2011-07-28 | Jarocin '84 na taśmie 8 mm
Bardzo cenny eksponat trafił do zbiorów powstającego w
Jarocinie Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie.
Filmowiec-amator Wiesław Szlachciak przekazał
krótkometrażowy film dokumentalny "Z drugiej strony
rampy", który zrealizował w 1984r. na taśmie 8 mm.
Jak przyznaje Wiesław Szlachciak, był to jego pierwszy
film tworzony na podstawie scenariusza. Filmowaniem
zajmował się od kilku lat. Kamerę kupił w 1980r. za
pierwszą wypłatę. Był zafascynowany twórczością
Krzysztofa Zanussiego, Luisa Bunuela, Akira Kurosawy.
Studiował ich scenariusze filmowe, aby stworzyć własny
film. Nie interesowały go gwiazdy ówczesnego Jarocina, ale chciał pokazać przede wszystkim ludzi,
którzy przyjeżdżali na festiwal, najbardziej oryginalne postacie.
Pierwotnie scenariusz "Z drugiej strony rampy" zakładał ujęcia pokazując drogę z dworca
kolejowego na stadion, gdzie odbywały się koncerty. Niestety, obowiązujący wówczas zakaz
fotografowania i filmowania obiektów kolejowych uniemożliwił realizację planów. Film trwający
niespełna 10 minut przedstawia panoramę miasta filmowaną z dachu hali Jarocińskiej Fabryki
Mebli, rynek, park, ale przede wszystkim tłumy wędrujące z namiotami i plecakami przez Jarocin i
tysiące widzów przed prymitywną sceną, z podrywanymi przez wiatr foliowymi ścianami.
Najciekawsze ujęcia to wręczenie nagrody laureatowi Jarocina '84 - legendarnej punkowej Siekierze
w składzie z Tomaszem Adamskim i Tomaszem Budzyńskim. Muzycy odbierają biały wzmacniacz,
Tomasz Adamski tryumfalnie podnosi go nad głową, a chwilę później Wiesław Szlachciak pokazuje
groźnie wówczas wyglądających laureatów Jarocina '84 śpiących na trawie wokół otrzymanej
nagrody obok sceny.
Z kamerą z ośmiomilimetrową taśmą filmowiec-amator wszedł również w środek pogo. Wspomina,
że asekurowali go dwaj bracia, aby nie został poturbowany (jeden z nich był wtedy nawet
osobistym ochroniarzem Waltera Chełstowskiego - szefa festiwalu). Zdjęcia wykonywała obecna
żona, siedząc na plecach Wiesława Szlachciaka. To robiący wielkie wrażenie najbardziej
dynamiczny i ekspresyjny fragment filmu.
Dotychczas jedynym znanym materiałem filmowym z festiwalu w Jarocinie w 1984r. był "Jarocin
'84", zrealizowany przez Andrzeja Królaka z ACK Stodoła w Warszawie.
Wiesław Szlachciak przekazał film do zbiorów powstającego w Jarocinie Spichlerza Polskiego Rocka.
Będzie pokazywany na ekspozycji stałej, której otwarcie przewidziane jest na lipiec 2013 roku.
Wcześniej zostanie przeniesiony na nośnik cyfrowy, zdigitalizowany, a taśma będzie poddana
konserwacji.
Muzeum Regionalne w Jarocinie, które realizuje projekt Spichlerz Polskiego Rocka, prosi o kontakt
osoby, które posiadają w swoich zbiorach materiały filmowe, fotograficzne, dokumenty papierowe,
związane z Wielkopolskimi Rytmami Młodych i jarocińskimi festiwalami.

2011-07-28 | Jarocin nominowany do Grand Prix konkursu Złote Formaty!
Jarocin to jedyna gmina, która zakwalifikowała się do
finału jednego z najbardziej prestiżowych konkursów
doceniających wysiłki promocyjne polskich samorządów
"Złote Formaty" w kategorii "Działalność promocyjna Grand Prix". To najważniejsza kategoria tego konkursu, a

o nagrodę główną Jarocin walczyć będzie z potężnymi przeciwnikami: czterema urzędami
marszałkowskimi województw lubuskiego, pomorskiego, śląskiego i warmińsko - mazurskiego.
Do konkursu gmina Jarocin zgłosiła projekt, który obejmuje całokształt działań promocyjnych w
ramach wewnętrznej kampanii wizerunkowej "Jarocin free.wolne miasto". Kampania realizowana
jest od maja ubiegłego roku, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Strategii promocji i
komunikacji marketingowej, opracowanej dla Jarocina przez krakowską Eskadrę. Jej celem było (i
nadal jest) wykreowanie nowego wizerunku miasta, którego wyrazicielem został slogan: "Free
znaczy wolny; wolny znaczy być sobą". - Trudność polegała na tym, że to hasło to specyficzna gra
słów. Pewne skojarzenia z "frywolnym" niosły ze sobą niebezpieczeństwo nadinterpretacji
"wolności" do znaczenia "wolno wszystko". A nam chodziło o "wolność dojrzałą, odpowiedzialną",
ale też "kreatywną i twórczą, pozwalającą mieszkańcom się realizować i być sobą". To musieliśmy
w tej kampanii mieszkańcom przekazać. To było nasze główne zadanie - tłumaczy Magdalena
Bielawska, kierownik Kancelarii Burmistrza odpowiedzialnej za wdrożenie kampanii.
Mieszkańcy byli zresztą nie tylko odbiorcami, ale i współautorami większości działań promocyjnych.
- Wyszliśmy z założenia, że markę miasta budują nie urzędnicy, ale mieszkańcy. Jarocin free.wolne
miasto oznacza miejsce, gdzie ludzie aktywni mają możliwość realizacji swoich pomysłów i pasji.
Takie osoby zaangażowaliśmy do kampanii wewnętrznej - wyjaśnia Robert Kaźmierczak, do
niedawna zastępca burmistrza, odpowiedzialny za działania promocyjne gminy. Czym jest
"wolność" w jarocińskim wydaniu prezentowali więc sami mieszkańcy. W dniu odsłony nowego logo
w mieście pojawiły się bilbordy z jarociniakami, którzy tłumaczyli: "Moja wolność jest w koronce"
(to mistrzyni haftu zwanego "frywolitką"), "Moja wolność jest szybka" (to pochodzący z Jarocina
kierowca formuły), czy też "Moja nie z tej epoki wolność" (to przedsiębiorca z Witaszyc,
prowadzący jedyne w Polsce prywatne muzeum napoleońskie). Podobne komunikaty pojawiły się
na przystankach autobusowych, na plenerowej wystawie w centrum miasta, w Internecie czy
lokalnej prasie. Również mieszkaniec, młody amator filmu, z udziałem "free.wolnych" jarociniaków
nagrał spot promocyjny, wyświetlany podczas miejskich imprez. - Chcieliśmy uniknąć błędu wielu
miast, gdzie hasła nie rozumieją mieszkańcy, nie identyfikują się z nim. Dlatego od początku
włączyliśmy ich do działań promocyjnych, ale zaczęliśmy od wyjaśnienia angielskiego słowa free,
które świetnie współbrzmi ze słowem "wolne". Ważne, że działania budujące markę free.wolnego
miasta są kontynuowane m. in. poprzez Jarocin Festiwal, free.wolną polanę, pomnik glana,
akademię gitary, sukcesy sportowe jarociniaków, tworzenie Spichlerza Polskiego Rocka - dodaje
Robert Kaźmierczak.
System Identyfikacji Wizualnej gminy Jarocin opracowała jarocińska firma PI-JAR. Podstawą do
zaprojektowania linii miejskich gadżetów, urzędowych listowników czy elementów oznakowania w
przestrzeni miejskiej było logo, którego koncepcję stworzył Tomasz Grygiel. W ramach kampanii
wizerunkowej w ubiegłym roku w sercu miasta, czyli na rynku, funkcjonowała "free.wolna plaża",
która stała się popularnym miejscem spotkań jarociniaków. Na plaży przez całe lato organizowane
były koncerty, projekcje filmów, sportowe turnieje i szereg innych wydarzeń organizowanych
głównie przez mieszkańców lub stowarzyszenia. Kontynuacją tego projektu w tym roku jest
"free.wolna polana", zorganizowana w miejskim parku. W ramach free.wolnej kampanii odbyła się
też akcja przed sklepami z dopalaczami. Burmistrz i szef bardzo krytycznej wobec niego gazety
wspólnie wykonali na chodniku graffiti "Jarocin wolny od dopalaczy". Po kilku dniach sklepy
zlikwidowano.
Jarocin ze swoim projektem o Grand Prix walczy z czterema urzędami marszałkowskimi. W sumie
do tegorocznej edycji Konkursu Złote Formaty zgłosiło się 67 samorządów reprezentujących
wszystkie województwa, które pod ocenę jurorów przedłożyły 157 projektów promocyjnych. Do
finału Jury zakwalifikowało 33 najlepsze projekty - 18 zgłoszonych przez miasta (Gdynia, Gdańsk,
Jarocin, Poznań, Kraków, Lublin, Częstochowa, Śrem, Ruda Śląska, Katowice, Dąbrowa Górnicza,
Wodzisław Śląski oraz Wrocław) i 15 nadesłanych przez województwa (łódzkie, warmińskomazurskie, podlaskie, małopolskie, pomorskie, śląskie i lubelskie).

Projekty oceniane są w pięciu kategoriach. Nagrodą w każdej z kategorii są warte 100 tys. zł
kampanie promocyjne na terenie całego kraju na bilbordach i infoscreenach. Ogłoszenie laureatów
V edycji konkursu Złote Formaty nastąpi 21 września 2011 roku podczas uroczystej Gali Festiwalu
Promocji Miast i Regionów w hotelu Sheraton w Warszawie.
Jarocin już raz był laureatem nagrody Złote Formaty. W 2008 r. został wyróżniony w kategorii
wydawnictwo promocyjne za dzieje miasta w komiksie.

2011-07-27 | Proekologiczne dotacje - w tym roku dwa nabory
15 lipca zakończył się pierwszy nabór wniosków o przyznanie dotacji na proekologiczne inwestycje.
O dofinansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć realizowanych jeszcze w tym roku stara się blisko
50 wnioskodawców. Jeżeli ktoś planuje montaż kolektorów słonecznych czy wymianę kotła
węglowego na gazowy dopiero w przyszłym roku, ze złożeniem wniosku ma czas do 15 września.
Dwa terminy składania wniosków wynikają z faktu, że wieloletni program proekologicznych dotacji
funkcjonuje dopiero pierwszy rok. Ogólne zasady ich przyznawania przewidują, że wnioski powinny
być złożone do burmistrza do 15 września poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona
dotacja. Taki zapis oznaczałby, że w tym roku dotacje nie mogłyby być już udzielone. Gmina
wprowadziła więc dodatkowy przepis, który umożliwia dofinansowanie proekologicznych inwestycji
mieszkańców jeszcze w tym roku, a termin składania wniosków został wyznaczony na 15 lipca. W
tym właśnie naborze do magistratu wpłynęło 49 wniosków, które są obecnie oceniane pod kątem
formalnym i merytorycznym. Natomiast osoby, które planują inwestycje dopiero w przyszłym roku,
mogą składać wnioski do 15 września.
Przypomnijmy, że z pomocy finansowej gminy mogą korzystać właściciele domów jednorodzinnych,
przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych (gminne osoby prawne) czy wspólnoty
mieszkaniowe. Dofinansowywane z gminnego budżetu mogą być zadania inwestycyjne, które
ograniczają emisję zanieczyszczeń do powietrza, np. zastąpienie palenisk węglowych i kotłowni
koksowo-węglowych systemami proekologicznymi (kotły gazowe, olejowe, przyłącza do sieci
ciepłowniczej), a także zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, np.
kolektory słoneczne czy przydomowe elektrownie wiatrowe. Na ten cel można pozyskać do 30%
wartości inwestycji, ale nie więcej niż 4 tys. zł.
Formularze wniosków oraz uchwała rady miejskiej, w której określone są szczegółowe zasady i tryb
postępowania w sprawie przydzielenia dotacji, dostępne są w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie
Miejskim w Jarocinie, w zakładce Formularze oraz poniżej. Więcej informacji można uzyskać w
Wydziale Rozwoju Gminy (pokój nr 49) lub pod nr tel. 62 749 95 57.
Do pobrania:
- Uchwała Rady Miejskiej [PDF, 118KB]
- Wniosek o udzielenie dotacji celowej [DOC, 96KB]

2011-07-26 | Zastrzeganie dokumentów tożsamości
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu
tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia
sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.
- Trzeba pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości,
samo zgłoszenie utraty dokumentów na policji czy w urzędzie już nie wystarcza - podkreśla
aspirant Aleksander Szczepański, rzecznik prasowy jarocińskiej policji. Istnieją dwa sposoby

zastrzegania utraconych dokumentów. Jeżeli osoba, która utraciła dokumenty tożsamości, jest
klientem jakiegokolwiek banku (np. ma tam założony swój rachunek), powinna dokonać
zastrzeżenia w jednym z jego oddziałów. Na miejscu otrzymuje się odpowiednie formularze. Jeżeli
do tej pory ktoś nie korzystał z usług żadnego banku wystarczy zgłosić się do dowolnego oddziału
banków, które przyjmują zastrzeżenia także od osób, nie będących ich klientami. Więcej informacji
o zastrzeganiu dokumentów można uzyskać na stronie internetowej:
www.dokumentyzastrzezone.pl.
Co robić w przypadku utraty dokumentów?
- natychmiast zastrzec je w systemie dokumenty zastrzeżone,
- powiadomić policję, gdy utracono je w wyniku kradzieży,
- zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument.
W Jarocinie utracone dokumenty można zastrzec w następujących placówkach:
- Bank Pocztowy - Aleja Niepodległości 13,
- PKO BP - Rynek 24,
- BZ WBK - ul. Kilińskiego 2A.

2011-07-26 | Spytaj milicjanta
Gośćmi najbliższego spotkania w ramach piątków ze
Spichlerzem Polskiego Rocka będą byli milicjanci,
pełniący w latach 80. wysokie funkcje w MO Jarocin. Jak
się odnajdywali w festiwalowym mieście? Jak wspominają
swoją pracę w tamtym okresie? Jak oceniali festiwal? Jak
szukali sprawców czarnej mszy? Czy podobała im się
wtedy polska muzyka rockowa? Jakiej muzyki słuchają
teraz? O tym wszystkim już w piątek 29 lipca na
free.wolnej polanie przed Pałacem Radolińskich w
Jarocinie.
Jak wyglądało zaplecze pracy nad bezpieczeństwem jarocińskiego festiwalu w jego największej
świetności, ale też w rzeczywistości PRL-u, wspominać będzie Henryk Dudziak, pełniący w latach
80. funkcję komendanta Milicji Obywatelskiej w Jarocinie, a także Tadeusz Szmidel i Jan Wyzujak,
wówczas zastępcy komendanta oraz Jan Paterski, były kierownik pionu dochodzeniowo-śledczego
MO. Początek spotkania o godz. 19.00.
Ok. godz. 21.00 w kinie plenerowym na polanie wyświetlony zostanie film pt. "Ku przyszłości". To
dokument prezentujący nieznane szerzej początki polskiego punka, wpływ festiwalu jarocińskiego
na sposób myślenia ówczesnych pokoleń, a także przedstawiający historię samodzielnie
wydawanych kaset, fanzinów i organizowanych koncertów.
W razie niepogody, spotkanie i projekcja filmu odbędą się w holu Pałacu Radolińskich.
Zobacz również: plakat imprezy [JPG, 232KB].

2011-07-26 | Wielki Teatr w Małym Mieście plenerowy spektakl
31 lipca (niedziela) tuż po zachodzie o godzinie 21:15
parking przed jarocińskim Aquaparkiem zmieni się w
scenę, na której Teatr Biuro Podróży pokaże swoją

najnowszą sztukę - "Planeta Lem". Po pokazach promujących polską prezydencję w Brukseli,
Paryżu, Londynie i Madrycie a przed Berlinem, Moskwą, Kijowem i Mińskiem, znany naszej
publiczności z monumentalnych form Teatr Biuro Podróży, zagości w Jarocinie.
"Planeta Lem" to najnowszy plenerowy spektakl Teatru Biuro Podróży. Do powstania przestawienia
inspiracją stała się proza Stanisława Lema, jego wyjątkowa, pełna humoru i przenikliwa diagnoza
współczesnego świata oraz refleksje na temat relacji między rozwojem technologii a ograniczeniami
ludzkiego gatunku. Bohaterami spektaklu są postaci znane z powieści i opowiadań Lema: Ijon
Tichy, profesor Tarantoga, społeczność Lepniaków, superkomputer, roboty. W przedstawieniu historii, która nigdy nie została przez Stanisława Lema napisana, a jest impresją teatru powstałą w
oparciu o twórczość pisarza, pokazany jest świat przyszłości, w którym sztuczna inteligencja
zapewniając rasie ludzkiej iluzoryczny dobrobyt doprowadza ją do degeneracji i zgnuśniałej
pasywności. Jest to świat zamieszkany przez humanoidalne istoty, których sens istnienia zawęził
się do dawki halucynogenu. Dzięki niemu żyją w iluzji dobrobytu i spokoju pod czujnym i życzliwym
okiem cyberopiekunów.
Reżyseria: Paweł Szkotak, scenariusz: na podstawie prozy Stanisława Lema - Teatr Biuro
Podróży, scenografia: Agnieszka Zawadowska, muzyka: Krzysztof Nowikow, światła:
Magda Górfińska.
"Planeta Lem" pokazywana jest w ramach projektu Wielki Teatr w Małym Mieście: powstałego
dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Jarocin,
Powiatu Jarocińskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Partnerem
pokazu jest spółka Jarocin Sport.
Niedziela, 31 lipca, godz.: 21:15, parking Aquaparku, wstęp wolny.
Zobacz również: fragment spektaklu [link zewnętrzny].

2011-07-25 | Wandalizm na placach zabaw
Od początku roku już kilkakrotnie zgłaszane były uszkodzenia
urządzeń na placu zabaw w parku przy ulicy Szubianki w Jarocinie.
Ostatnio został zdewastowany drewniany mostek, łączący dwie
wieżyczki. W kładce brakowało desek, które zostały wyrwane przez
wandali... w ciągu dwóch tygodni dwukrotnie.
O dewastacji urządzenia na placu zabaw w parku przy ul. Szubianki
pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie zostali poinformowani
dwa tygodnie temu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Gmina
Jarocin zdecydowała o uzupełnieniu brakujących w kładce desek.
Naprawa została wykonana niezwłocznie. Mimo to w zeszłym
tygodniu Straż Miejska zawiadomiła pracowników magistratu o
ponownym uszkodzeniu tego samego urządzenia. Okazało się, że
uzupełnione w mostku deski zostały ponownie wyrwane przez
nieznanych sprawców.
Plac zabaw przy ulicy Szubianki jest najczęściej dewastowanym placem na terenie naszej gminy.
Zniszczenia powstałe na przestrzeni kilku miesięcy zostały oszacowane na 8,5 tys. złotych. Wysokie
koszty napraw mogą zaskutkować tym, że w przypadku kolejnych zniszczeń plac zostanie
zdemontowany. Z informacji, które posiadają urzędnicy, wynika że także plac przy ulicy Cichej w
Jarocinie wymaga napraw. W tym przypadku koszty wyceniono na 3 tys. złotych.
W ciągu kilku ostatnich lat gmina zbudowała ponad 20 placów zabaw na terenie Jarocina i

okolicznych wiosek. Wszystkie mają certyfikaty bezpieczeństwa, a ich coroczny przegląd kosztuje
gminę 28 tys. zł. Od początku bieżącego roku na naprawy uszkodzeń na wszystkich gminnych
placach zabaw jarociński samorząd wydał już 16 tys. zł, nie licząc kwot potrzebnych na naprawę
urządzeń na Szubianki i Cichej.
Uszkodzenia urządzeń na gminnych placach zabaw można zgłaszać w Urzędzie Miejskim osobiście
w pokoju nr 51, pod numerem telefonu: 62 749 95 43 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
rgk@jarocin.pl.
Przypominamy też, że zgodnie z regulaminem gminnych placów, dzieci powinny przebywać na
placach zabaw i bawić się na urządzeniach tam zamontowanych POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.
Zobacz również: Rozmowa z komendantem Straży Miejskiej w Jarocinie Krzysztofem
Adamiakiem [PDF, 39KB].

2011-07-23 | Będzie kino cyfrowe w Jarocinie!
Prawie 220 tys. zł dotacji przyznał Polski Instytut Sztuki
Filmowej stowarzyszeniu JAROCIN XXI na cyfryzację kina
"Echo" im. Piotra Łazarkiewicza. Już jesienią w Jarocinie
będzie można oglądać filmy wyświetlane w najnowszej
technologii, w tym również 3D.
Stowarzyszenie JAROCIN XXI złożyło wniosek o środki na
cyfryzację kina do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w
czerwcu, po tym, jak Rada Miejska wyraziła zgodę na
użyczenie organizacji obiektu na 10 lat. Dziś PISF ogłosił
wyniki. Stowarzyszenie pozyskało dwie dotacje na łączną
kwotę 219.952 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na
dostosowanie kabiny projekcyjnej, a także na zakup
kinowego projektora cyfrowego, serwera kina cyfrowego,
procesora wizyjnego, obiektywu projekcyjnego oraz układu i okularów do projekcji 3D.
Całość inwestycji to koszt około 450 tys. zł. Brakujące środki stowarzyszenie chce pozyskać z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Dodatkowo dzięki przynależności jarocińskiego kina do Europa Cinemas możliwe
będzie również staranie się o fundusze tej prestiżowej europejskiej sieci. W razie nieuzyskania
dodatkowego wsparcia, stowarzyszenie pokryje część kosztów cyfryzacji z kredytu.
Stowarzyszenie ogłosi w przyszłym tygodniu przetarg na dostawę i montaż sprzętu wraz z
przeszkoleniem. Chcemy, aby pierwsze projekcie w technologii cyfrowej i 3D odbyły się już we
wrześniu, wraz z premierą pierwszego pełnometrażowego polskiego filmu 3D "Bitwa warszawska".
Cyfryzacja kina oznacza również, że w jarocińskim kinie możliwe będą projekcje filmów w dniu ich
polskiej premiery, a nie po kilku tygodniach, jak to ma miejsce teraz. To także szansa na
pokazywanie w najwyższej jakości filmów amatorskich i produkcji niezależnych, wyświetlanych
dotychczas za pomocą projektora multimedialnego.

2011-07-22 | Wystawa na 22 lipca
Od piątku 22 lipca (data nieprzypadkowa!) w holu kina "Echo" w Jarocinie można oglądać wystawę
fotografii Franciszka Schmidta, które zostały wykonane z okazji 25-lecia PRL. Zdjęcia przedstawiają
widoki ulic, placów, pomników i przedmieść 25 wielkopolskich miast, w tym Jarocina, z lat 60. i 70.
ubiegłego stulecia. Fotografie będą wystawione do 6 sierpnia.

Franciszek Schmidt, z zawodu ślusarz (laborant badań fizycznych), mieszka w Poznaniu, pracował
m.in. w "Cegielskim", obecnie jest na emeryturze. W latach 60. i 70. uczestniczył w pracach
Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, które w 1969r. ogłosiło konkurs "25 lat PRL". Chcąc w
nim wziąć udział w każdą sobotę po pracy i w niedzielę od rana wsiadał do pociągu albo autobusu i
przemieszczał się do okolicznych miast, w których wykonywał kilka - kilkanaście zdjęć. Tak
obfotografował 25 wielkopolskich miast, a pozyskany materiał zmontował na 25 odbitkach formatu
30x40. Efekt swojej pracy przedłożył komisji konkursowej, która jednak nie zauważyła w nim nic
godnego uwagi. Autor zdjęcia zabrał i próbował szczęścia w innych konkursach. Jedynie w
konkursie ogłoszonym przez organizację młodzieżową dzielnicy Wilda w Poznaniu udało uzyskać się
akceptację i zakwalifikowanie do wystawy. Po tym epizodzie fotografie trafiły do szuflady i leżały
tam do momentu aż pan Franciszek usłyszał w telewizji o wystawie "Moja Wielkopolska" i
argumentację o dziejowej misji tego konkursu w pozyskiwaniu fotograficznych dokumentów z
myślą o przyszłych pokoleniach.
Fotografie Franciszka Schmidta to widoki ulic, placów, pomników i przedmieść. Statycznie
komponowane kadry. Miejsca, które pokazuje, to miejsca, w których ludzie żyjąc nie zwracają na
nie uwagi. Po latach to fascynująca dokumentacja architektonicznych zmian w naszym otoczeniu.
Na wystawie nie zabrakło zdjęcia z Jarocina.
Wystawę można oglądać codziennie aż do 6 sierpnia. Organizowana jest ona w ramach Objazdowej
Galerii Wielkopolskiej Fotografii Wielkopolskiej Biblioteki i Centrum Animacji Kultury.

2011-07-21 | Europejska jakość w administracji samorządowej
Urząd Miejski w Jarocinie uczestniczy w projekcie pn.
"Europejska jakość w administracji samorządowej",
realizowanym przez Powiat Obornicki we współpracy z
firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o.,
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre
rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
poprzez wdrożenie Powszechnego Modelu Oceny - CAF. Powszechny Model Oceny - CAF (ang.
Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji
publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu
samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień
zarządczych. Wdrożenie Powszechnego Modelu Oceny nastąpi w okresie od VIII 2011 do XII 2011.

11-07-21 | II warsztaty filmowe Akademii Piotra Łazarkiewicza
W Jarocinie zakończyły się warsztaty prowadzone w
ramach Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza. Już
po raz drugi młodzi pasjonaci filmu mieli szansę na stanie
się twórcami filmowymi: w ciągu 7 dni powstały 4 etiudy,
których nie powstydziłby się student szkoły filmowej.
Młodzież pracowała, uczyła się, poznawała Jarocin i
dokumentowała miasto. Efekt ich pracy pokazany został
po raz pierwszy w kinie Echo w niedzielę 17 lipca, a jedna
z etiud "Kamienica" stał się supportem występu zespołu
Dżem na tegorocznym Jarocin Festiwal. Kolejny pokaz
filmów już w piątek 22 lipca na Free.wolnej Polanie przed

Pałacem Radolińskich.
Patronem przedsięwzięcia jest zmarły w 2007 roku reżyser Piotr Łazarkiewicz, autor filmu "Fala"
(1985r.), który pokazał najważniejsze dla Jarocina i jego mieszkańców wydarzenie: Festiwal Muzyki
Rockowej. Aby uczcić jego pamięć, od 3 lat w Jarocinie prowadzona jest Akademia Filmowa jego
imienia. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Jarocin XXI, a patronat artystyczny sprawuje
Magdalena Łazarkiewicz. Wśród wykładowców Akademii nie brakuje takich nazwisk jak Maria
Seweryn (zajęcia aktorskie, współpraca reżysera z aktorem), Jarek Kupść (scenariusz, reżyseria film fabularny), Rafał Listopad (montaż filmowy, postprodukcja), Magnus von Horn (scenariusz,
reżyseria - film fabularny i dokumentalny) czy Andrzej Wolf (zdjęcia, praca z kamerą, scenariusz,
reżyseria - film dokumentalny).
- Bardzo się cieszę z tego, że mogłam brać udział w
Letnich Warsztatach Filmowych organizowanych w
Jarocinie - podsumowuje zajęcia jedna z uczestniczek
tegorocznej edycji, Zuzanna Andrzejewska. - Moja grupa
z filmu fabularnego liczyła 10 osób, byliśmy zgranym
zespołem pochodzącym z całej Polski. Wykłady i prelekcje
były bardzo interesujące. Pod okiem specjalistów z
branży filmowej na profesjonalnym sprzęcie mogliśmy z
grupą "Kocham Kino" poznawać tajniki reżyserii,
montażu, gry aktorskiej, pracy operatora filmowego a
także realizować krótkie filmy. Udało mi się wystąpić w
jednej z etiud filmowych. Po warsztatach zupełnie inaczej
patrzę na film. Wiem ile czasu trzeba było poświęcić na
realizację krótkiej sceny. Pracowaliśmy do późnych
godzin nocnych wraz z naszym opiekunem artystycznym, którym był reżyser Jarek Kupść. Nagranie
filmu krótkometrażowego, który trwa ok. 5 min zajęło nam 6 dni pracy.
Kolejne warsztaty już za rok. Więcej na temat projektu na stronie www.akademia.jarocin.pl

2011-07-20 | Wokół Festiwalu też się działo
Główną bohaterką Jarocin Festiwal jest z pewnością muzyka, ale "Jarocin" ma też to do siebie, że
sporo się dzieje i wokół festiwalu. Imprez okołofestiwalowych nie zabrakło i w tym roku.
Rock'n'rollowe przedszkole, rzeźba glana, wydawnictwa i filmy z festiwalem w tle, zbiórka krwi,
akcja fotograficzna "Gość Jarocin Festiwal 2011" i charytatywny turniej piłki nożnej "Jarocin gra dla
Stopy".
Pole namiotowe, mokry podkoszulek i bungee
Bramy festiwalowego pola namiotowego zostały otwarte w przeddzień festiwalu, 14 lipca. Dla
pierwszych mieszkańców tradycyjnie miasto przygotowało torbę z jarocińskimi gadżetami, wśród
których znalazły się m.in. pałeczki do gry na perkusji, koszulka oraz inne free-wolne gadżety. W
tym roku pole namiotowe było większe niż do tej pory - zajmowało aż 8 ha. Żyło własnym życiem.
Odbyły się na nim nawet wybory miss mokrego podkoszulka. Dodatkową dawkę adrenaliny można
sobie było zafundować, skacząc na bungee. Usytuowany w rogu pola namiotowego wyciąg z
platformą pracował niemal bez przerwy, a widok skaczących był stałym elementem festiwalowego
krajobrazu.

Dwumetrowy glan
W piątkowe popołudnie, jeszcze zanim zabrzmiały pierwsze dźwięki ze sceny głównej, na skwerze
przy skrzyżowaniu ulic Św. Ducha i krajowej jedenastki, odsłonięta została dwumetrowa rzeźba
glana. Jak szacują organizatorzy tego przedsięwzięcia - czyli Fundacja Ogród Marzeń z Jarocina - to
pierwsza tego typu instalacja w Polsce, a może nawet na świecie. Glan spotkał się z bardzo ciepłym
przyjęciem festiwalowych gości i do samego końca pozostawał wdzięcznym tłem do pamiątkowych
fotek. Sporym wyzwaniem było plecenie sznurowadeł do glana - giganta. Zrobione zostały ze
sznurówek przyniesionych przez uczestników uroczystości. Free.wolne sznurowadła z kolekcji
miejskich gadżetów przekazał też burmistrz Jarocina. Pomysłodawczynią nietypowej rzeźby była
animatorka kultury Felicja Pawlicka, która w zeszłym roku zginęła w wypadku samochodowych.
Rzeźbę zaprojektował Jakub Bogatko. Więcej na temat projektu na stronie www.ogrodmarzen.org i
na www.facebook.com/GlanJarocin.

Rock'n'rollowe przedszkole
Festiwalowe przedszkole to już tradycja na "Jarocinie". Prowadzi je Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i
Młodzieży "Tęcza" im. Macieja Kostki z Radlina, które w tegorocznej edycji miało pod swoją opiekę
aż 50 dzieci. - W tym roku zainteresowanie przedszkolem było większe niż w latach ubiegłych podsumowuje Zdzisław Kostka, prezes Stowarzyszenia. - Chętnych było więcej niż miejsc i nie
wszystkie dzieci mogły zostać przyjęte. 28 dzieci z 50 korzystało z całodobowej opieki, łącznie z
noclegiem. Pozostałe uczestniczyły w zajęciach dziennych - dodaje Zdzisław Kostka. A wśród wielu
atrakcyjnych zajęć znalazły się też te muzyczne, których efekty mogli podziwiać festiwalowicze
podczas ostatniego dnia Festiwalu. "Dzieci Jarocina" do występu na dużej scenie przygotowywał
Tomasz Jankowski, lider formacji ZaZuZi oraz Dzieciuff Squad, który specjalnie na te okazję
skomponował utwór "Taki jest nasz rock'n'roll".

Festiwalowicze oddali krew
Zbiórkę krwi jarociński oddział PCK przeprowadza przy okazji każdej edycji reaktywowanego
festiwalu. W tym roku, w ciągu dwóch dni, udało się zebrać blisko 17 litrów tego bezcennego płynu.
Pobrano ją od 37 osób, choć chętnych było o wiele więcej... - Zgłoszeń mieliśmy sporo, ale nie
wszyscy przeszli pozytywnie kwalifikację. By zostać dawcą, trzeba spełniać określone warunki. Nie
może być tu żadnych przeciwwskazań medycznych. Zgłosiło się też sporo nastolatków, a krew
możemy pobrać tylko od osób pełnoletnich - tłumaczy prezes jarocińskiego PCK, Tadeusz Zajdler.
Niestety, jak co roku, pewna grupa osób nie mogła zostać dawcami tylko w powodu spożycia
alkoholu...
Armia wygrała turniej dla Stopy
W sobotę na stadionie Jarocin Sport odbył się charytatywny turniej piłki nożnej "Jarocin gra dla
Stopy", który wygrał zespół Armia. Ponad tysięczna publiczność zakupiła 1020 cegiełek wartości 10
zł, co oznacza, że rodzinie zmarłego perkusisty Piotra "Stopy" Żyżelewicza zostanie przekazana
kwota 10.200 zł.
Początkowo miał to być jeden mecz, ale zgłosiło się tyle zespołów chcących pomóc rodzinie
zmarłego w maju perkusisty Piotra "Stopy" Żyżelewicza (m. in. Voo Voo, Armii, Izraela, 2Tm2,3,
Moskwy i Brygady Kryzys), że przez trzy godziny rozgrywano turniej piłki nożnej. Trybuna stadionu
w Jarocinie prawie w całości zapełniła się fanami muzyki i futbolu. Titus był żądłem ataku Acid
Drinkers, Tomasz "Budzy" Budzyński i Robert Brylewski na zmianę bronili bramki Armii, do której
bezskutecznie próbował wbić piłkę m. in. Czesław Mozil, zasilający drużynę zespołu BIFF. Zresztą
transferów w ostatniej chwili było więcej. Happysad połączył siły ze Stanem Miłości i Zaufania, w
bramce Acid Drinkers stanął Dariusz Majewski - przed laty bramkarz Warty Poznań, jarocińskie
Acapulco połączyło się z innym miejscowym zespołem Burbon. Jarociniacy z kapeli Persona Non
Grata i nieistniejącej już punkowej grupy Limpopo O'Neil skutecznie pomagali punkowcom z
Moskwy. W finale, sędziowanym przez Krzysztofa "Grabaża" Garbowskiego, Armia pokonała BIFF
2:1. Z rąk burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego zespół Tomasza Budzyńskiego odebrał nagrody deski z certyfikatem, pochodzące ze sceny Jarocińskiego Ośrodka Kultury, na której debiutowały
takie legendy polskiej muzyki rockowej, jak Siekiera, Dżem czy TSA.
W niedzielę festiwalową 17 lipca o godz. 12.30 w kościele św. Marcina w Jarocinie została
odprawiona msza św. w intencji "Stopy" i innych zmarłych muzyków, występujących niegdyś na
festiwalu.

Gość Jarocin Festiwal 2011
W niedzielę realizowany był projekt fotograficzny "Gość Jarocin Festiwal 2011". Zdjęcia na tle
ściany z festiwalowym logo przyszło sobie zrobić ok. 50 uczestników. Już wkrótce fotografie z sesji
pojawią się na stronie internetowej, gdzie będzie można je oglądnąć i na nie zagłosować. To
Internauci zadecydują, kto ze sfotografowanych otrzyma za Free karnet na kolejny Festiwal.
Organizatorami projektu było dwóch fotografów - Przemysław Krawczyk i Damian "Ohana"
Andrzejewski. Akcję wspiera Urząd Miejski w Jarocinie.

Promocja wydawnictw festiwalowych
W dwa festiwalowe przedpołudnia, na polanie przed Pałacem Radolińskich, odbyły się spotkania z
autorami nowych wydawnictw związanych z jarocińskim festiwalem. W sobotę promocję miał długo
oczekiwany, pierwszy tom książki "Grunt to bunt. Rozmowy o Jarocinie." Grzegorza K.
Witkowskiego, a w niedzielę album ""Pokolenie J8" autorstwa Konrada Wojciechowskiego i
Mirosława R. Makowskiego. Obu spotkaniom autorskim towarzyszył panel dyskusyjny na temat
"Jarocina" - jaki był kiedyś, jaki jest dzisiaj i jaki powinien być w przyszłości.
Warto zaznaczyć, że nowa pozycja poznańskiego wydawcy InRock "Pokolenie J8" to pierwsze
wydawnictwo, w którym wykorzystano zbiory powstającego Spichlerza Polskiego Rocka, w tym te
odnalezione zaledwie kilka miesięcy temu. Choć jak przyznają wydawcy, w tej historii "Jarocina"
nadal jest sporo luk, które warto uzupełnić. Tym samym zapowiedzieli kontynuację dzieła. Oba
wydawnictwa można zakupić w Muzeum Regionalnym w Jarocinie lub w Jarocińskim Centrum
Informacji o Regionie w ratuszu. "Pokolenie J8" kosztuje 90 zł, a "Grunt to bunt. Rozmowy o
Jarocinie" 40 zł.

Kino festiwalowe
Przez dwa festiwalowe dni w kinie "Echo" wyświetlano filmy z festiwalem w tle. Publiczność mogła
obejrzeć cztery odcinki "Historii Polskiego Rocka" (Niedola Idola, Ku przyszłości, Teoria Hałasu i
Rockolekcje). Na prekursorski projekt Leszka Gnoińskiego i Wojciecha Słoty składa się w sumie
sześć odcinków, a każdy z nich pokazuje pewien etap rozwoju muzyki rockowej w Polsce. Na
ekranie "Echa" w czasie festiwalu nie mogło zabraknąć kultowej "Fali" i "0_1_0" Piotra
Łazarkiewicza. W święto muzyki wpasowały się także obrazy Martina Scorsese (Rolling Stones: w

blasku świateł) i Jacka Borcuka (Wszystko co kocham). Festiwalowicze mogli tez obejrzeć historię
Iana Curtisa, wokalisty legendarnego Joy Division, w reżyserii A. Cobrijna.

2011-07-20 | Magnificient Muttley laureatem Rytmów Młodych
Tegorocznym zwycięzcą konkursu Rytmy Młodych Red Bull Tourbus został zespół Magnificient
Muttley. Wyróżnienie jury powędrowało do zespołu Dead On Time. Publiczność miała jednak
swojego faworyta - nagrodę publiczności otrzymał zespół NOKO.

Konkurs młodych kapel, który w tym roku odbywał się pod hasłem "Rytmy Młodych Red Bull
Tourbus", zdaje się, że wreszcie trafił na odpowiednie tory. Coś, co od zawsze wyróżniało "Jarocin",
nie bardzo mogło odnaleźć się w nowej formule reaktywowanych festiwali. Dopiero w tym roku, po
raz pierwszy, zdecydowano się na dwudniowe przesłuchania młodych kapel w Jarocińskim Ośrodku
Kultury. Debiutanci prezentowali się przy komplecie publiczności - JOK wydał na przesłuchania
wszystkie wejściówki.
Jurorzy w składzie: Marek Ślęk (Red Bull), Robert Sankowski (Gazeta Wyborcza), Artur Rawicz
(cgm.pl), Grzegorz Kszczotek (Teraz Rock) i Tomasz Waśko (Go Ahead) do finałowej szóstki
wybrali następujące kapele: Uniqplan, The Ploy, Noko, Dead On Time, Futuristen oraz Magnificient
Muttley. Finaliści prezentowali się w piątek i sobotę na specjalnie zorganizowanej scenie Red Bull
Tourbus na terenie festiwalu, w przerwach koncertu gwiazd. Nagrodę publiczności otrzymał zespół
NOKO, zaś jednogłośnym werdyktem laureatem nagrody jury została formacja Magnificent Muttley.
Zwycięzcy wystąpili na dużej scenie w ostatni dzień festiwalu. Wyróżnienie jury powędrowało do
zespołu Dead On Time.

2011-07-20 | Patrycja Adamkiewicz (Białe Tygrysy Jarocin) mistrzynią Europy!
Patrycja Adamkiewicz, zawodniczka Białych Tygrysów
Jarocin została złotą medalistką, podczas Mistrzostw
Europy Kadetów w taekwondo olimpijskim, które odbyły
się w Gruzji. Sukces Patrycji jest tym większy, że jest to
pierwszy w historii taekwondo olimpijskiego w Polsce,
złote medal w tej kategorii wiekowej.
Patrycja, startująca w kategorii wagowej do 41 kg, od
początku zawodów w stolicy Gruzji - Tbilisi prezentowała
świetną formę. W pierwszej walce spotkała się z
reprezentantką Włoch Francescą Radaelli, którą pokonała
wysoko na punkty 14:5. W walce ćwierćfinałowej na
Patrycję czekała Aliaksandra Stankevich z Białorusi. Po niezwykle emocjonującej i wyrównanej

walce zawodniczka Białych Tygrysów udowodniła, że ten dzień może należeć do niej i zwyciężyła na
punkty 10:7, czym zapewniła sobie brązowy medal.
Kolejną rywalką, tym razem już w walce półfinałowej, była zawodniczka z Wielkiej Brytanii Emily
Watson. Zawodnicy tego kraju od kilku lat, w związku z organizacją w roku 2012 Igrzysk
Olimpijskich w Londynie, poczynili ogromne postępy we wszystkich kategoriach wiekowych i stąd
można było mieć pewne obawy, co o losy tego pojedynku. Patrycja nie pozostawiła jednak złudzeń
swojej rywalce i pokonała ją zdecydowanie na punkty 6:1. Finałową przeciwniczka okazała się
Chorwatka Anamarije Petrivic, która w drodze do finału z pokonanym polu zostawiła zawodniczki z
Serbii, Turcji i Hiszpanii.
"Nabuzowana" pozytywną energią Patrycja Adamkiewicz nie przestraszyła się, dysponującej
zdecydowanie lepszymi warunkami fizycznymi, przeciwniczki. Po niezwykle ciężkim,
emocjonującym i trzymającym do końca w napięciu pojedynku, zwyciężyła 6:4 i mogła rozpocząć
taniec radości jako mistrzyni Europy. Chwilę później osiągnięcie Patrycji powtórzył Albert Millert z
AZS OŚ Poznań i w obozie polskim rozpoczęło się prawdziwe święto.
W 4. Mistrzostwach Europy Kadetów w Gruzji startowali zawodnicy z 36. krajów, w tym
dziewięcioosobowa reprezentacja Polski.

2011-07-19 | Kukurydza w strefie uporządkowana
Gmina Jarocin ostatecznie uporządkowała sprawę bezumownych upraw w strefie ekonomicznej w
Golinie. W miniony piątek, 15 lipca, burmistrz Jarocina Adam Pawlicki podpisał z Januszem
Wojtczakiem stosowne porozumienie, na mocy którego radny zwrócił gminie uprawianą ziemię.
Własnością jarocińskiego samorządu stała się także zasiana tam kukurydza i rzepak. W tej sprawie
burmistrz wydał oświadczenie, którego treść prezentujemy poniżej.
W związku z koniecznością całościowego uregulowania sprawy bezumownego korzystania w 2010 i
2011r. przez pana Janusza Wojtczaka z nieruchomości w Golinie, stanowiącej własność Gminy
Jarocin i znajdującej się w podstrefie Jarocin Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest
Park, w dniu 15 lipca br. Gmina Jarocin podpisała z panem Januszem Wojtczakiem porozumienie.
Porozumienie - zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego - kwalifikuje pana Janusza Wojtczaka jako
tzw. "posiadacza w złej wierze". Oznacza to, że osoba ta w momencie objęcia nieruchomości
wiedziała jaki jest stan prawny terenu, że prawo własności przysługiwało i przysługuje Gminie
Jarocin. Obowiązki "posiadacza w złej wierze" reguluje art. 224 paragraf 2 i art. 225 kodeksu
cywilnego. Jednym z nich jest obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu bezumownego korzystania z
nieruchomości. Paragraf 2 punkt 1 porozumienia potwierdza, że stosowna opłata została uiszczona
na rzecz gminy. Porozumienie reguluje także kwestie wydania przez pana Janusza Wojtczaka
nieruchomości Gminie Jarocin. Posiadacz został zobowiązany do jej zwrotu jeszcze w dniu
podpisania porozumienia, co zatem nastąpiło 15 lipca br.
Podpisany dokument jasno precyzuje także sprawy związane z prawem własności zasiewów
kukurydzy i rzepaku. Zgodnie z paragrafem 2. punkt 2 porozumienia, właścicielem zasiewów
znajdujących się na gminnej nieruchomości, a których wartość została oszacowana na kwotę ok. 27
tys. zł, jest Gmina Jarocin. Posiadacz zobowiązał się nie podejmować żadnych czynności
zmierzających do zbioru dokonanych zasiewów. W przypadku niezastosowania się do tego zakazu i
dokonania zbiorów, pan Janusz Wojtczak będzie musiał zwrócić Gminie uzyskane zbiory lub zapłacić
ich równowartość. Pan Janusz Wojtczak zobowiązany jest także do pokrycia kosztów ustanowienia
kamieni granicznych.
Postanowienie ostatecznie reguluje kwestie pomiędzy Gminą Jarocin a panem Januszem
Wojtczakiem związane z bezumownym korzystaniem przez pana Janusza Wojtczaka z
nieruchomości gminnej. Zawarte porozumienie zaspokaja roszczenia Gminy wobec pana Janusza
Wojtczaka z tego tytułu.
Zaistniała sytuacja wymusiła jednak nie tylko uregulowanie spraw pomiędzy Gminą Jarocin, a
posiadaczem zajętej nieruchomości. Podjąłem również działania, które pozwolą uniknąć tego typu

sytuacji na przyszłość. Zobowiązałem pracowników Urzędu Miejskiego w Jarocinie zajmujących się
zarządem nieruchomości gminnych, w tym szczególnie terenów inwestycyjnych, do stałego i
kompleksowego monitorowania nieruchomości stanowiących własność gminy. Stosowny regulamin
przeglądu nieruchomości gminnych oraz związane z nim procedury działania na wypadek
stwierdzanych nieprawidłowości, zostanie wprowadzony w życie jeszcze w lipcu.
Burmistrz Jarocina
/-/ Adam Pawlicki

2011-07-19 | Filmowcy JAR-u i ich kroniki na polanie
Po tygodniowej przerwie w najbliższy piątek 22 lipca odbędzie się kolejne spotkanie w ramach
cyklu "Spichlerz Polskiego Rocka na free.wolnej polanie". Tym razem gośćmi przed Pałacem
Radolińskich będą twórcy działającego w Jarocinie w latach 70. Amatorskiego Klubu Filmowego
JAR.

W tym roku mija 40 lat od powstania Amatorskiego Klubu Filmowego JAR. Młodzi miłośnicy filmu
udokumentowali na taśmie 16 mm najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w latach 70. w
Jarocinie i najbliższej okolicy. Filmowali pochody pierwszomajowe, narady władz partyjnych i
państwowych, zawody sportowe, rajdy, żakinady, otwarcia obiektów użyteczności publicznej i
zakładów pracy. Dokumentowali też Wielkopolskie Rytmy Młodych i być może nagrania JAR-u są
jedynymi materiałami filmowymi, na których możemy obejrzeć fragmenty koncertów
organizowanych w ramach Rytmów. Filmowcy z JAR-u tworzyli również impresje, etiudy fabularne i
materiały interwencyjne z krytycznym komentarzem.
Na przełomie lat 70. i 80. klub przestał działać, a kilkadziesiąt kronik zaginęło. Odnalazły się po
wielu latach. O tym opowie na polanie Jerzy Stachowiak, jeden z twórców JAR-u, który przed
kilkoma miesiącami dostarczył karton z ponad 60 taśmami do Muzeum Regionalnego w Jarocinie.
Dzięki wsparciu Lions Club Jarocin udało się stworzyć kopie cyfrowe ponad 10 godzin nagrań. Kilka
kronik (ok. 40 minut) zostanie pokazanych po godz. 21.00 w kinie plenerowym na polanie. Dwie
kroniki zostaną wyemitowane wraz z oryginalnym komentarzem, jaki zachował się na taśmie
magnetofonowej. To będzie niezwykła podróż do Jarocina lat 70. Starsi widzowie przypomną sobie
miasto sprzed 40 lat, a młodsi zobaczą Jarocin, jakiego nie mają prawa pamiętać. Wiele osób
zapewne odnajdzie się na nagraniach.

Spotkanie z twórcami Amatorskiego Klubu Filmowego JAR rozpocznie się w piątek 22 lipca o godz.
19.00. Muzykę ze swojej płytoteki będzie przedstawiał jeden z ówczesnych filmowców - Wojciech
Pietrzak. Projekcje kronik z lat 70. rozpoczną się po godz. 21.00.
Około godz. 22.00 w kinie plenerowym zostaną wyświetlone etiudy filmowe uczestników Letniej
Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza, która przez cały ubiegły tydzień odbywała się w
Jarocinie. 25 osób z całej Polski, w tym jarociniacy, stworzyło 4 krótkie filmy - 2 dokumenty i 2
fabuły. Pokazują one mieszkańców, festiwal, ale również fragmenty miasta, których na co dzień nie
dostrzegamy.
Zdjęcia: AKF JAR

2011-07-15 | Drzewo przyjaźni posadzone
Od wczoraj w Jarocinie przebywa oficjalna delegacja z
Aleksandrii na Ukrainie. Dziś przed południem
burmistrzowie Adam Pawlicki i Stepan Capjuk wspólnie
posadzili drzewo, które ma symbolizować silne i trwałe
więzi, łączące partnerskie miasta. Wiąz górski będzie rósł
w parku miejskim w pobliżu Skarbczyka.
Członkami 13-osobowej delegacji z Aleksandrii, poza
burmistrzem, są radni oraz przedstawiciele różnych
instytucji, takich jak policja czy szkoły. W programie
pobytu znalazły się wizyty m. in. w gminnych spółkach,
miejscach atrakcyjnych turystycznie oraz Powiatowej
Komendzie Policji. Zaplanowane zostało również wspólne spotkanie z burmistrzem Jarocina,
przewodniczącym Rady Miejskiej oraz radnymi. Delegacja będzie przebywała w Jarocinie do 16
lipca.

2011-07-15 | Glan odsłonięty!
Dziś w Jarocinie została odsłonięta dwumetrowa rzeźba glana. Jest to jedyna taka instalacja w
Polsce, a może na świecie. Jak zapowiadają realizatorzy ogromnego buta to pierwsza, ale nie

ostatnia tego typu instalacja jaka powstanie w Jarocinie, bowiem kultowych butów w różnych
odsłonach i formach artystycznych ma przybywać. Pomysłodawczynią nietypowej rzeźby była
animatorka kultury Felicja Pawlicka, która w zeszłym roku zginęła w wypadku samochodowych. W
tym roku jej wizję udało się zrealizować.

Rzeźbę zaprojektował Jakub Bogatko, a wykonał ją razem z dziewczyną Małgorzatą Kruk.
Przedsięwzięcie nosi oficjalną nazwę "Znak szczególny - projekt będący elementem
interdyscyplinarnej koncepcji identyfikacji artystycznej Jarocina - stolicy polskiego rocka". Jego
realizatorem jest Fundacja Ogród Marzeń z Jarocina. O glanie można przeczytać na stronie
www.ogrodmarzen.org i na www.facebook.com/GlanJarocin. Fundacja otrzymała na realizację
projektu dotację w wysokości 10 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Wspierają go również firmy z Jarocina: POLWOS, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud S.A.,
Dalkia Jarocin Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Jarocinie, "Gazeta Jarocińska", portal
www.jarocinska.pl, Agencja Reklamowa Power Art. Realizację projektu wspiera również Urząd
Miejski w Jarocinie.

2011-07-14 | Festiwalowe pole namiotowe otwarte
Bramy festiwalowego pola namiotowego są już otwarte. Pierwszych
gości - Kasię i Karola z Krakowa - przywitał Mateusz Pawlicki,
koordynator Jarocin Festiwal 2011 z ramienia gminy. Dla
pierwszych mieszkańców pola namiotowego tradycyjnie
przygotowano torbę z jarocińskimi gadżetami, wśród których
znalazły się m.in. pałeczki do gry na perkusji, koszulka oraz inne
free-wolne gadżety. - Wolimy przyjechać do Jarocina niż na
przykład na Woodstock, bo tutaj jest muzyka, która najbardziej
nam odpowiada. I mimo że w Jarocinie musimy zapłacić za karnety,
to planujemy tu przyjazd także za rok - podkreślali pierwsi
mieszkańcy pola namiotowego.
W tym roku pole namiotowe jest większe niż dotychczas, gdyż
usytuowane jest na powierzchni 8 hektarów. Pole wyposażone jest
w profesjonalne systemy sanitarne, a jego największą zaletą jest
bliskość sceny, gdyż jest usytuowane 50 m od terenu festiwalu. Na
polu namiotowym znajduje się również punkt pomocy medycznej i
punkt ładowania telefonów komórkowych. Cena za pole namiotowe
to 30 zł od osoby za 4 dni pobytu.

2011-07-12 | O dotacjach dla kościołów

W hotelu Jarota odbyło się szkolenie zorganizowane przez
Lokalną Grupę Działania - Lider Zielonej Wielkopolski dla
przedstawicieli Rad Parafialnych i księży z gmin
członkowskich Stowarzyszenia na temat możliwości
pozyskania środków w ramach osi IV LEADER PROW
2007-2013.
W szkoleniu uczestniczyło ponad 40 osób. Omówione
zostały działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe
projekty" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Zainteresowani przedstawiciele Rad
Parafialnych z poszczególnych gmin dowiedzieli się o
funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania oraz o możliwościach uzyskania dotacji na różne cele. Na
uwagę zasługuje fakt, że jedynymi wnioskodawcami spośród 11 gmin wchodzących w skład
Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w ramach poprzednich naborów ogłoszonych przez
Biuro Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w ramach osi IV Leadera PROW były: Parafia
rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Golinie, która uzyskała dofinansowanie w
wys. 500.000,00 zł na rewitalizację i zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego kościoła w
Golinie oraz Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Witaszycach, która
uzyskała w ramach "Małych projektów" kwotę 25.000 zł.
Z pozostałych gmin nie wpłynęły żadne wnioski od kościołów. Ciekawie przedstawiona tematyka na
szkoleniu z pewnością zmieni to i wzrośnie zainteresowanie ubieganiem się o środki przez kościoły.
Zaproszeni goście, przedstawiciele Rad Parafialnych z gmin: Książ Wlkp., Zaniemyśl, Brodnica,
Mosina, Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik mieli możliwość zwiedzenia sanktuarium w Golinie,
odnowionego ze środków PROW, które na wszystkich zrobiło ogromne wrażenie.

2011-07-11 | Fotoradary ponownie w akcji
Uwaga kierowcy! Już w tym tygodniu na gminne drogi powróci
fotoradar Straży Miejskiej. Z dniem 28 czerwca weszły w życie długo
oczekiwane przepisy regulujące lokalizację oraz znakowanie urządzeń
rejestrujących pomiary prędkości na drogach.
Znak drogowy D-51 "automatyczna kontrola prędkości" będzie
informował kierowców o znajdującym się w odpowiedniej odległości
fotoradarze. W przypadku wykorzystania przez strażników miejskich
mobilnego urządzenia rejestrującego prędkość, dodatkowo pod znakiem
automatycznej kontroli prędkości znajdzie się tabliczka z napisem: "Na
odcinku..." 200m, 500m, 1000m, itd. Zgodnie z rozporządzeniem
mobilny fotoradar lub pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem
powinny być umieszczone w sposób nie utrudniający ruchu jego
uczestnikom. Ponadto urządzenie lub pojazd w miarę możliwości
powinny być umieszczone poza jezdnią i poboczem. Ważną informacją
dla kierowców jest przepis, który mówi, że fotoradary będą dokonywać
rejestracji prędkości po przekroczeniu o 10 km/h i więcej jej dopuszczalnej wartości na danym
odcinku drogi.

2011-07-08 | Pokolenie J8 czyli Jarocin '80-'89 w
albumie
Podczas tegorocznego Festiwalu premierę będzie miał
wyjątkowy album "Pokolenie J8" autorstwa Konrada

Wojciechowskiego i Mirosława R. Makowskiego. Książki będzie można zakupić na terenie Festiwalu
na stoisku handlowym Wydawnictwa In Rock, a także za pośrednictwem strony www.inrock.pl.
Patronat nad publikacją objęła Gmina Jarocin oraz Spichlerz Polskiego Rocka.
Pokolenie J8 to pokolenie wspólnych, bezinteresownych więzi, istniejących między ludźmi o
podobnej wrażliwości i doświadczeniach. Więzi trwalszych niż dolegliwy reżim, który nakładał na
obywateli liczne ograniczenia i od czasu do czasu wyprowadzał czołgi na ulice. Młodzi, dorastający
buntownicy, niedowierzający, że "świetlana przyszłość" zagnieżdżona w dekretach propagandy
sukcesu jest - czy będzie kiedyś - realna. Frustracja, niechęć i wycofanie tłumiły resztki optymizmu
tej dojrzewającej generacji, która jak mantrę powtarzała do znudzenia - "no future". Istniejący od
początku lat osiemdziesiątych festiwal w Jarocinie udzielał nieletnim (i trochę starszym)
schronienia; pozwalał oderwać się od codzienności, pobyć przez te kilka dni w innym, ciekawszym
świecie - zdjąć z nich presję otoczenia. To właśnie tam pokolenie J8 ustanowiło terytorium swojego
panowania.

Album "Pokolenie J8" traktuje wyłącznie o latach osiemdziesiątych. Pokazuje Jarocin i jego
młodzież, która owładnięta rockowym szałem tamtej epoki zmierza na koncert zamiast na
barykady. Zepchnięty na dalszy plan kontekst społeczno-polityczny oczywiście nieodłącznie
towarzyszy pokoleniu i odciska piętno na postawach, jednak w czasie trwania festiwalu jest na
chwilę celowo zapominany. Karnawał Solidarności, stan wojenny, pielgrzymki papieskie,
morderstwo księdza Popiełuszki, Okrągły Stół, wolne wybory - to ważne klisze dokumentu o
tamtych czasach, lecz nie jedyne. Jarocin lat osiemdziesiątych jest tak istotny, gdyż przywołuje
nietypowe zachowania i drażliwe problemy: wentylu bezpieczeństwa, zmagań z cenzurą,
nagrywania własnej muzyki - której nigdzie indziej posłuchać się nie dało - na kaseciaki. "Pokolenie
J8" to zapis faktu, ale przede wszystkim zbiór gadżetów oraz unikalnych zdjęć. Wielobarwny portret
ponurych dziejów. Obejrzyjmy się więc za siebie i spójrzmy na "nasze dziś" przez pryzmat
"tamtego wczoraj".
Więcej na: www.inrock.pl

2011-07-08 | Patera dumą Jarocina!
Maciej Paterski, mieszkaniec Jarocina, reprezentujący
obecnie barwy włoskiej, zawodowej grupy Liquigas Cannondale został, podczas rozegranych w Złotoryi
Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym, brązowym
medalistą w wyścigu ze startu wspólnego. Praktycznie
prosto z Mistrzostw wychowanek UKS Trójka Jarocin i
trenera Szymona Gruchalskiego udał się do Paryża, aby
wystartować w największym wyścigu kolarskim na
świecie - Tour de France.
Wyścig ze startu wspólnego elity mężczyzn podczas
Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym rozegrany
został na dystansie 218 kilometrów, na trasie wokół świętującej w tym roku 800 lat Złotoryi. Na
starcie pojawiło się 72. kolarzy ze wszystkich liczących się ekip polskich oraz zawodnicy, na co

dzień ścigający się w grupach zagranicznych. Za zdecydowanych faworytów uznawano
reprezentantów najlepszej polskiej grupy zawodowej CCC Polsat Polkowice, których aż szesnastu
pojawiło się na linii startu. I właśnie zawodnicy tej grupy już na 1. okrążeniu rozerwali peleton. Na
czele wyścigu znalazła się kilkunastoosobowa grupa, składająca się m. in. z sześciu kolarzy CCC
Polsat Polkowice, trzech z Banaszek Duda Company Team oraz "zagraniczniaków" Michała
Kwiatkowskiego z Team RadioShack, Jarosława Marycza i Rafała Majki z Saxo Bank oraz Michała
Gołasia z Vacansoleil. Maciej Paterski, który na Mistrzostwa Polski przyjechał prosto z
wysokogórskiego zgrupowania w San Pellegrino, natomiast od samego początku wyścigu realizował
swoją taktykę i jechał spokojnie w grupie zasadniczej.
Na drugim okrążeniu z grupy prowadzącej oderwali się Jacek Morajko (CCC Polsat Polkowice),
Dariusz Baranowski (BDC Team) oraz Michał Kwiatkowski (Team RadioShack), który zgodnie
współpracując, wypracowali ponad 8 minutową przewagę nad peletonem. Natomiast drugą grupę,
na 7 okrążeniu "połknął" peleton i od tego momentu rozpoczęła się zdecydowana pogoń za
uciekinierami. Na wjeździe na ostatnie 10. okrążenie z bardzo dobrej strony pokazał się Maciej
Paterski, który zaatakował na podjeździe po bruku i wspólnie z Jarosławem Maryczem (Saxo Bank)
wypracowali sobie kilku sekundową przewagę nad peletonem. Dzięki temu atakowi, na około 10
kilometrów przed metą, rozpędzony do granic możliwości peleton najpierw doścignął Paterskiego i
Marycza, a następnie trójkę prowadzącą.
Mimo ataków, blisko 40 osobowa grupa kolarzy dojechała wspólnie do mety, rozgrywając między
sobą sprinterski finisz. Swoich sprinterów najlepiej rozprowadziła najliczniejsza grupa CCC Polsat
Polkowice. Mistrzem Polski został Tomasz Marczyński, a wicemistrzem Tomasz Smoleń (obaj CCC
Polsat Polkowice), który o błysk szprychy wyprzedził "naszego człowieka" w zawodowym peletonie Macieja Paterskiego. - Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, bo po powrocie ze zgrupowania
na trasie nie czułem się jeszcze zbyt dobrze - komentował swój start zawodnik Liquigas Cannondale. Dla Macieja to jedno z najważniejszych osiągnięć w karierze kolarskiej i drugi medal
Mistrzostw Polski, po srebrze zdobytym kilka lat wcześniej w kategorii młodzieżowca.
Maciej Paterski nie miał jednak zbyt dużo czasu na świętowanie.
Praktycznie prosto z Mistrzostw udał się do Paryża, gdzie od soboty
startuje w największym i najbardziej prestiżowym wyścigu
kolarskim na świecie - Tour de France. W tegorocznej Wielkiej Pętli,
wśród blisko 200 najlepszych kolarzy na świecie, jedzie trzech
Polaków i wszyscy reprezentują barwy włoskiej grupy Liquigas Cannandole. W ekipie, oprócz Macieja Paterskiego, znalazło się
jeszcze dwóch Polaków: Maciej Bodnar oraz Sylwester Szmyd, a
liderem teamu jest Ivan Basso. Tour de France to wyjątkowy
wyścig i już sama prezentacja ekip w starożytnej scenerii wywarła
ogromne wrażenie na blisko 7 tysięcznej publiczności zgromadzonej
w antycznym amfiteatrze Puy-du-Fou oraz wielu milionach widzów
przed odbiornikami telewizorów.
Wyścig potrwa od 2 do 24 lipca. Na "Wielką Pętlę" składać się
będzie 21. etapów, których łączna długość wyniesie 3 430,5
kilometrów. W tym roku Tour de France zawita też do 15 nowych miast we Francji. Losy wyścigu
powinny rozstrzygnąć się podczas trzech wysokogórskich etapów (17., 18. i 19.) z metami
zlokalizowanymi w Pinerolo, Galibier Serre-Chevalier i L'Alpe d'Huez. Na tych etapach kolarze
zmierzą się z najtrudniejszymi podjazdami tegorocznego Tour de France, w tym najdłuższy aż 40
kilometrowym, o średnim nachyleniu około 8 procent.
Maciej Paterski swój start w Francji rozpoczął od znakomitej postawy na pierwszym etapie. Dzięki
uważnej jeździe i pilnowaniu czoła peletonu, uniknął kilku kraks, które podzieliły peleton na kilka
mniejszych grupek. Dzięki temu dojechał do mety w czołowej grupie i na kilkaset metrów przed
metą jechał nawet na 5. pozycji, ostatecznie kończąc etap na 22. miejscu. Na drugim etapie

rozegrano jazdę drużynową na czas na 23 kilometrowej trasie. Ekipa Liquigas - Cannondale
wypadła poniżej oczekiwań, zajmując 15. miejsce z stratą blisko minuty do zwycięskiego teamu
Garmin - Cervelo. Dzień później do mety dojechał cały peleton i główne role odgrywali tym razem
sprinterzy, a Maciej zajął 80. miejsce, zmęczony wcześniejszą pomocą swojemu liderowi Ivanowi
Basso. Po trzech etapach popularny Patera zajmuje 45. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 8
pozycję w klasyfikacji młodzieżowej, czyli kolarzy do 25 lat. Relację na żywo z całego Tour de
France można oglądać codziennie od godz. 14.15 na Eurosporcie.

2011-07-08 | Partycja Adamkiewicz mistrzynią Europy!
Patrycja Adamkiewicz, reprezentantka Białych Tygrysów Jarocin,
wywalczyła dzisiaj złoty medal Mistrzostw Europy Kadetek w
Taekwondo w kategorii 41 kg, które obywają się w Gruzji. W walce
fianłowej pokonała rywalkę z Chorwacji 6:4.

2011-07-07 | Strefa w kukurydzy
"Gmina Jarocin prowadzi postępowanie wyjaśniające w związku ze stwierdzeniem wystąpienia
bezumownych upraw rolniczych na nieruchomościach należących do gminy Jarocin, znajdujących
się w podstrefie Jarocin Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park" - informuje
burmistrz Jarocina w specjalnym oświadczeniu.
O pojawieniu się upraw kukurydzy i rzepaku na terenach inwestycyjnych w Golinie gmina
dowiedziała się w wyniku rutynowej, cokwartalnej wizji lokalnej, którą pracownicy magistratu
przeprowadzili 18 maja. Wizja miała też związek z planowanym rozpoczęciem budowy kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociągowej. - Jako że Gmina Jarocin nie zawierała z żadnym podmiotem
umowy dzierżawy tego terenu, bezzwłocznie przystąpiła do działań mających na celu identyfikację
osoby, która bezumownie zajęła przedmiotowy teren - tłumaczy włodarz Jarocina. Osobą tą okazał
się Janusz Wojtczak, prowadzący duże gospodarstwo rolne w Golinie, który bezzwłocznie został
wezwany do uiszczenia opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Jak podkreśla burmistrz
Adam Pawlicki, kwota w wysokości 3.423,78 zł została już przekazana na konto gminy. Sankcje
zostały nałożone zgodnie z artykułami 224 i 225 kodeksu cywilnego. Postępowanie wyjaśniające
jeszcze się jednak nie zakończyło.

2011-07-06 | Największy na świecie glan
To będzie jedyna taka instalacja w Polsce, a może na
świecie. Pierwszego dnia Jarocin Festiwal 2011 w stolicy
polskiego rocka odsłonięta zostanie dwumetrowa rzeźba
glana. To pierwsza instalacja jaka powstanie w Jarocinie,

ale kultowych butów w różnych odsłonach, formach artystycznych ma przybywać. Przedsięwzięcie
nosi oficjalną nazwę "Znak szczególny - projekt będący elementem interdyscyplinarnej koncepcji
identyfikacji artystycznej Jarocina - stolicy polskiego rocka". Jego realizatorem jest Fundacja Ogród
Marzeń z Jarocina.
Fundacja Ogród Marzeń zachęca wszystkich fanów kultowych butów do przyjazdu do Jarocina 15
lipca. - Tego dnia z wielką pompą odsłonimy naszą niezwykłą instalację. Przewidujemy liczne
artystyczne wariacje i wydarzenia. Przywieźcie ze sobą sznurowadła, będziemy je wiązać i
stworzymy ogromną sznurówę do naszego glana - zachęca Beata Frąckowiak - Piotrowicz, prezes
Fundacji.
Rzeźbę "Glana" wymyśliła Felicja Pawlicka, artystka, animatorka kultury. W 2010 roku zginęła w
wypadku samochodowym. Tragiczna śmierć nie pozwoliła jej zrealizować pomysłu. Teraz jej
przyjaciele podjęli się tego zadania. Rzeźbę zaprojektował Jakub Bogatko, razem z dziewczyną
Małgorzatą Kruk przygotowują całą instalację. Rzeźba glana pojawiła się również w Strategii
Promocji Jarocina.

Projekt "Znak szczególny" realizuje Fundacja "Ogród Marzeń". Podczas festiwalu, a wkrótce na
stronie Fundacji oraz w Jarocinie będzie można kupić fajne gadżety z glanem. Dochód z ich
sprzedaży będzie przeznaczony na dalszą realizację projektu. - Chcemy, by w Jarocinie powstało
przynajmniej kilka glanów. - zapowiada Beata Frąckowiak - Piotrowicz. O glanie można przeczytać
na stronie www.ogrodmarzen.org i nawww.facebook.com/GlanJarocin
Fundacja otrzymała na realizację projektu dotację w wysokości 10 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wspierają go również firmy z Jarocina: POLWOS,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud S.A., Dalkia Jarocin Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w
Jarocinie, "Gazeta Jarocińska", portal www.jarocinska.pl, Agencja Reklamowa Power Art.
Realizację projektu wspiera również Urząd Miejski w Jarocinie.
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Nie jeden mecz, jak wcześniej planowano, ale prawie trzygodzinny charytatywny turniej piłkarski
"Jarocin gra dla Stopy" odbędzie się w sobotę 16 lipca na jarocińskim stadionie. Od 13.00 na boisku
spotkają się muzycy zespołów Acapulco, Acid Drinkers, Armia, BIFF, Farben Lehre, Happysad,
Moskwa i projektu R.U.T.A. Sędzią finałowego spotkania będzie Krzysztof "Grabaż" Grabowski lider zespołu Strachy na Lachy. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany rodzinie
Piotra "Stopy" Żyżelewicza, który zmarł 12 maja w wieku 46 lat w wyniku wylewu krwi do mózgu.
Wcześniej zakładano rozegranie tylko jednego meczu, ale ze względu na zgłoszenia kolejnych kapel
chcących pomóc rodzinie "Stopy", niezbędnym stało się zorganizowanie turnieju. Na boisku pojawi
się też lider zespołu Strachy na Lachy. Krzysztof "Grabaż" Grabowski nie będzie jednak grał w
piłkę, ale wystąpi w roli sędziego meczu finałowego. Natomiast wieloletni dyrektor festiwalu w
Jarocinie Walter Chełstowski zasiądzie na stanowisku komentatorskim w roli eksperta piłkarskomuzycznego.

W piątek 8 lipca wieczorem podczas kolejnego spotkania z cyklu "Spichlerz Polskiego Rocka na
polanie", przed Pałacem Radolińskich w Jarocinie odbędzie się publiczne losowanie grup turnieju. W
każdej zagrają po cztery zespoły, systemem każdy z każdym po 10 minut. Mecze grupowe będą
rozgrywane równolegle w obu grupach na dwóch połowach pełnowymiarowego boiska. Zespoły
wystawią po pięciu zawodników i dodatkowo bramkarza. Będą mogli dokonywać zmian w trakcie
gry. Dwie najlepsze drużyny z grupy A i grupy B awansują do rozegrania meczy półfinałowych,
których
zwycięzcy
spotkają
się
w
finale.
Na mecz będą sprzedawane bilety w cenie 10 zł. Ilość ograniczona do 999! 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
Organizatorami turnieju "Jarocin gra dla Stopy" są Muzeum Regionalne w Jarocinie - Spichlerz
Polskiego Rocka, Jarocin Sport sp. z o.o. we współpracy z trenerami klubu sportowego "Jarota"
Jarocin, Jarocińskim Ośrodkiem Kultury, Polską Fundacją Muzyczną za wiedzą i przy akceptacji Kasi
Żyżelewicz. Nieodpłatnie opiekę medyczną będą sprawowali pracownicy Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego z zespołami Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o.o.
Porządku będzie również nieodpłatnie pilnować agencja ochrony Tiger Security z Jarocina. W
niedzielę festiwalową 17 lipca o godz. 12.30 w kościele św. Marcina w Jarocinie zostanie
odprawiona msza św. w intencji Piotra "Stopy" Żyżelewicza.

2011-07-05 | Weekend z folklorem
XIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne przeszły do historii. Trwające od 1 do 3 lipca święto
sprawiło, że Potarzyca i Jarocin zamieniły się w barwną scenę narodowych i regionalnych tańców i
śpiewów oraz sztuki ludowej.

Tradycyjnie, koncert inaugurujący Przeglądy odbył się w piątek, 1 lipca, w podjarocińskiej
Potarzycy, gdzie swoją siedzibę ma Zespół Folklorystyczny "Snutki", gospodarz festiwalu. Na scenie
pojawiły się zespoły z Gruzji, Serbii, Węgier, Słowacji, Czech oraz grupy reprezentujące Ziemię
Żywiecką, Ziemię Cieszyńską, Dolny Śląsk oraz Wielkopolskę. Zwyczajowo sobotni koncert miał
miejsce poza gminą Jarocin, w Żegocinie. Zwieńczeniem festiwalu był niedzielny koncert w
Jarocinie, połączony z X Wystawą Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego i degustacją swojskiego
jadła. Ze względu na niesprzyjającą aurę, odbył się on nie w amfiteatrze, a w murach Jarocińskiego
Ośrodka Kultury. W niedzielnie południe w ratuszu miało też miejsce tradycyjne spotkanie władz
gminy i powiatu z kierownikami zespołów folklorystycznych biorących udział w festiwalu.
Organizatorami koncertów w Potarzycy i Jarocinie było Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
w Potarzycy. Oba wydarzenia objęte zostały patronatem burmistrza Jarocina i starosty
jarocińskiego.

2011-07-04 | Sto czwarte urodziny
Skarbnik gminy Michał Żabiński w imieniu burmistrza Jarocina złożył życzenia z okazji 104 urodzin
najstarszej jarociniance Pani Stefanii Hądzelek. Jubilatka zaprosiła przedstawiciela gminy na słodki
poczęstunek; jak zawsze była w dobrej formie i tryskała humorem.

2011-07-04 | Dzień Francuski z pogodowymi i sportowymi emocjami
Wizyta delegacji z naszego miasta partnerskiego Libercourt z Francji była okazją, aby zorganizować
w Jarocinie Dzień Francuski. Nie tylko jednak ta okoliczność sprawiła, że 2 lipca jarociniacy
świętowali w polsko-francuskich klimatach. Tego dnia odbył się bowiem pierwszy etap Tour de
France, w którym startował Maciej Paterski. Jarociniak jest jednym z trzech Polaków startujących w
tegorocznym wyścigu.

Zaplanowane w ramach Dnia Francuskiego gry i zabawy oraz koncerty piosenki francuskiej miały
odbyć się pod chmurką, na Free.wolnej Polanie. Ostatecznie pogoda pokrzyżowała szyki i imprezy
przeniesiono pod dach Skarbczyka i Jarocińskiego Ośrodka kultury. W Skarbczyku odbył się
konkurs plastyczny dla dzieci pt. "Z czym Ci się kojarzy Francja". Dzieci udekorowały też salę
Skarbczyka, w której miało miejsce oficjalne spotkanie francuskiej delegacji z władzami miasta.

Popołudniowe koncerty odbyły się w JOK-u. Piosenkę francuską zaprezentowały uczennice i
absolwentki Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jarocinie. W świat szlagierów
francuskich i polskiego swingu przeniosło nas trio: wokalistka - Paulina Kujawska, kontrabasista
Michał Braszak oraz Tomasz Drabina - pochodzący z Jarocina mistrz akordeonu. Oba koncerty
dedykowane były gościom z Libercourt, którzy z kilkudniową wizytą w Jarocinie przebywali na
zaproszenie Stowarzyszenia Polska - Francja - Europa. Koncert zadedykowano także Maciejowi
Paterskiemu, jarociniakowi, który jako jeden z trzech Polaków startuje w tegorocznym Tour de
France. Pierwszy etap zakończył się dla Macieja zajęciem 22. miejsca.
Organizatorami Dnia Francuskiego w Jarocinie byli: Stowarzyszenie Polska - Francja - Europa w
Jarocinie, Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jarocinie, Gmina Jarocin oraz Jarociński
Ośrodek Kultury.

2011-07-01 | Krzyże zasługi
Dwunastu jarociniaków odebrało z rąk wojewody wielkopolskiego Piotra Florka złote, srebrne oraz
brązowe krzyże zasługi nadane przez prezydenta RP. Krzyże, w większości z inicjatywy i na wniosek
burmistrza Jarocina przyznane zostały za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz
za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Złote Krzyże otrzymali: Jan Jajor, Emilia Teresa Zdrojowa oraz Marek Jankowiak. Srebrnymi
Krzyżami uhonorowani zostali: ks. Janusz Stanisław Pytlik, ks. Andrzej Sośniak oraz Andrzej
Szymczak. Brązowe Krzyże Zasługi trafiły do Krzysztofa Roszaka, Witolda Bierły, Andrzeja
Gorzelańczyka, Jarosława Mendelskiego, Janusza Wojtczaka oraz Leszka Świderskiego. Podczas
jednej z wcześniejszych uroczystości Srebrny Krzyż za zasługi w działalności na rzecz przemian
demokratycznych w Polsce z rąk wojewody odebrała Lidia Staśkiewicz. W imieniu burmistrza
Jarocina Adama Pawlickiego listy gratulacyjne wręczył uhonorowanym skarbnik gminy Michał
Żabiński.

2011-07-01 | Nowe ulice w Cielczy

W Cielczy, po generalnym remoncie oddano do użytku
dwie ulice. Podczas uroczystości w sobotę 25 czerwca
symboliczną wstęgę przecięto przy ulicy Nowej oraz
Sienkiewicza.
Najnowsza inwestycja w Cielczy to blisko kilometr nowej
nawierzchni bitumicznej oraz chodniki i wjazdy z
betonowej kostki brukowej. Prace objęły przebudowę ul.
Sienkiewicza, a w zasadzie połączenie ul. Sienkiewicza z
ul. Nową, o długości 137 m oraz przebudowę ulicy Nowej
na odcinku 730 m. Na tej ostatniej, poza nawierzchnią,
chodnikami i wjazdami, wykonano także wpusty uliczne,
które służyć mają odprowadzaniu wód. Obie inwestycje
wykonało konsorcjum firm - DROBUD z Jarocina oraz
Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów z Konina. Łączna wartość przedsięwzięcia to ponad 1,16 mln zł.
Inwestycja w Cielczy zrealizowana została w ramach "tzw. 8 inwestycji", czyli zadania:
"Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Jarocin wraz z
finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres 5 lat". W ramach projektu zrealizowano już prace
na ul. Mickiewicza w Witaszycach, ul. Lutyńskiej w Jarocinie, ul. Nyskiej i ul. Opłotki w Jarocinie, ul.
Dnieprowej i Świętokrzyskiej w Jarocinie. Koszt całego drogowego projektu, rozpoczętego jesienią
ubiegłego roku, to 4,2 mln zł.

2011-07-01 | Niemiecka wizyta z misją
W miniony weekend w Jarocinie gościli członkowie
stowarzyszenia z naszego niemieckiego miasta
partnerskiego. Coroczne odwiedziny w okolicach święta
Bożego Ciała wpisały się już w tradycję współpracy ze
Stowarzyszeniem Jarocin - Schlüchtern.
Choć była to już siódma wizyta na przestrzeni kilku
ostatnich lat, Jarocin wciąż potrafi zaskakiwać atrakcjami.
Tym razem goście zwiedzili odrestaurowany pałac w
Tarcach, zabytkowy spichlerz, w którym powstaje
muzeum polskiego rocka oraz parowozownię, na terenie
której zakładany jest skansen taboru kolejowego. Jako że
rok 2011 jest obchodzony w Jarocinie jako Rok
Radolińskich, tradycyjny spacer po mieście odbył się
właśnie śladami dawnych właścicieli Jarocina. Na
free.wolnej polanie przed Pałacem Radolińskich goście
poznali historię rodu i posmakowali wina "Książę
Radolin". Wyjątkowego tokaja sprowadził do Jarocina
Mariusz Kaźmierczak ze Stowarzyszenia Jarocin Schlüchtern. Wino pochodzi z tej samej winnicy we
włoskim Merano, z której zaopatrywali się niegdyś
Radolińscy.
Jednym z najbardziej wzruszających momentów było
spotkanie w restauracji Fiesta, podczas którego
przekazano Ewelinie Szymańskiej optymistyczną
wiadomość o zebranej w Schlüchtern kwocie na pomoc w
walce z chorobą. Nasi przyjaciele zebrali w sumie ponad
16 tys. złotych, a w zbiórkę zaangażowali się radni miasta (przekazując swoje diety),
stowarzyszenia, firmy, a także osoby prywatne.
Wzruszająco było również podczas niedzielnej,
pożegnalnej kolacji. Nie zabrakło ciepłych słów i
dyplomów za pielęgnowanie przyjaźni, które przygotował
Ernst Müller-Marschhausen, prezes Stowarzyszenia.
Wyróżnienia otrzymali: Ingrid Müller-Marschhausen,
państwo Rolf i Inge Schneeiweis, Halina i Marian
Kaźmierczak oraz Wiesława Szwarcbart. Peter Lotz wraz z
małżonką Gerti otrzymali od prezesa Stowarzyszenia
podziękowania za ich olbrzymie zaangażowanie we
współpracę, a przede wszystkim za zamianę własnego
domu na hotel, w czasie gdy do Schlüchtern przyjeżdżają
przyjaciele z Jarocina. Cytując słowa pana MüllerMarschhausena: "ich dom jest bardziej obłożony niż
hotele w Schlüchtern". O przyjaźni mówił też obecny na spotkaniu burmistrz Adam Pawlicki i
starosta Mikołaj Szymczak.
O tym jednak, że współpraca Jarocin - Schlüchtern jest żywa i intensywna, nie świadczą jedynie
słowa i dyplomy. Podjęło ją kilkanaście szkół i stowarzyszeń, realizując międzynarodowe projekty
kulturalne, sportowe, edukacyjne czy społeczne. W najbliższym czasie do Jarocina zawita
niemiecka grupa miłośników muzyki rockowej - przyjadą na Festiwal, a kolejne spotkania nastąpią
w czasie warsztatów teatralno-malarsko-grafficiarskich na przełomie lipca i sierpnia.

2011-07-01 | Proekologiczne dotacje wreszcie ruszają!
Do 15 lipca mieszkańcy gminy Jarocin mogą starać się o dotacje na realizację proekologicznych
inwestycji. Długo oczekiwana uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie wreszcie doczekała się
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zacznie obowiązywać od 6 lipca
i od tego dnia do połowy miesiąca mieszkańcy mogą wnioskować o dofinansowanie planowanych

jeszcze w tym roku przedsięwzięć.
Z pomocy finansowej gminy mogą korzystać właściciele domów jednorodzinnych, przedsiębiorcy,
jednostki sektora finansów publicznych (gminne osoby prawne) czy wspólnoty mieszkaniowe.
Dofinansowywane z gminnego budżetu mają być zadania inwestycyjne, które ograniczają emisję
zanieczyszczeń do powietrza, np. zastąpienie palenisk węglowych i kotłowni koksowo-węglowych
systemami proekologicznymi (kotły gazowe, olejowe, przyłącza do sieci ciepłowniczej), a także
zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, np. kolektory słoneczne czy
przydomowe elektrownie wiatrowe. Na ten cel będzie można pozyskać do 30% wartości inwestycji,
ale nie więcej niż 4 tys. zł.
Wnioski na dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji do końca 2011 roku, będą
przyjmowane do 15 lipca br. (Akcja przyznawania dotacji nie jest jednorazowa - o dofinansowanie
inwestycji planowanych na kolejne lata, wnioski trzeba będzie składać do 15 września roku
poprzedzającego rok, w którym udzielona ma być dotacja). Wnioski należy składać w Urzędzie
Miejskim w Jarocinie na specjalnych formularzach, które można pobrać w Biurze Obsługi Klienta,
poniżej lub na podstronie Formularze. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju
Gminy (pokój nr 49) lub pod nr tel. 62-749-95-57.

