zgłaszać i jak na nie reagować. Wszelkim przejawom
przemocy - uczniowie SP4 w Jarocinie mówią NIE - podkreśla dyrektor szkoły Aldona Kostro.

2011-06-09 | Dni Pleszewa już wkrótce!
Kombii, Oddział Zamknięty, Tercet Egzotyczny, Majka Jeżowska, akrobaci cyrku moskiewskiego
Duo Majestic oraz wicemistrz świata w akrobacjach rowerowych Marcin Bugajewski będą gwiazdami
tegorocznych Dni Pleszewa. Niezwykle widowiskowo zapowiada się Puchar Polski Strong Man z
prowadzeniem Ireneusza Bieleninika.

2011-06-08 | Specjalne koncerty Jarocin Festiwal
Znani są już goście, którzy uświetnią specjalne występy zespołów Strachy Na Lachy oraz Happysad
podczas tegorocznego Festiwalu w Jarocinie, który odbędzie się między 15 a 17 lipca! Grabażowi i
Strachom podczas specjalnego benefisowego występu towarzyszyć będą wokalista i gitarzysta
formacji Happysad - Kuba Kawalec oraz jedna z najciekawszych wokalistek młodego pokolenia Natalia Fiedorczuk znana m.in. z takich zespołów jak Orchid czy Happy Pills oraz solowego projektu
Nathalie & The Loners. Ze Strachami wystąpi także przyjaciel grupy, Vincenzo Corsini, Włoch o
polskich korzeniach, autor włoskojęzycznej wersji piosenki SNL "Żyje w kraju".

Dziesiąte urodziny formacji Happysad także będą miały ciekawą obsadę. Gośćmi będą Grabaż
(Pidżama Porno, Strachy Na Lachy), Gutek (Indios Bravos), Czesław Mozil stojące za projektem
Czesław Śpiewa oraz Karol Strzemieczny (Paula & Karol, Stan Miłości I Zaufania). Przypominamy,

że w Jarocinie pojawią się między innymi formacje Apocalyptica, Anti Flag, Bad Religion, The
Subways, Dżem, Myslovitz czy Armia. 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.

2011-06-08 | Sala sportowa w Witaszycach otwarta
O pełnowymiarową salę sportową wzbogaciła się społeczność Witaszyc. Symboliczną wstęgę na
nowym obiekcie przecięto w miniony wtorek, 7 czerwca. Wraz z wcześniej oddanym do użytku
boiskiem Orlik, kompleks sportowy ma służyć nie tylko uczniom miejscowego gimnazjum i
podstawówce, ale wszystkim mieszkańcom Witaszyc i okolicznych miejscowości.

Budowa sali wraz z rozbudową szkoły trwała niespełna rok. W nowym obiekcie znajdują się
pomieszczenia zarówno służące wychowaniu fizycznemu (sala gimnastyczna wraz z zapleczem i
pomieszczeniami socjalnymi), jak i dydaktyce (pracownia biologiczno - geograficzna oraz pracownia
fizyczno - chemiczna z dygestorium). Obiekt, którego całkowita powierzchnia wynosi blisko 2,6 tys.
km2, jest podzielona na trzy strefy: dydaktyczną (pracownie wraz z zapleczami i odpowiednim
wyposażeniem), krzewienia kultury fizycznej wraz z zapleczem socjalno - technicznym (sala
sportowa, magazyny, pokój nauczycielski, szatnie, umywalnie, toalety, natryski) i techniczną
(kotłownia). Salę i szkołę połączył dobudowany korytarz. Inwestycja kosztowała ponad 3,12 mln zł
netto, a jej wykonawcą był leszczyński Oddział Budownictwa Ogólnego SKANSKA S.A. Inwestorem
była gminna spółka Jarocin Sport.
- W ostatnich dziesięcioleciach tak dużej i tak ważnej inwestycji dla Witaszyc i ościennych
miejscowości nie było. Jednak zainwestowane ponad 3 mln złotych to nie tylko ten obiekt, to także
rozbudowa szkoły, która wzbogaciła się w dwie nowe pracownie dydaktyczne. Podkreślam, że
inwestowanie w przyszłość naszych dzieci, a szczególnie w jakość ich edukacji, jest najlepszą
inwestycją, jaka możemy zrobić - mówił podczas oficjalnego otwarcia obiektu burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki. Uroczystość wraz z programem artystycznym zorganizowała społeczność

gimnazjum w Witaszycach. Zebrani goście mogli obejrzeć m.in. film z kolejnych etapów budowy
sali oraz prezentacje różnych dyscyplin sportowych.

2011-06-08 | Dwójka świętowała 130. urodziny
Dzisiaj w Jarocinie odbyła się uroczystość 130-lecia Szkoły Podstawowej nr 2. Rozpoczęła ją msza
św. odprawiona w kościele św. Jerzego w intencji nauczycieli, absolwentów i uczniów szkoły. Po
zakończeniu nabożeństwa w kościele uczniowie i nauczyciele z orkiestrą wojskową na czele
przemaszerowali do szkoły, gdzie nastąpiła oficjalna część obchodów jubileuszowych.

Podczas uroczystości nie zabrakło gratulacji oraz słów uznania dla pracowników szkoły oraz
uczniów. - Każdy z Was ma swój udział w tym, że ta szkoła zalicza się do ścisłej czołówki
najlepszych w naszej gminie, osiąga najlepsze wyniki z nauczania, nie boi podejmować się nowych
wyzwań, jest przyjazna, radosna, kreatywna i - mimo tak sędziwego wieku - nowoczesna.
Serdecznie Wam tego sukcesu gratuluję i gorąco za niego dziękuję - podkreślił trakcie uroczystości
burmistrz Adam Pawlicki.

Specjalnie na jubileusz szkoły uczniowie przygotowali akademię, podczas której przedstawili
zgromadzonym gościom historię szkoły. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Garnizonowej Sił
Powietrznych z Bytomia. Po zakończeniu uroczystości uczniowie posadzili także pamiątkowe
drzewo, które nazwano Dębem Jadwigi. Z kolei zgromadzeni goście mieli okazję zobaczyć wystawę
pamiątek z historii szkoły oraz znaczków, kopert pocztowych i monet. W dniu tak zacnego
jubileuszu została uczczona także pamięć zmarłych nauczycieli. Delegacje uczniów zapaliły znicze
na ich grobach na jarocińskim cmentarzu.
Obchody jubileuszu jarocińskiej dwójki rozpoczął w minioną sobotę bal w Domu Rzemiosła. Z kolei
w niedzielę w kinie Echo odbył się okolicznościowy koncert Małe Rockowisko, zorganizowany przez
stowarzyszenie Rozśpiewane Drzewa, działające przy SP nr 2 oraz Szkołę Muzyczną Yamacha. Z
okazji jubileuszu nie zabrakło okolicznościowych wydawnictw i konkursów. Organizację obchodów
130-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie dofinansowała gmina Jarocin.

2011-06-07 | Jarocin wolny od azbestu?
Unia Europejska zobowiązała Polskę do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku
2032. Perspektywa czasu wydaje się długa, ale zważywszy na skalę problemu (eternitowe dachy
wszak wpisane są w polski krajobraz!), z działaniem zwlekać nie warto. Gmina Jarocin przystępuje
właśnie do opracowywania programu usuwania azbestu na swoim terenie. Zadanie związane z
usuwaniem rakotwórczego materiału będzie podzielone na kilka etapów.
Pierwszy z nich będzie polegał na inwentaryzacji azbestu i wyrobów go zawierających. W ten
sposób magistrat chce dokładnie ustalić z jaką skalą problemu ma do czynienia. Jak tłumaczy Emil
Magnowski, kierownik Referatu Gospodarowania Przestrzenią, azbest na terenie naszej gminy jest
obecny, choć sytuacja nie jest aż tak tragiczna jak we wschodnich rejonach Polski. Inwentaryzacja
będzie polegała na weryfikacji danych zawartych w ankietach, jakie do tej pory zostały złożone w
urzędzie miejskim przez mieszkańców w sprawie posiadanych przez nich wyrobów z azbestem.
Wizytacje specjalistów w terenie pozwolą zweryfikować dane z ankiet z rzeczywistą sytuacją.
Ponadto mają zostać wychwycone przypadki niezgłoszone.
Ustalenie programu usuwania azbestu ma być opracowany właśnie na podstawie przeprowadzanej
inwentaryzacji. Będzie rozpisany na kilkanaście lat, tak aby do roku 2032 Jarocin był całkowicie
wolny od tego niebezpiecznego dla ludzi i środowiska materiału. Dokument będzie zawierał nie
tylko obowiązki gminy, zarządców nieruchomości i firm trudniących się usuwaniem wyrobów z
azbestu, ale także sprawy związane z utylizacją odpadów azbestowych. Będzie również ustalona
prognoza oddziaływania tych odpadów na środowisko.
Program ma być gotowy do końca sierpnia. Zarówno inwentaryzację, jak i opracowanie programu
na zlecenie gminy Jarocin wykonuje Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Codex ze Środy
Wielkopolskiej. Gmina zapłaci za tę usługę 35 tys. zł, jednak to dopiero początek wydatków.
Najdroższe będzie wdrożenie programu, głównie ze względu na kosztochłonną utylizację tych
niebezpiecznych odpadów. Aby program był naprawdę skuteczny, gmina powinna też uruchomić
system grantów, który będzie wspierał finansowo mieszkańców zobowiązanych do usunięcia
wyrobów z azbestem. Już dzisiaj gmina zapowiada, że do sfinansowania wszystkich działań będzie
potrzebna pomoc zewnętrzna, dlatego będzie starać się o środki z funduszy rządowych lub
unijnych. Nie obędzie się także bez współpracy i zaangażowania ze strony starostwa powiatowego,
które również posiada obowiązki w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a takim jest
azbest i wyroby zawierające azbest.

2011-06-06 | Zawody strażackie w Cielczy
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się w
minioną niedzielę 5 czerwca w Cielczy. W zmaganiach wzięło udział 25 drużyn.

Strażacy rywalizowali w sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.
Zawodnicy wykazali się świetnym przygotowaniem pożarniczym i sprawnością fizyczną. Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Jarocinie.
Główną nagrodą dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest obóz w stanicy harcerskiej w
Machlinie (gmina Czaplinek). Wezmą w nim udział żeńska i męska drużyna OSP Cielcza - zwycięzcy
w kategoriach dziewcząt i chłopców od 12 do 15 lat.

Klasyfikacja generalna zawodów:
Grupa 12-15 lat żeńska
I - OSP Cielcza
II - OSP Golina
III - OSP Osiek

Grupa 12-15 lat męska
I - OSP Cielcza
II - OSP Kadziak
III - OSP Golina

Grupa C - żeńska
I - OSP Wilkowyja
II - OSP Kadziak
III - OSP Cielcza

Grupa A - męska
I - OSP Cielcza
II - OSP Kadziak
III - OSP Zakrzew

2011-06-06 | Odkrywali muzyczne talenty
Już po raz dwunasty w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się
Festiwal Piosenki Szkolnej, w którym wzięły udział
najmłodsze klasy społeczności szkolnej. To ważne
wydarzenie miało miejsce w czwartek 2 czerwca. - Rok
szkolny, który niedługo dobiegnie końca ogłoszono
Rokiem Odkrywania Talentów i dlatego nasi uczniowie z
młodszych klas odkrywali swoje talenty muzyczne podkreśla Aldona Kostro, dyrektor szkoły.
Tematy poprzednich festiwali dotyczyły zdrowia,
bezpieczeństwa, wakacji, sportu. Tegoroczne hasło
brzmiało: Jedz owoce i warzywa, będziesz zdrów jak
ryba! i było związane z akcją, w której uczestniczą młodsi
uczniowie "czwórki" Owoce w szkole. Pięknie poprzebierani uczniowie śpiewali o marchewkach,

śliwkach, gruszkach, pietruszkach i wielu innych smakowitych owocach i warzywach.
Grand Prix XII Festiwalu Piosenki Szkolnej zdobyła klasa I B za piosenkę pt. "Witaminki dla
chłopczyka i dziewczynki" (wych. p. Grażyna Tobolska); I miejsce dla klasy III A za piosenkę pt.
"Owocowy karnawał" (wych. p. Katarzyna Frankiewicz), II miejsce dla klasy II A za piosenkę pt.
"Gruszki, śliwki, jabłka" (wych. p. Małgorzata Augustyniak), dwa równorzędne III miejsca dla klasy
I C za piosenkę pt. "Zdrowo żyć chcemy, więc warzywa jemy (wych. p. Beata Zdunek) oraz dla
klasy III B za piosenkę pt. "Na urodziny marchewki" (wych. p. Regina Bernat).

2011-06-06 | Młodzi ekolodzy nagrodzeni
Już po raz ósmy w budynku Ratusza w Jarocinie zebrali się
"młodzi ekolodzy", uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu gminy Jarocin w celu rozstrzygnięcia konkursu "Zbieram
puszki - chronię środowisko". Pierwsze miejsce w kategorii
najlepsza szkoła zajęła Szkoła Podstawowa w Wilkowyi, która
może się pochwalić ponad 370 kilogramami zebranych puszek.
Drugie miejsce rywalizacji szkół zajęła Szkoła Podstawowa nr 3
w Jarocinie z rezultatem 61 kg puszek, a trzecie Szkoła
Podstawowa z Witaszyc, ilość zebranych puszek wynosiła 78,0
kg. W konkursie uczestniczyli także Gimnazjum nr 3 w Jarocinie
z wynikiem 32,9 kg puszek oraz Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Potarzycy 4,55kg puszek. W klasyfikacji
generalnej nie liczył się jednak wynik łączny dla szkoły, ale
średnia wyliczona na jednego ucznia.
W kategorii indywidualnej pierwsze miejsce zajął Michał Raczkowiak, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej w
Wilkowyi z wynikiem 86 kg zebranych puszek. Drugie miejsce zajęła Patrycja Szymkowiak również ze Szkoły
Podstawowej w Wilkowyi. Na trzecim miejscu uplasował się Marcel Kwieciński ze Szkoły Podstawowej w
Witaszycach. Kolejne punktowane miejsca zajęli kolejno: Julita Szpera, Patryk Kurzawa, Mikołaj Zasadzki,
Joanna Golec, Wiktoria Pollok, Adam Wojtkowiak, Eliasz Bartkowiak, Natalia Drewniak, Joanna Gola, Jan
Hendel, Joanna Patoka, Nikodem Walczak, Szymon Bogaczyk, Bartosz Bogaczyk, Maria Piątkowska, Honorata
Bystrzycka, Emil Walczak, Natalia Dryjańska, oraz Łukasz Nawrot. W sumie w ekologiczny konkurs
zaangażowało się 91 uczniów z pięciu szkół z terenu gminy Jarocin.
Wyróżnieni zostali również nauczyciele z uczestniczących w konkursie szkół, którzy dali przykład młodym
ludziom jak w prosty sposób można dbać o środowisko. Organizatorami konkursu był Urząd Miejski w Jarocinie
oraz Zakład Gospodarki Odpadami, oni również ufundowali dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

2011-06-03 | Śpiewali w Brukseli
Jarociński zespół Dzieciuff Squad przebywał w stolicy Belgii pod koniec maja. Pojechali tam na
zaproszenie rodziców dzieci, które uczęszczają do Szkoły Europejskiej w Brukseli. - Jedna z mam
usłyszała naszą płytę, która bardzo spodobała się jej i dzieciom, dlatego też postanowili nas
zaprosić - mówi Tomasz Jankowski, lider zespołu.

Podczas pobytu w Brukseli Dzieciuff Squad wystąpił na święcie tamtejszej szkoły. - Każda z
kilkunastu sekcji języków przygotowywała swoje stoisko gastronomiczno-kulturalne, ale Dzieciuff
był jedynym gościem z Polski - relacjonuje lider zespołu. - Przyjęcie grupy było bardzo dobre, mile
spędziliśmy czas na wspólnych śpiewach i zabawie - mówi Jankowski. Zespół wystąpił na scenie
razem z grupą taneczną z Hiszpanii, Belgii i zespołem muzycznym z Węgier.
Tomasz Jankowski z udziałem członków Dzieciuff Squad prowadził lekcje muzyki dla polskich dzieci,
uczących się w Szkole Europejskiej. - Uczniowie tej placówki to w większości dzieci dyplomatów,
pracowników Komisji Europejskiej czy europosłów, był wśród nich m.in. syn Wojciecha Olejniczaka
- mówi Tomasz Jankowski. Wyjazd zespołu do Brukseli dofinansowała gmina Jarocin.

2011-06-03 | Otwarcie drogi w Kątach
Uroczyste otwarcie drogi w Kątach odbyło się dzisiaj przed południem. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali przedstawiciele władz gminy i powiatu. Nową drogę poświęcił ks. Tadeusz
Malchrowicz. Uroczystość uświetnił przejazd zabytkowego Forda T po nowej drodze, którego
właścicielem jest Artur Warkocki z Jarocina. Prace remontowe w Kątach objęły drogę biegnącą
przez wieś o długości ponad 1 km. W jej ramach wykonana została nowa nawierzchnia drogi.
Wzdłuż drogi wykonano także pobocza. Remont drogi kosztował ponad 232 tys. złotych i został
zrealizowany przez jarocińską firmę DROBUD. Środki na budowę drogi pochodziły z budżetu gminy
jak i powiatu, które pokryły po połowie kosztów. - Chciałbym podziękować radnym rady powiatu i
gminy za to, że wspólnie udało się nam zrealizować tę bardzo ważną inwestycję - podkreślił
starosta Mikołaj Szymczak.

Remont nawierzchni poprzedziła budowa kanalizacji sanitarnej, którą zrealizowała spółka
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. - Wymieniliśmy także sieć wodociągową,
która zbudowana była z rur cementowo-azbestowch, zatem cała infrastruktura podziemna w Kątach
jest już wymieniona - podkreślał prezes PWiK Jerzy Wolski. - Nie jest to ostatnia inwestycja
naszego przedsiębiorstwa w tej wsi. Już we wrześniu rozpocznie się modernizacja tutejszej stacji
uzdatniania wody. Zagospodarujemy także teren wokół tego obiektu - zapowiedział prezes.

Wykonane prace kosztowały gminną spółkę ponad 2,2 mln złotych. - Te inwestycje wymagały woli i
zaangażowania, aby tak potężne zainwestować w małej miejscowości - mówił podczas uroczystości
burmistrz Adam Pawlicki. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Adam Pawlicki,
starosta Mikołaj Szymczak, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Tobolski, przewodniczący Rady
Powiatu Jarosław Łukasiewicz, sołtys Marcin Rguszczak, prezes PWiK Jerzy Wolski oraz Karol
Siliński z firmy Drobud. W uroczystości wzięli także udział radni gminy i powiatu.

2011-06-02 | Zielony Laur dla PWiK-u
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie zostało
wyróżnione prestiżową nagrodą "Zielony Laur 2010". Gminna spółka
została doceniona za osiągnięcia ekologiczne uzyskane w ubiegłym
roku. Burmistrz Adam Pawlicki i prezes spółki Jerzy Wolski odbiorą
nagrodę dziś podczas gali konkursu w Warszawie, która rozpoczęła
się w samo południe.
Konkurs "Zielony Laur" organizowany jest corocznie przez Polską
Izbę Gospodarczą Ekorozwój pod patronatem Prezesa Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu
Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Konkurs kierowany jest zarówno do samorządów, organizacji, firm,
jak i pojedynczych osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć
ekologicznych. Jego celem jest promowanie ekorozwoju poprzez nagradzanie najlepszych
inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się zarówno do poprawy warunków
życia, jak i stanu środowiska naturalnego.

2011-06-02 | Kolejny etap Rytmów Młody zakończony
Od 1 do 31 maja na portalu CGM.PL, Codziennej Gazety
Muzycznej trwało głosowanie internautów, wybierających
ostatnie 6 zespołów, które wystąpią w tym roku w
Jarocinie. Wyniki zostały ogłoszone 1 czerwca na
oficjalnej stronie festiwalu www.jarocinfestiwal.pl.
Podczas tegorocznego głosowania oddano rekordową
liczbę głosów - niemal 50 tys. Spośród 20 zespołów
wybranych przez jury do udziału w Rytmach
zakwalifikowały się następujące kapele: Coffee Radio,
Deyacoda, Gra Pozorów, Living On Wenus, M.O.S.S.A.D.,
The Sound Code.
Oprócz szóstki wybranej przez internautów na deskach Jarocińskiego Ośrodka Kultury wystąpią
również takie zespoły jak: Magnificient Muttley, The Ploy, Mouga, Noko, Alien Autopsy, Dead On
Time, Vermones Uniqplan, God's Gotta Boyfriend, Futuristen.
Red Bull Tourbus Rytmy Młodych odbędą się 13 oraz 14 lipca w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Przez
dwa dni będziemy mogli bezpłatnie usłyszeć szesnaście zespołów, spośród których jury konkursowe
wyłoni szóstkę rywalizującą 15 i 16 lipca o nagrodę publiczności - "Złotego Kameleona". Zwycięzcy
wystąpią na głównej scenie Festiwalu ostatniego dnia tegorocznej imprezy!

2011-06-02 | Dzień Dziecka w Jarocinie
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy na jarocińskim rynku w Dniu Dziecka
zorganizowany został festyn. Dla dzieci przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji, wśród których
znalazły się bańki mydlane, malowanie twarzy, konkursy plastyczne, zagadki, wyścigi, tory
przeszkód oraz wiele innych. Uczestnicy mogli również bezpłatnie poskakać na trampolinie czy
dmuchanym zamku.

Chętnych do gier i zabaw nie brakowało. Nawet deszcz i burza nie odstraszyła dzieci
zgromadzonych na rynku. Impreza przeniosła się wtedy w podcienia jarocińskiego ratusza.
Burmistrz Adam Pawlicki razem ze starostą Mikołajem Szymczakiem postanowili osłodzić ten
deszczowy dzień i wybrali na się na rynek z koszykiem pełnym smakołyków.

2011-06-02 | Tworzyli mapę i przewodnik
Uczniowie klas I-III z siedlemińskiej podstawówki w
ramach projektu "Skarby naszej wsi" tworzyli mapę
Siedlemina i przewodnik po nim. Podczas 16-godzinnej
pracy odnaleźli w swojej okolicy wiele wspaniałych
miejsc, z których mogą być dumni. W ramach projektu
odbyło się również spotkanie z panią Marią Podlasz, byłą
mieszkanką Siedlemina, która przekazała uczniom wiele
ciekawych informacji na temat wioski. Dzięki udziałowi w
projekcie dzieci miały okazję przekonać się, że mieszkają
w pięknej wiosce pełnej skarbów. Projekty realizowane
przez uczniów odbywają się w ramach programu "Z małej
szkoły w wielki świat", współfinansowanego przez Unię
Europejską.

2011-06-01 | Na składowisko jak do muzeum
Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie jeszcze kilka lat temu był małą, lokalną firmą z
niewielkim majątkiem. Dzięki wytężonej pracy i wyborze kierunków rozwoju spółka obecnie staje
się liderem świadczącym usługi kompleksowej gospodarki odpadami dla kilku powiatów. Jak od
"wewnątrz" wygląda praca w firmie obserwują samorządowcy zrzeszonych porozumieniem gmin
oraz dzieci i młodzież uczestnicząca w wycieczkach po Centrum Gospodarki Odpadami w
Witaszyczkach.

- Kilka lat temu udało nam się wykorzystać szansę jaką dało nam wpisanie Jarocina do Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z nim, na wytypowanym
składowisku w Witaszyczkach miało powstać duże centrum gospodarki odpadami obsługujące
obszary kilku powiatów. Dzięki wsparciu gminy Jarocin, innych samorządów, pozyskanym
dofinansowaniom udaje nam się ten cel realizować - podkreśla prezes zarządu spółki Mariusz
Małynicz. Przypomnijmy, w październiku 2008 roku 17 gmin z terenu Województwa
Wielkopolskiego podpisało porozumienie w zakresie wspólnej realizacji systemu gospodarki
odpadami. W wyniku sukcesywnie i skutecznie realizowanych działań dziś składowisko w
Witaszyczkach jest ekologiczną wizytówką nie tylko Jarocina ale całego województwa. Obecnie
zakład to duża firma, która stale rozszerza wachlarz swoich usług.
O słuszności podpisanego trzy lata temu porozumienia, rzetelności i fachowości w realizacji
wspólnego działania przekonali się samorządowcy, którzy odwiedzili jarociński Zakład Gospodarki
Odpadami. - W 2013 roku zamknięte zostaną wszystkie lokalne składowiska odpadów, taki zakład
jak ten rozwiązuje nasze gminne problemy z gospodarką odpadami. Żaden samorząd gminny nie
byłby w stanie sam udźwignąć dyrektyw i wytycznych unijnych pod kątem ochrony środowiska i
postępowania z odpadami, aby wybudować na swoim terenie takie centrum nawet funkcjonujące
na mniejszą skalę - stwierdza wójt gminy Czermin Sławomir Spychaj, który wraz z grupą radnych
Czermina zwiedził składowisko w Witaszyczkach. - Ten zakład jest dla nas na przyszłość bo nikt nie
jest w stanie przewidzieć co będzie dalej, wspólnie jest łatwiej sprostać takiemu zadaniu - dodaje
jedna z radnych gminy Czermin. W trakcie wizyty w Witaszyczkach goście mieli możliwość
zapoznania się z całym procesem segregowania i recyklingu na terenie Zakładu Gospodarki
Odpadami oraz prawnymi i technologicznymi aspektami gospodarki śmieciowej. Wizytujący poznali
także korzyści finansowe i ekologiczne selektywnej zbiórki surowców. Obecna struktura
składowiska przystosowana jest do odzysku surowców, przygotowywania odpadów do recyclingu,
jak i do ich unieszkodliwiania. Jest to możliwe zarówno dzięki wybudowanym obiektom oraz
zakupionemu specjalistycznemu sprzętowi. Niemalże 4 miliony złotych ze środków własnych spółki,
dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i
bezzwrotnej pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pociągnęła za sobą budowa hali do segregacji
odpadów, boksów i magazynu odpadów niebezpiecznych oraz potrzebnego sprzętu. W 2007 roku
spółka wystąpiła także z wnioskiem do EkoFunduszu o przyznanie bezzwrotnej dotacji. Wniosek
został pozytywnie zaopiniowany i ZGO z EkoFunduszu otrzymało 3.449.000 zł. Środki zostały
wykorzystane na zakup maszyn i specjalistycznych urządzeń.
Zakład w Witaszyczkach to przede wszystkim hala do segregacji surowców wtórnych, wyposażona
w linię do segregacji i prasę belującą do zagęszczania odpadów oraz zaplecze socjalno-biurowe. Na
terenie Centrum znajdują się boksy do gromadzenia odpadów oraz magazyn odpadów
niebezpiecznych. Sześć boksów to otwarte wiaty dla potrzeb magazynowania wysortowanych
surowców przed ekspedycją do końcowego odbiorcy, dwa pełnią funkcję zamykanych magazynów.
Firma zainwestowała w nowoczesny sprzęt. Na terenie zakładu pracuje między innymi
wielozadaniowy przesiewacz bębnowy, czyli sito do odzysku frakcji mineralnej ze strumienia
odpadów komunalnych zmieszanych wraz z rozrywaczem worków oraz rozdrabniaczem odpadów

wielkogabarytowych i kruszarką. Firma posiada również kompaktor o masie 25 ton, który jest w
stanie zagęścić 3,5 metrową stertę odpadów do jednego metra. Park maszynowy ZGO uzupełnia
także ładowarka teleskopową JCB współpracująca z kruszarką gruzu budowlanego. Maszyna ta
dokonuje również załadunków wszystkich surowców przeznaczonych do transportu. Spółka posiada
także rozdrabniacz znacząco zmniejszający objętość odpadów trafiających na składowisko, a w
konsekwencji wydłuża czas eksploatacji kwatery. ZGO inwestuje również w tabor samochodów
przystosowanych do transportu odpadów, miedzy innymi dysponuje samochodami ciężarowymi z
dźwigami. Inwestycja w środowisko - To co tutaj zobaczyliśmy niewątpliwie robi wrażenie.
Utwierdza nas to, że podpisanie porozumienia z Jarocinem było bardzo dobrym krokiem - stwierdza
wójt Czermina. - Rozbudowujemy infrastrukturę i inwestujemy w technologię, by sprostać nowym
wyzwaniom. Rosnąca efektywność zbiórki surowców, której służą między innymi kampanie
edukacyjne realizowane wśród mieszkańców wszystkich 17 Gmin Porozumienia Międzygminnego,
wzmacniają również postawy proekologiczne mieszkańców miast i wsi - zapewnia prezes Małynicz Nasze działania to przede wszystkim inwestycja w ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie
mieszkańców całego regionu - dodaje prezes ZGO w Jarocinie. ZGO kieruje się wysokim stopniem
odpowiedzialności za środowisko naturalne, czego doskonałym przykładem mogą być inwestycje,
mające na celu ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko i wzrost ilości odpadów
oddawanych do powtórnego wykorzystania. W swoich poczynaniach firma bierze pod uwagę
interesy nie tylko swojego najbliższego otoczenia, ale także interes lokalny i krajowy. Przemawia za
tym dążenie do ograniczenia ilości odpadów niesegregowanych, zgodnie z wytycznymi określonymi
przez Unię Europejską. W tym celu dokonywane są inwestycje polegające na zakupie sprzętu
niezbędnego w gospodarce odpadami takiego jak: kompaktor, rozdrabniacz odpadów
wielkogabarytowych, kruszarka do gruzu, mobilne sito.
Centrum w Witaszyczkach odwiedzają także przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,
gminazjów i ponadgimnazjalnych. Dzięki takim wycieczkom dzieci i młodzież mają możliwość
zapoznania się z gospodarką odpadami nie tylko pod względem ich zbiórki, segregacji i składowania
ale przede wszystkim od strony ekologicznej tego złożonego procesu.

