2011-08-31 | Jarocin Sevens 2011
W najbliższą niedzielę, 4 września w Jarocinie odbędzie się
Jarocin Stevens 2011, turniej rozgrywany w ramach
seniorskiej Polskiej Ligi Rugby 7. Rozgrywki odbędą się na
boisku na os. Tumidaj przy ul. Kazimierza Wielkiego. Początek
turnieju o godzinie 11:00. Na finały zapraszamy na godzinę
15:00.
- Drużyna seniorów Sparty Jarocin przygotowuje się do
imprezy bardzo intensywnie. Ostatnio została wzmocniona
m.in. zawodnikiem, który jeszcze do niedawna grał w kolebce
rugby, czyli w Anglii. Do zespołu wróciło również wielu
zawodników, którzy wznowili treningi po przerwie - informuje
Mateusz Boruta ze Sparty Jarocin. W turnieju wezmą udział:
AZS AWFiS Gdańsk (ubiegłoroczny zwycięzca, mistrz Ekstraligi
Rugby 7), AZS Zielona Góra, Szarża Grudziądz, RC Zduńska
Wola, ŁKS Łódź, Sparta Jarocin, Posnania Poznań, Tytan
Gniezno, Owal Leszno, RC Wrocław, Autostrada Włókniarz Zgierz, Dragon Żmigród.
Zapowiadają się niezwykle emocjonujące zawody, podczas których będzie okazja zobaczyć
najlepsze polskie drużyny, które grają w rugby siedmioosobowe, czyli nową dyscyplinę olimpijską.
W trakcie turnieju komentator na bieżąco będzie tłumaczył zasady gry w rugby. Wstęp wolny.

2011-08-31 | Golina w sieci
Zapraszamy do bieżącego śledzenia strony internetowej Sołectwa Golina i Stefanów. - Strona już
działa, jednak niektóre treści są jeszcze w fazie uzupełniania - informuje sołtys Ryszard Żyto. Adres
strony: www.golina.jarocin.pl. Zapraszamy do lektury!

2011-08-31 | Opłaty za przedszkole na nowych zasadach
Od 1 września zmienią się zasady, wg których rodzice będą opłacali pobyt swoich pociech w
przedszkolach publicznych. Czy to oznacza, że zapłacimy więcej? - Niektóre samorządy znacznie
podniosły opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, jednak w placówkach prowadzonych przez gminę
Jarocin stawki te pozostaną mniej więcej na tym samym poziomie - uspokaja Bożena Kubacka,
dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
Według nowych zasad na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu będzie składała się należność za
przebywanie dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin oraz opłata za posiłki. Pierwsza składowa
będzie uzależniona od liczby godzin, jakie dziecko spędzi w placówce. Ta stawka jest określona
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2011r. Nie będą jej uiszczali rodzice, których dzieci będą
przebywały w przedszkolu 5 godzin. W tym czasie nauczyciele będą realizowali z nimi program
wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową. Zgodnie z uchwałą za każdą
dodatkową godzinę pobytu w przedszkolu jest naliczana opłata w wysokości 3,35% minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że jeśli będzie wzrastała minimalna płaca, równocześnie będą
wzrastały opłaty za przedszkole.
Drugi składnik opłaty, dzienna stawka za wyżywienie, czyli tak naprawdę za zakup produktów
żywnościowych, jest ustalana przez dyrektorów poszczególnych placówek. Wg kalkulacji
dyrektorów, średni koszt dziennego wyżywienia, w skład którego wchodzą śniadanie, obiad i
podwieczorek, to niewiele ponad 4 zł. Do tej pory składowymi odpłatności za pobyt dziecka w

przedszkolu były: opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, za zakup artykułów
żywnościowych oraz za przygotowanie posiłków. Obecnie, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o
systemie oświaty, nie można pobierać od rodziców opłat za przygotowanie posiłków, czyli
wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania
stołówki.
Za pobyt dziecka w przedszkolu zapłacimy w zależności od czasu, jaki tam spędza, i tak: za 5
godzin - 0 zł, za 6 godzin - 46 zł, za 7 godzin - 93 zł, za 8 godzin - 136 zł, a za 9 godzin - 186 zł.

2011-08-31 | Zakup kontrolowany - niepokojące wyniki
Pod koniec sierpnia w 29 sklepach z terenu gminy Jarocin
przeprowadzono kontrolowany zakup napojów
alkoholowych. - Zakupu dokonywała osoba pełnoletnia o
młodym wyglądzie. Chodziło o to, aby sprawdzić, ilu
sprzedawców zapyta kupującego o dowód - tłumaczy
Zenon Marcinkowski, gminny koordynator ds. uzależnień.
- Wyniki tej próby są niepokojące, bo w 21 sklepach nie
wylegitymowano osoby kupującej - alarmuje Zenon
Marcinkowski.
Przeprowadzenie tej akcji to tak naprawdę pierwszy etap
kampanii edukacyjnej pod hasłem "Pozory mylą, dowód
nie", do której gmina Jarocin przyłączyła się na przełomie lipca i sierpnia. Organizatorami
przedsięwzięcia jest Komenda Główna Policji i Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Jej celem jest ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych małoletnim oraz
przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w tej grupie wiekowej. - Kampania ma także zwrócić uwagę
sprzedawców i świadków sprzedaży alkoholu, że dorosły wygląd kupującego nie oznacza jego
pełnoletniości - podkreśla Zenon Marcinkowski.
Kolejnym działaniem realizowanym w ramach kampanii w Jarocinie będzie dystrybucja plakatów,
ulotek oraz naklejek, promujących kampanię do wszystkich punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z terenu naszej gminy. Materiały zostaną dostarczone do sklepów i lokali
gastronomicznych przez przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. W ramach działań zostanie także zorganizowane
szkolenie dla właścicieli sklepów i sprzedawców napojów alkoholowych.
Kulminacyjnym momentem kampanii będzie przeprowadzenie drugiej tury kontrolowanego zakupu
alkoholu, która obejmie sklepy oraz lokale gastronomiczne. Łącznie skontrolowanych zostanie 200
punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe. - Wówczas będziemy mogli zweryfikować,
jakie skutki nasze działania przyniosą w praktyce - mówi Marcinkowski. Realizacji kampanii będą
towarzyszyły systematyczne kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzone przez
Policję i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nieletni - nietrzeźwi w statystykach ogólnopolskich: 15034 małoletnich nietrzeźwych ujawniła
policja w 2010r. - to 41 osób dziennie! 1734 małoletnich nietrzeźwych, w tym 207 dziewcząt,
doprowadziła policja w 2009r. do izb wytrzeźwień. Wśród przebadanych nieletnich sprawców
rozbojów 13% z nich popełniło ten czym będąc pod wpływem alkoholu.
Z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Art. 15 1. Zabrania się
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18 (...) 2. W przypadku wątpliwości co
do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania
okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

2011-08-31 | VIII edycja konkursu na pracę magisterską i dyplomową
Uwaga Absolwenci! Burmistrz Jarocina po raz ósmy ogłasza konkurs na najlepszą pracę
magisterską i najlepszą pracę podyplomową związaną z Ziemią Jarocińską. Co ważne, w tym roku
pula pieniężna na nagrody dla zwycięzców wzrosła. Do zdobycia jest 2500 zł brutto w kategorii
pracy magisterskiej oraz 1500 zł brutto dla zwycięzcy w kategorii najlepsza praca podyplomowa.
Prace z zakresu ekonomii, prawa, administracji, historii, socjologii, turystyki, marketingu oraz
innych dziedzin nauki można składać w Kancelarii Burmistrza w pok. 39 do 17 października 2011
roku. Do konkursu stawać mogą absolwenci studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych,
którzy obronią pracę w 2011 roku przed zakończeniem naboru. Zasady przyjmowania zgłoszeń dla
obu kategorii są takie same, prace należy składać w wersji elektronicznej i papierowej. Oceny
merytorycznej dokona powołana przez Burmistrza kapituła, w skład której wejdą specjaliści
różnych dziedzin. Komisja podczas ewaluacji prac weźmie pod uwagę kilka kryteriów, pośród
których istotne znaczenie będzie mieć związek treści pracy z Ziemią Jarocińską, możliwość
wykorzystania wyników pracy w rozwoju i promocji regionu oraz jej innowacyjność i świeże
podejście do tematu. Tradycyjnie wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas obchodów Dni
Patrona Miasta. Laureaci w obydwu kategoriach otrzymają nagrody pieniężne, które dla zachęty
zostały w tym roku zwiększone. Wszystkim uczestnikom wręczone zostaną dyplomy uczestnictwa
oraz drobne upominki. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej oraz w Kancelarii Burmistrza.

2011-08-30 | Pożegnaj wakacje z zespołem Dziwy
Dla tych, co jeszcze 1 września będą bujać w obłokach, nie mogąc przeboleć rozpoczynającego się
roku szkolnego, mamy wyjątkowo klimatyczne lekarstwo: koncert zespołu Dziwy. Polsko - łotewski
kwartet, jako laureat konkursu INEA Gra (docenieni za teledysk do "Rogów"), wystąpi 4 września
podczas Dni Pyrlandii w Poznaniu na iście zasłużonym miejscu: tuż po Muchach, a przed Acid
Drinkers. Jednak prawdziwa próbka ich talentu na żywo już w Jarocinie, 1 września, o godzinie
20.00 na free.wolnej polanie!
Oto co zespół mówi o sobie: DZIWY to sympatyczny, psychodeliczny rock po polsku w zestawieniu:
kontrabas, gitara, perkusja oraz wokal. DZIWY zrodziły się pewnego przedwiośnia w odmętach
porażyńskiej puszczy, w wyniku spotkania czterech Wielkopolan i jednego Łotysza. Chłopaki ubrali
swoje myśli w dźwięki, wypachnili instrumenty i przedsięwzięli wyjść z lasu, aby uprawiać szeroko
pojęty lans. Łamanie zastanych reguł i umiłowanie nieładu przejawia się zarówno w kompozycjach
muzycznych, jak i stylu życia członków zespołu. DZIWY to podług historyków najstarsze zjawisko
świata - bez dziw nie byłoby np. grawitacji oraz Torunia.
Warto jednak dodać, że koncert zespołu Dziwy nie kończy jeszcze projektu "Free.wolne lato w
Jarocinie". Polana przed Pałacem Radolińskich będzie funkcjonować do 11 września i do tego czasu
czeka nas jeszcze kilka imprez. 2 i 3 września bliższe i dalsze okolice polany we władanie obejmą
harcerze i inni uczestniky gry miejskiej "Śladami Radolinów" zorganizowanej specjalnie po to, aby
uczcić obchodzony w Jarocinie Rok Radolińskich. W środę 7 września na ostatnie jam sassion
zaprasza ogródek letni Cafe Kadr. W piątek 9 września od godz. 17.00 Stowarzyszenie
"Rozśpiewane drzewa" działające przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkoła Muzyczna Yamaha
zorganizują Małe Rockowisko. W sobotę 10 września na rodzinny festyn na free.wolną polanę
zapraszają gminne spółki. Festyn zakończy koncert Kasi Kowalskiej, który ze względów
organizacyjnych odbędzie się w amfiteatrze. Gwiazda wieczoru ma zaśpiewać o godz. 20.00. Wstęp
oczywiście za free.

2011-08-30 | W rocznicę porozumień
Dzisiaj rano delegacje gminy Jarocin oraz starostwa
powiatowego z burmistrzem Adamem Pawlickim i
starostą Mikołajem Szymczakiem na czele złożyły kwiaty
pod pomnikiem "Solidarności" w Jarocinie. W ten sposób
jarocińscy samorządowcy uczcili historyczny zryw
Polaków do wolności i niepodległości sprzed 31 lat oraz
powstanie Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego "Solidarność". Wydarzenia sierpniowe,
których skutkiem było podpisanie porozumień w
Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie
Górniczej, przyczyniły się do upadku komunizmu w
naszym kraju.

2011-08-29 | Jarocinianka dyrektorem JOK-u
Od 1 września dyrektorem Jarocińskiego Ośrodka Kultury
będzie Anna Staśkiewicz z Jarocina. - W konkursie
wystartowałam, bo wiem, że w JOK-u, oprócz
koordynatora ds. kultury, potrzebny jest dobry menadżer
- podkreśla Anna Staśkiewicz. - W pierwszej kolejności
zajmę się sprawami administracyjnymi, sprawdzeniem
bazy materialnej oraz możliwości technicznych.
Następnym krokiem będzie opracowanie strategii
promocji JOK-u - zapowiada nowa dyrektor. Wakat
dyrektora JOK-u pozostawał nieobsadzony od blisko
półtora roku, odkąd z tej posady zrezygnował Michał
Wiraszko. Przez ten czas p.o. dyrektora był Aleksander
Bernat. Przypomnijmy, że w drugim konkursie na stanowisko dyrektora JOK-u wpłynęło siedem
ofert, jednak dwie z nich nie spełniały wymogów formalnych. Po rozmowach kwalifikacyjnych z
kandydatami komisja konkursowa zdecydowała o rekomendowaniu dwóch kandydatur burmistrzowi
Jarocina.
Ostateczną decyzję, rozstrzygającą konkurs, podjął burmistrz Jarocina po spotkaniach z
rekomendowanymi kandydatami, powierzając to stanowisko właśnie Annie Staśkiewicz. - Podczas
rozmowy kwalifikacyjnej poruszyliśmy temat festiwalu i wszystko wskazuje na to, że następny
Jarocin Festiwal będzie organizowany przez Jarociński Ośrodek Kultury - zapowiada Adam Pawlicki,
burmistrz Jarocina. - Chcemy, aby Jarocin Festiwal był festiwalem trwającym przez cały rok, a nie
tylko przez jeden weekend w roku, a do tego jest potrzebny odpowiedni partner, który zmobilizuje
się i będzie chciał współuczestniczyć w tym procesie. Pani dyrektor zdeklarowała się podjąć to
wyzwanie. Myślę, że ta zmiana może wprowadzić coś nowego, że w Jarocinie pojawią się nowe
zespoły. Organizowanie tej imprezy przez JOK nie wyklucza współpracy z firmami z branży podkreśla burmistrz.
Anna Staśkiewicz jest rodowitą jarocinianką. Ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie
menedżerskie z zakresu zarządzania, budowania wizerunku firmy, marketingu i promocji oraz
szeroko rozumianej polityki personalnej ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania efektywności
zarządzania czasem, jakością i kreatywnością. Pracowała także przy pozyskiwaniu dotacji unijnych.
Swą przyszłość zawodową chce związać ze środowiskiem lokalnym Jarocina. W centrum jej
zainteresowań jest szeroko rozumiana kultura oraz filozofia.

2011-08-26 | Dwie wystawy maryjne w muzeum
Wystawę zdjęć Wojciecha Pietrzaka z nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w
Jarocinie w 1979 r. oraz pokaz filatelistyczny "Matka Boża na polskich znakach pocztowych" można
oglądać w Muzeum Regionalnym w jarocińskim ratuszu.

Na zdjęciach jarocinianina Wojciecha Pietrzaka można zobaczyć m.in. pięknie przystrojone miasto,
kamienice, bloki, wypełniony tłumem mieszkańców rynek, iluminacje świetlne przy kościele pw.
Chrystusa Króla oraz specjalnie przygotowany ołtarz w budowanym jeszcze kościele pw. św.
Antoniego. Fotografie zostały wykonane przed 32 laty, podczas nawiedzenia kopii obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej w parafiach Jarocina w 1979r.
W muzeum można obejrzeć także pokaz filatelistyczny "Matka Boża na polskich znakach
pocztowych" - 28 plansz prezentujących 250 różnego rodzaju kart pocztowych, kopert, znaczków
pocztowych. Są one związane z jubileuszem 600-lecia Obrazu Jasnogórskiej Pani, sanktuariami
maryjnymi oraz różnymi uroczystościami związanymi z Matką Bożą. Warto zwrócić uwagę na
kolekcję 6 znaczków i bloku z 20 września 1960 roku, przedstawiających ołtarz Wita Stwosza z
Kościoła Mariackiego w Krakowie. Interesująca jest również kolekcja 76 kart pocztowych
prezentująca drewniane kościoły Diecezji Kaliskiej Wszystkie walory pochodzą ze zbiorów Jerzego
Kwiatkowskiego - prezesa Koła PZF w Jarocinie.
Muzeum Regionalne na II piętrze jarocińskiego ratusza czynne jest w niedziele od 14.00 do 18.00,
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 i w środy od 8.00 do 18.00.

2011-08-25 | Gra miejska "Śladami Radolinów"
Rozwiążcie zagadki, wykonajcie zadania sprawnościowe, sfotografujcie miejsca związane z
dawnymi właścicielami miasta. Sprawdźcie swą wiedzę na temat historii Jarocina i rodu Radolinów.
Dla wszystkich uczestników - rewelacyjna zabawa, a dla najlepszych drużyn - cenne nagrody. 3
września odbędzie się gra miejska "Śladami Radolinów". Termin rejestracji drużyn upływa w
czwartek, 1 września.
- Startujemy w sobotę, 3 września o 10.00. Pierwszego punktu kontrolnego należy szukać w
okolicach Pałacu Radolińskich - informuje Krzysztof Pelec, instruktor hufca ZHP w Jarocinie, jeden z
organizatorów gry. W ciągu kilku godzin rozgrywki zgłoszone zespoły zmierzą się z zadaniami
sprawnościowymi - m.in. małpim gajem oraz zadaniami logicznymi związanymi z historią Jarocina i
jego dawnych właścicieli - Radolinów. - Do tego każdy zespół będzie musiał wykonać fotografie
charakterystycznych miejsc, które odwiedzi podczas gry. Zdjęcia posłużą do przygotowania miniwystawy, której wernisaż odbędzie się w skarbczyku trzy tygodnie po zakończeniu zmagań - dodaje

Pelec.
Scenariusz gry miejskiej "Śladami Radolinów" będzie rozgrywał się na terenie Jarocina. Na
zakończenie zaplanowano ognisko, podczas którego przy kiełbasce będzie można podsumować grę i
podyskutować nt. Roku Radolińskich.
Gra przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży do 18. lat, którym towarzyszyć musi pełnoletni
opiekun. Zespoły powinny liczyć od 4 do 6 osób (w tym opiekun). Szczegółowy regulamin oraz
dokonanie zgłoszenia odbywa się poprzez stronę internetową do dnia 1 września 2011:
www.jarocin.zhp.wlkp.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.
- Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Każdemu uczestnikowi gwarantujemy niezapomniane
przeżycia i okolicznościowe gadżety. Oprócz zapewnienia młodym mieszkańcom powiatu
jarocińskiego dobrej zabawy, chcemy przybliżyć uczestnikom gry historię miasta oraz rodu
Radolinów - podkreśla Krzysztof Pelec. Gra miejska "Śladami Radolinów" jest organizowana przez
Krąg Instruktorski "Czarna 6" z jarocińskiego hufca ZHP im. Lotnictwa Polskiego, który pozyskał na
ten cel dotację z budżetu gminy Jarocin.

2011-08-24 | Nawiedzenie w Jarocinie
Wczoraj rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w dekanacie
jarocińskim. Do Jarocina, gdzie trwają przygotowania do zbliżającego się nawiedzenia, wizerunek
Maryi przybędzie 28 sierpnia. Jako pierwszą nawiedzi parafię p.w. Matki Bożej Fatimskiej,
następnie parafie p.w. św. Antoniego, Chrystusa Króla i św. Marcina. We wszystkich parafiach
nawiedzenie rozpocznie się mszą św. o godz. 17.00. Eucharystia kończąca nawiedzenie odbędzie
się następnego dnia o godz. 15.00. Zarówno powitanie jak i pożegnanie obrazu odbędzie się z
udziałem biskupa kaliskiego Stanisława Napierały.
UWAGA: W związku nawiedzeniem przez dobę, czyli od 30 sierpnia od godz. 6.00 do 31 sierpnia
do godz. 6.00, zamknięty dla ruchu samochodowego będzie odcinek ul. Kościuszki od skrzyżowania
z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z al. Niepodległości.

2011-08-24 | Logo zaprezentowane na dożynkach
Tegoroczne dożynki wiejskie w Golinie odbyły się w dwóch częściach. W poniedziałek 15 sierpnia
miała miejsce uroczysta msza św. dziękczynna w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Z kolei w
sobotę 20 sierpnia na placu przy sali OSP odbyła się część obrzędowa oraz artystyczna dożynek z
udziałem zespołu Goliniacy.

Podczas imprez nie zabrakło atrakcji dla każdego. Dzięki środkom zarezerwowanym z funduszu

sołeckiego wśród mieszkańców sołectwa rozdano 120 małych bochenków chleba. Można było
zwiedzić wystawę zwierząt hodowlanych oraz podziwiać wyroby ze słomy i wikliny. Na
najmłodszych czekały liczne konkursy i zabawy, dmuchany zamek, trampolina oraz przejażdżki
bryczką. Wieczorem do wspólnej zabawy przygrywał zespół AKTIV, a o zmroku odbył się pokaz
tańca z ogniem. Ponadto podczas uroczystości zostało zaprezentowane logo sołectwa. Dożynki
zorganizowała Rada Sołecka wsi Golina i Stefanów.
Foto: Radosław Żyto.

2011-08-22 | EkoLOGICZNIE z ZGO
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie działa
już na lokalnym rynku ponad 8 lat. Początki były trudne.
Majątek spółki stanowiło głównie składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, położone na
otwartym terenie, administracyjnie należącym do wsi
Witaszyczki, około 3 km od centrum Jarocina. Na
tymczasową siedzibę spółki zaadaptowano stary
budynek, dotychczas wykorzystywany jako podręczny
magazyn, zaplanowano systematyczny rozwój i
unowocześnianie sprzętu. Idąc zgodnie z założeniami
dotyczącymi rozwoju firmy, systematycznie rozszerzano
zakres świadczonych usług. Jeszcze w roku 2003
zakupiono specjalistyczny samochód i uruchomiono wywóz odpadów niesegregowanych z terenu
Gminy Jarocin.
Darmowe zbiórki surowców wtórnych
Myśląc jednak o przyszłości i stawiając na ekologię firma nie chciała poprzestać tylko na wywozie
odpadów niesegregowanych. Spółka wprowadziła bezpłatną usługę zbiórki odpadów segregowanych
"u źródła" w zabudowie jednorodzinnej. Początkowo usługą objęto część Jarocina oraz miejscowość
Witaszyczki. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz akceptacją mieszkańców. Obecnie
swoim zasięgiem obejmuje już całą gminę Jarocin, 7 gmin wchodzących w skład "Porozumienia
Międzygminnego" oraz gminę Odolanów. Dla Spółki jest to łącznie 38 tras, dla których raz w
miesiącu prowadzona jest selektywna zbiórka surowców wtórnych. W oddzielnych workach zbierane
jest szkło białe, szkło kolorowe, makulatura oraz tworzywo typu PET. Zbiórka odbywa się
bezpłatnie. Harmonogram tras dostępny jest na ulotce informacyjnej a także na stronie
internetowej Zakładu Gospodarki Odpadami www.zgo-jarocin.pl.
Opłacalna segregacja
Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, który prowadzi selektywną zbiórkę, czyli
segreguje odpady, może liczyć na 20% zniżki w stosunku do opłaty, jaka została naliczona za
odbieranie odpadów komunalnych po spełnieniu warunków opisanych poniżej. Aby uzyskać taki
upust wystarczy w ciągu roku przekazać minimum dwanaście worków odpadów selektywnie
zebranych. Nie ma znaczenia, czy jest to jeden worek miesięcznie, czy po dwa worki co dwa
miesiące. Suma na koniec roku powinna wynosić 12 worków. Można zatem powiedzieć, że
wysegregowany jeden worek w miesiącu równa się o 20 % mniejszy rachunek za wywóz śmieci.
Segregacja przy taśmie
Jesienią ubiegłego roku jarocińska spółka zakończyła kolejny etap rozbudowy Regionalnego
Centrum Gospodarki Odpadami. To blisko 1,5 hektarowy, plac do magazynowania i przerobu
surowców i odpadów. Powstała też hala do segregacji odpadów i tzw. gratowisko, czyli punkt
odbioru odpadów problemowych. W hali do segregacji odpadów opakowaniowych przy pomocy
taśmociągu sortowane są odpady na frakcje w zależności od rodzaju np. opakowania z tworzyw
sztucznych są rozdzielane na plastik biały, zielony, niebieski, folię i chemię z gospodarstwa

domowego i są dalej belowane a następnie oddawane do recyklingu. Pod pojęciem recyklingu
rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o
przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Zasadą działania recyklingu jest
maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem
minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą
do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. W ramach budowy
Centrum Gospodarki Odpadami powstał plac do magazynowania i przerobu surowców, odpadów. To
jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych nie tylko dla gminy Jarocin, ale także dla
całego regionu. CGO budowane przez Zakład Gospodarki Odpadami jest bowiem jedynym tego typu
zakładem w obrębie 50km. Docelowo ma zajmować się odbiorem, segregacją oraz przetwarzaniem
odpadów z gmin objętych "Porozumieniem Międzygminnym", według najbardziej rygorystycznych
wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami. Zadaniem
Centrum jest segregacja surowców wtórnych, odzyskiwanie odpadów oraz selektywny odbiór
odpadów niebezpiecznych. Spółka ZGO może pochwalić się także tym, że pomimo zwiększonej
opłaty Marszałkowskiej, wysokiej inflacji oraz podwyżki VAT-u ceny netto za przyjęcie odpadów na
składowisko śmieci w 2011roku pozostały bez zmian. Pozwala to firmom wywozowym stosować
przystępne ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dla pokoleń
Segregacja powoli staje się powszechnym zwyczajem. Zarówno selektywna zbiórka surowców jak i
recykling stanowią szansę na uporanie się ze stertami zalegających na wysypiskach odpadów.
Szansa ta jest tym większa im większa jest świadomość społeczna i przekonanie o konieczności
segregacji odpadów. Na szczęście świadomość w społeczeństwie wciąż wzrasta. Dzięki temu
możemy mieć nadzieję, że przyszłe pokolenia odziedziczą po nas w spadku coś więcej niż tylko
góry niepotrzebnych śmieci.

2011-08-22 | W radzie bez zmian
Rada Miejska w Jarocinie nadal liczy 20 radnych. Podczas piątkowej sesji opozycja zagłosowała
przeciw wejściu do rady Mariusza Cypryana z Cielczy. Rozstrzygnięcia nie przyniosły także wybory
pierwszego wiceprzewodniczącego rady. W obu głosowaniach był remis 10:10. Mariusz Cypryan
miał wejść do rady, po tym jak został wygaszony mandat Janusza Wojtczaka. W takim przypadku
radni powinni uzupełnić skład rady o kolejną osobę z listy Ziemi Jarocińskiej. Opozycja przed
głosowaniem przedstawiła swoje stanowisko w oświadczeniu. "Podjęliśmy decyzję o głosowaniu
przeciw wejściu do Rady Miejskiej kolejnego radnego Ziemi Jarocińskiej. Chcemy w ten sposób
zaprotestować przeciwko piastowaniu urzędu burmistrza przez skazanego prawomocnym wyrokiem
Adama Pawlickiego".
- Po raz drugi odmawiacie państwo osobie wybranej w demokratycznych wyborach prawa do
zasiadania w radzie. Czym innym jest państwa ocena sytuacji, w jakiej znalazł się burmistrz
Jarocina i całkowicie czym innym jest prawo, które przysługuje na podstawie demokratycznego
wyboru zarówno Mariuszowi Cypryanowi jak i osobom, które na niego głosowały - ripostował
Robert Kaźmierczak. Przypomnijmy, że taka sytuacja miała już miejsce w jarocińskim samorządzie,
gdy opozycja przez kilka miesięcy blokowała mandat radnej Zdzisławy Pilarczyk. - Jest to przykre,
że nie zajmujecie się państwo tym, co się w mieście dzieje, co możemy wspólnie dla gminy zrobić.
Zajmujecie się państwo przede wszystkim tym, jak komuś z Ziemi Jarocińskiej wbić szpilkę tak,
żeby go zabolało. Przenosicie państwo to piekło, które jest w parlamencie, na grunt gminy Jarocin,
a z pewnością nie tego oczekują od państwa mieszkańcy - zwrócił się do radnych opozycji
burmistrz Adam Pawlicki.
Po burzliwej dyskusji, jaką wywołało zablokowanie wejścia do rady Mariusza Cypriana, przyszedł
czas na wybory pierwszego wiceprzewodniczącego rady. Wprowadzenie tego punktu obrad było
konieczne, gdyż z pełnienia tej funkcji na początku sierpnia zrezygnował Ryszard Kołodziej.

Jedynym kandydatem, którego wystawiła opozycja, był Andrzej Weber. Głosowanie, które zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym było tajne, zakończyło się wynikiem 10 głosów za, 10 przeciw.
Wybory nie przyniosły rozstrzygnięcia, co skutkuje tym, że Rada Miejska w Jarocinie wciąż nie ma
pierwszego wiceprzewodniczącego.

2011-08-19 | Akcyza do zwrotu
Przypominamy, że od 1 września o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju
napędowego, mogą wnioskować płatnicy podatku rolnego gminy Jarocin. Wraz z wnioskiem należy
złożyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z okresu ostatnich sześciu
miesięcy, czyli wystawione między 1 marca a 31 sierpnia.
O wypłatę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, posiadające gospodarstwo rolne na terenie
naszej gminy o powierzchni ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. Szczegółowe informacje oraz
wnioski, dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, dostępne są w zakładceFormularze. Informacji
udzielają także pracownicy Urzędu Miejskiego w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pod
numerem telefonu 62 749 95 83.
Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta lub Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim do
30 września.

2011-08-19 | Kolumbarium coraz popularniejsze
Pochowanie urny z prochami bliskich w kolumbarium to
znaczna oszczędność przekonuje Zakład Usług
Komunalnych w Jarocinie. Coraz więcej osób decyduje się
na taki właśnie rodzaj pochówku.
Pierwsze kolumbarium w Jarocinie mieści się na
cmentarzu komunalnym. Inwestycja zrealizowana przez
Zakład Usług Komunalnych cieszy się coraz większą
popularnością wśród mieszkańców. I to nie tylko ze
względu, że kremowanie zwłok zmarłych staje się coraz
popularniejsze, ale przede wszystkim, że jest to znacznie
bardziej korzystne ze względów ekonomicznych.
Przeciwko spopieleniu zwłok zmarłego i pochowaniu urny z jego prochami nie mają nic władze
kościelne. Pogrzeb tego typu odbywa się niemal identycznie jak tradycyjny model pożegnania
zmarłego. Za to koszt całego przedsięwzięcia jest znacznie niższy niż przy tradycyjnym pochówku
ziemnym.
Dla porównania - miejsce na cmentarzu wykupuje się na okres 20 lat. Natomiast miejsce na urnę w
kolumbarium zbudowanym przez Zakład Usług Komunalnych kosztuje 1.150 zł na okres 40 lat.
Oszczędność w porównaniu z pochówkiem ziemnym polega zwłaszcza na różnicach w kosztach
tablicy nagrobnej (kolumbarium) oraz kosztu zakupu całego nagrobka (pochówek ziemny). Tablica
nagrobna to wydatek rzędu kilkuset złotych, podczas gdy ceny nagrobków zaczynają się od około 2
tys. zł wzwyż.

2011-08-18 | Fundusze dla sołectw na rok 2012
335 tys. złotych 23 sołectwom przekaże w przyszłym roku gmina Jarocin w ramach funduszu
sołeckiego. Najwyższa przyznana kwota wynosi blisko 21 tys. złotych. Otrzyma ją siedem

największych sołectw gminy Jarocin. Najniższa kwota została przyznana sołectwu Wilczyniec, które
otrzyma niespełna 6 tys. zł.
- Z końcem lipca przekazaliśmy informacje sołtysom o wysokości środków, jakie zostały przyznane
danemu sołectwu w ramach funduszu na kolejny rok budżetowy - poinformował Michał Żabiński,
skarbnik gminy Jarocin. - Do końca września sołtysi są zobowiązani przekazać do urzędu uchwały
sołectwa, które będą określały zadania, realizowane za te fundusze - przypomina skarbnik.
Stosowna uchwała może zostać podjęta podczas zebrania sołeckiego z inicjatywy sołtysa, rady
sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Dokument powinien wskazywać
przedsięwzięcie, które ma zostać zrealizowane, szacunkowe koszty jego realizacji oraz
uzasadnienie.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą
służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. Muszą być także zgodne ze strategią
rozwoju gminy. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto na przykład zakupić krzesła do
świetlicy wiejskiej, zamontować lampy czy wyremontować wiatę przystankową, to właśnie na ten
cel mogą przeznaczyć pieniądze z funduszu.
Przypomnijmy, że kwota, którą otrzyma dane sołectwo, zależy od liczby mieszkańców. Im sołectwo
ma ich więcej, tym większe środki otrzyma w ramach funduszu. Fundusz sołecki premiuje duże
wsie tylko do granicy 800 mieszkańców. Jeśli sołectwo ma na przykład 1000 mieszkańców otrzyma
taką sama kwotę jak w przypadku 800 mieszkańców.

2011-08-18 | Pięknieje teren wokół sanktuarium
Trwa rewitalizacja otoczenia wokół zabytkowego
sanktuarium w Golinie. Inwestycję realizuje
przedsiębiorstwo "Plener" Zakład Chirurgii Drzew Budowy
i Konserwacji Terenów Zieleni z Goliny. Firma wykona
rekonstrukcję istniejącego parku przy sanktuarium w
Golinie. Poza tym stworzy miejsce rekreacyjno modlitewne dla wiernych i pielgrzymów oraz ścieżkę
edukacyjną dla młodzieży. W otoczeniu sanktuarium
powstaje staw ze strumyczkiem, ścieżka i plac główny z
kostki granitowej oraz droga krzyżowa, którą
symbolizować będą specjalnie przygotowane do tego celu
kamienie. Wokół sanktuarium zamontowane zostaną
ławeczki, kosze na śmieci, pergola drewniana oraz mostek. Drzewa i krzewy oznaczone zostaną
mosiężnymi tabliczkami wraz z nazwami gatunków. Koszt inwestycji wyniesie blisko 295 tys.
złotych.

2011-08-17 | Gmina dofinansuje trzy place zabaw
65 tys. zł - właśnie taką kwotą gmina zamierza wesprzeć
budowę trzech nowych placów zabaw na terenie Jarocina.
Wnioski o dofinansowanie inwestycji z gminnego budżetu
złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa i Jarocińskie
Stowarzyszenie Edukacyjne.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w
Jarocinie planuje budowę dwóch placów zabaw przy
blokach nr 73, 75 i 77 przy ulicy Wrocławskiej oraz przy

blokach 30 i 32 przy ul. Kościuszki. Łączny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 80 tys. zł, z
czego połowa pochodzić będzie ze środków własnych Spółdzielni. O pokrycie drugiej połowy
Spółdzielnia wnioskowała do gminy Jarocin.
Z kolei Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne plac zabaw chce zbudować w pobliżu prowadzonej
przez siebie społecznej szkoły podstawowej przy ul. Przemysłowej. Ogródek jordanowski powstanie
w ramach projektu Radosna Szkoła, na który Stowarzyszenie pozyskało blisko 64 tys. zł z funduszu
województwa wielkopolskiego. Od gminy Jarocin JSE stara się o dotację w wysokości 25 tys. zł.
Kwota ta stanowi niecałe 15% wartości inwestycji.
Oba złożone wnioski przeszły już pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.
Radni zapalili więc burmistrzowi zielone światło na udzielenie obydwu dotacji, który już
przygotowuje formalności związane z przekazaniem funduszy. - Doceniam starania każdego
stowarzyszenia, które planując własną inwestycję lub inne przedsięwzięcie, potrafi zdobyć na ten
cel chociaż część środków - podkreśla włodarz miasta, Adam Pawlicki. - Gminne dotacje są
wynikiem konsekwentnego stosowania przeze mnie zasady partycypacji społecznej. Nie jestem
zwolennikiem wyłącznie roszczeniowej postawy wobec gminnego budżetu. - wyjaśnia Adam
Pawlicki. Burmistrz powołuje się także na porozumienie, jakie władze samorządowe Jarocina
zawarły w ubiegłym roku ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie wspólnej realizacji inwestycji na
rzecz mieszkańców spółdzielczych osiedli. Place zabaw mają być gotowe jeszcze we wrześniu.
Przypominamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Jarocinie bierze także
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 na os. Konstytucji 3 Maja przy bloku nr 1. O wygranej zadecyduje jednak liczba głosów
oddanych przez internautów. Stąd apel do mieszkańców o czynne poparcie akcji i wzięcie udziału w
głosowaniu. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.nivea.pl i zagłosować na Jarocin. Głosy
można oddawać do 31 października. Każdy zarejestrowany może oddać tylko jeden głos w ciągu
doby.

2011-08-17 | Poluzjanci w Jarocinie
Już w najbliższą niedzielę 21 sierpnia o godzinie 21:00 na Freewolnej Polanie w parku miejskim, w
ramach festiwalu Polska Akademia Gitary, zagrają Poluzjanci. Doskonałą rekomendacją tego
wydarzenia jest to, że wokalista zespołu, Kuba Badach jest zdobywcą Fryderyka 2011 w kategorii
najlepszy wokalista.

Badach to postać nietuzinkowa. Po nagranej dwa lata temu płycie z piosenkami Andrzeja Zauchy w
głos i osobowość Kuby Badacha uwierzyli nawet ci, którzy wcześniej dystansowali się od jego
twórczości. Debiutował jako dwunastolatek, wykonując utwory Jacka Cygana i Wiesława
Pieregorolki. Wielbiciele jazzu i muzyki etnicznej znają jego głos z zespołu Globetrotters, w którym
występuje z takimi artystami jak wibrafonista Bernard Maseli, saksofonista Jerzy Głowczewski, a
także grający na instrumentach perkusyjnych Nippy Noya. Wspołpracował z Ewą Bem, Ryszardem
Rynkowskim, Kayah. Szczególne miejsce w jego karierze zajmuje jednak zespół Poluzjanci. Jest to
jedna z najrzadziej nagrywających (rzadko też koncertujących) polskich grup. Nie bierze się to
jednak z braku pomysłów, a z... nadmiaru innych zajęć. Członkowie Poluzjantów na co dzień
grywają bowiem z największymi gwiazdami polskiej sceny pop. Wspólne spotkania są więc dla nich
czasem szczególnym. Takie szczególne spotkanie, zapewne również dla publiczności, wydarzy się
wkrótce w Jarocinie.
Występ Poluzjantów to nie jedyny koncert, jaki odbędzie się w najbliższą niedzielę w ramach
Polskiej Akademii gitary w naszym mieście. Przed Poluzjantami na polanie zagra Mikulscy Guitar
Duo. Początek o godzinie 20.00. Z kolei o godz. 17.00 w kościele św. Jerzego zagrają młodzi
wirtuozi gitary: Dedusenko, Kuźniar, Przedbora i Sokołowski.

2011-08-16 | Dożynki w Cielczy z legendarną "ciotą"
W tym roku gospodarzem dożynek gminno-powiatowych będzie sołectwo Cielcza. Uroczystości
zaplanowane na niedzielę 4 września rozpoczną się od mszy w kościele p.w. św. Małgorzaty. Nie
zabraknie tradycyjnej części obrzędowej, którą poprowadzi Zespół Folklorystyczny "Snutki",
występów artystycznych, biesiady i zabawy tanecznej. W ramach dożynek zorganizowana też
zostanie konferencja dla rolników.
Kwadrans przed uroczystą mszą, sprzed Domu Wiejskiego do świątyni wyruszy dożynkowy
korowód, który poprowadzi Orkiestra Dęta z Żerkowa. Mszę świętą odprawi proboszcz parafii, ks.
Krzysztof Rozmiarek. W dziękczynnej eucharystii będą uczestniczyć delegacje wieńcowe ze
wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu jarocińskiego, a także Grupa Rekonstrukcyjna
Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka z Mieszkowa.
Dalsze uroczystości odbędą się na placu przed Domem Wiejskim w Cielczy. Część obrzędową,
zaplanowaną od godz. 15.00, poprowadzi Zespół Folklorystyczny Snutki z Potarzycy. Jest ona
tradycyjnie podzielona na dwie części: wieńcową (wniesienie wieńców, obtańczenie) i chlebową
(przekazanie chleba gospodarzom przez starostów dożynek, dzielenie chlebem). Wśród wielu
tańców regionalnych, zobaczymy m.in. polkę jarocinkę.
Program artystyczny przygotowany został z udziałem Orkiestry Dętej z Żerkowa, Zespołu
Folklorystycznego "Snutki", Zespołu Śpiewaczego "Ciświczanie", Zespołów Akordeonowych z Kotlina
i Jarocina, chóru i dzieci z Cielczy. O godzinie 16.30 rozpocznie się biesiada "Estrada Ziemi
Jarocińskiej", którą poprowadzi Grupa Centrum i Przyjaciele. Wieczorem, o godz. 19.00, będzie
okazja potańczyć - na zabawę taneczną zaprasza zespół Prima.
Organizatorzy przygotowali też szereg dodatkowych atrakcji. Będzie wystawa sprzętu rolniczego,
pokazy starego rzemiosła, w tym wyrobu masła, stoiska gastronomiczne, przejazdy bryczką. O
atrakcje dla dzieci zadba stowarzyszenie "Tęcza" z Radlina. Na "tęczowym" stoisku nie zabraknie
trampoliny, basenu z piłkami, dmuchanego zamku i elektrycznego byka.
Tradycyjnie dożynkom gminnym towarzyszy konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Wieńce
przygotowane przez sołectwa gminy Jarocin oceniane będą przez jury w trakcie dożynek. Zwycięzca
konkursu nie tylko otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez burmistrza, ale także będzie
gospodarzem przyszłorocznych dożynek.

Tegoroczne gminno-powiatowe święto plonów poprzedzi seminarium rolnicze pt. Perspektywy
rozwoju rolnictwa na terenie powiatu jarocińskiego. Odbędzie się ono 2 września w Zespole Szkół
Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.
Graficznym symbolem tegorocznych dożynek jest czarownica, cielecka "ciota". Według miejscowych
legend w Cielczy odbywał się sabat czarownic, które zlatywały się na tzw. Górkę. Czarownice tutejsi
mieszkańcy nazywali "ciotami", stąd umownym znakiem miejscowości jest ciota na miotle.
Na dożynki gminno-powiatowe Cielcza 2011 zapraszają: Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak,
Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki oraz społeczność Cielczy z sołtysem Julianem Zegarem na czele.

2011-08-16 | "Podróż na Wschód" i Armia w parowozowni
Najpierw w hali jarocińskiej parowozowni odbędzie się
pozafestiwalowa ogólnopolska premiera niezwykłego
filmu - "Podróż na Wschód". Później na scenie,
zbudowanej w obrotnicy, na którą kiedyś wjeżdżały
parowozy, zagrają Acapulco i Armia.
"Podróż na Wschód" to reżyserski debiut Tomasza
Budzyńskiego - wokalisty zespołu Armia, zrealizowany
wspólnie z Łukaszem Jankowskim. Miał to być dokument o
25-letniej historii Armii, ale ostatecznie powstał obraz
będący grą między filmem dokumentalnym, fabularnym i
muzycznym. Budową przypomina piosenkę. Zwrotką są
przygody kolejarzy, refrenem - wykonywane przez zespół Armia utwory. To one zmieniają cel
wyprawy - zamiast na tytułowy Wschód zabierają widzów w sentymentalną podróż po twórczości
zespołu. W tej towarzyszą im między innymi członkowie kabaretu Mumio, którzy zadbali o to, żeby
wycieczka nie była zbyt sentymentalna. Zdjęcia do filmu powstały w parowozowni w Wolsztynie, a na
planie pracował m.in. jarocinianin Arkadiusz Namysłowski. Produkcję wsparły finansowo Narodowe
Centrum Kultury i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Za kanwę scenariusza do filmu posłużyło opowiadanie Stefana Grabińskiego "Maszynista Grot". Mieszanka "polskiego Poe" z kabaretowością chłopaków z Mumio i z twórczością Armii nie jest może
wybuchowa, ale na pewno oryginalna, gdyż Budzyński i Jankowski spróbowali wypracować nowy
sposób opowiadania obrazami - napisał Artur Zaborski w katalogu festiwalu Nowe Horyzonty we
Wrocławiu, gdzie w lipcu film był wyświetlany w ramach pokazów specjalnych.

Scenografię koncertu będą stanowiły stojące w tle specjalnie podświetlone zabytkowe wagony,
stanowiące eksponaty powstającego skansenu kolejowego. Występy Acapulco i Armii zostaną
profesjonalnie zarejestrowane przy użyciu trzech kamer.
Bilety wstępu na projekcję filmu i koncerty można nabywać w kinie Echo, w Cafe Kadr i w JOK-u w
cenie 20 zł (do 1 września) i 30 zł (2 września). Ze względu na bezpieczeństwo widzów, ilość
biletów jest ograniczona. Organizatorami premiery filmu i koncertu są Muzeum Regionalne w
Jarocinie - Spichlerz Polskiego Rocka, Stowarzyszenie JAROCIN XXI, Jarociński Ośrodek Kultury i
Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej.

2011-08-12 | Dożynki w Golinie
Rada Sołecka wsi Golina i Stefanów zaprasza na Dożynki Wiejskie Golina 2011, które odbędą się w
dwóch częściach. W najbliższy poniedziałek, 15 sierpnia, o godz. 10:00 będzie miała miejsce
uroczysta Msza św. dziękczynna w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Z kolei w sobotę 20
sierpnia o godz. 17:00 na placu przy sali OSP w Golinie odbędzie się część obrzędowa oraz
artystyczna dożynek. Od godziny 19:00 do wspólnej zabawy przygrywać będzie zespół AKTIV. O
godzinie 21:00 przewidziany jest pokaz FIRE SHOW -taniec z ogniem.
Organizatorzy zapewniają liczne atrakcje m.in. wystawę zwierząt hodowlanych, wyroby ze słomy i
wikliny. Na najmłodszych będą czekały liczne konkursy i zabawy, zamek dmuchany, trampolina,
kule na wodzie oraz przejażdżki bryczką. Ponadto podczas uroczystości zostanie zaprezentowane
oficjalne logo sołectwa.

2011-08-12 | Jarocińskie obchody Święta Wojska Polskiego
Żołnierze 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk Święto Wojska Polskiego obchodzili 12
sierpnia. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele oo. Franciszkanów. Dalsze uroczystości
odbyły się na terenie jednostki wojskowej, gdzie nie zabrakło defilady, wielu słów uznania oraz
życzeń. Odbył się także Apel Poległych. Święto było doskonałą okazją do wyróżnienia żołnierzy i
pracowników cywilnych jednostki. Kilkunastu osobom przyznano medale, urlopy oraz listy
gratulacyjne. W uroczystości wzięli udział zaroszeni goście, przedstawiciele organizacji
kombatanckich oraz mieszkańcy Jarocina.

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest od 1992 na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w
1920, stoczonej w czasie wojny polsko - bolszewickiej. Dlatego też podczas jarocińskich obchodów
święta na cmentarzu parafialnym złożono kwiaty pod obeliskiem ku czci wszystkich poległych w
walkach wojny polsko - bolszewickiej.
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego zorganizował 16. Jarociński Batalion Remontu
Lotnisk przy współpracy z gminą Jarocin i powiatem jarocińskim.

2011-08-11 | Zmiany w Radzie Miejskiej
Sierpień przyniósł zaskakujące zmiany w Radzie Miejskiej w Jarocinie. 3 sierpnia z funkcji
wiceprzewodniczącego zrezygnował Ryszard Kołodziej. Od 8 sierpnia w Radzie jest też jeden wakat
- mandatu radnego zrzekł się bowiem Janusz Wojtczak. Skład jarocińskiej Rady znowu liczy 20
osób: 10 radnych "Ziemi Jarocińskiej" i 10 radnych tzw. opozycji.
3 sierpnia odbyła się zwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której radni klubu Ziemia Jarocińska
zamierzali odwołać radnego Ryszarda Kołodzieja z funkcji wiceprzewodniczącego. - Pan Ryszard
Kołodziej w okresie pełnienia tak zaszczytnej i ważnej funkcji, utracił zaufanie radnych Klubu
Ziemia Jarocińska - uzasadniał decyzję Rajmund Banaszyński, szef klubu ZJ. Wśród zarzutów
wobec już byłego wiceprzewodniczącego znalazło się m.in. blokowanie mandatu radnego osoby
wybranej w demokratycznych wyborach oraz wprowadzanie w błąd przewodniczącego Rady i
dezorganizację pracy Rady. Zdaniem szefa klubu ZJ, oba przypadki wystarczająco udowadniają, że
wiceprzewodniczący Ryszard Kołodziej w swoich poczynaniach kieruje się przede wszystkim
interesem radnych czterech partii, wbrew woli wyborców i wieloletnim obyczajom panującym w
Radzie Miejskiej w Jarocinie.
Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu spadła jednak z porządku obrad, bo Ryszard Kołodziej
sam zrezygnował z funkcji, zarzucając radnym Ziemi Jarocińskiej bronienie korupcyjnych układów
na majątku gminy. - To bardzo poważne oskarżenie - podkreślił Robert Kaźmierczak, radny Ziemi
Jarocińskiej. Poprosił on radnego Kołodzieja o odwołanie tych słów, albo - jeśli ma dowody - o
zgłoszenie ich do prokuratury.
Z kolei 8 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której wygaszono mandat
radnego Janusza Wojtczaka. Kilka dni wcześniej, 4 sierpnia, radny Wojtczak złożył pismo do
przewodniczącego Rady, w którym zrzekł się mandatu. - Zrzekam się mandatu radnego Rady
Miejskiej w Jarocinie po tym, co zobaczyłem na sesjach 2 i 3 sierpnia. - uzasadniał swoją decyzję
radny Wojtczak.
Przypomnijmy, że 2 i 3 sierpnia odbyły się sesje: nadzwyczajna i zwyczajna, podczas których temat
bezumownego zajęcia przez radnego Janusza Wojtczaka terenów gminnych pod obsiewy kukurydzy
i rzepaku powracał jak bumerang. Janusz Wojtczak przyznał się do czynu, poniósł jego

konsekwencje, choć liczy się z kolejnymi - sprawa jest bowiem w prokuraturze. Radny Wojtczak nie
zgadza się jednak z poglądem części radnych i dziennikarzy, jakoby złamał ustawowy zakaz
łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej na majątku gminy. Dyskusja
nad tym, czy wykonywana przez radnego Wojtczaka działalność rolnicza jest działalnością
gospodarczą zajęła radnym sporo czasu, nie doprowadzając do jednomyślnego rozstrzygnięcia. Nie
udała się także próba powołania komisji doraźnej, która miałaby tę sprawę szczegółowo zbadać.
Uchwałę o powołaniu takiej komisji zaproponowali radni Ziemi Jarocińskiej, jednak radni opozycji
skutecznie zablokowali jej uchwalenie. - Odniosłem wrażenie, że dla części radnych, tzw. opozycji,
wcale nie jest najważniejszym wyjaśnienie okoliczności tej sprawy, sposobu jej rozwiązania i
następstw prawnych. Istotne jest wykorzystywanie tego tematu do uprawiania polityki w radzie tłumaczył radny Wojtczak.
8 sierpnia radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o wygaszeniu mandatu radnego Janusza Wojtczaka.
Teraz Rada powinna uzupełnić swój skład o kolejną osobę z listy Ziemi Jarocińskiej - Mariusza
Cypryana z Cielczy. Rada Miejska w Jarocinie obecnej, trwającej od listopada ubiegłego roku,
kadencji w pełnym składzie (21 radnych) pracowała jedynie przez ostatnie półtora miesiąca.

2011-08-11 | Festiwal 2011 na zdjęciach w Skarbczyku
50 zdjęć wykonanych przez Szymona Gruchalskiego podczas Jarocin Festiwalu 2011 będzie można
oglądać od piątku 19 sierpnia w Skarbczyku. Szymon Gruchalski mieszka w Jarocinie. Jest
absolwentem wydziału trenerskiego AWF w Poznaniu, nauczycielem wychowania fizycznego oraz
trenerem kolarstwa. - Z zamiłowania fotograf, od 10 lat zatrzymujący czas - mówi o sobie.
Najczęściej fotografuje wydarzenia sportowe. W ubiegłym roku w holu kina mogliśmy oglądać
wystawę jego zdjęć wykonanych podczas Tour de Pologne. Część efektów swojej pracy publikuje na
fotoblogu www.szymongruchalski.blogspot.com.

- Jarocin Festiwal 2011 był dla mnie zupełnie nowym tematem i doświadczeniem. Przez trzy
festiwalowe dni poznałem różne aspekty dokumentowania naszego festiwalu - opowiada Szymon
Gruchalski. - Od przysiadki na polanie i pogawędki z górnikami, którzy z 900 m pod powierzchnią
ziemi wyrwali się do Jarocina, przez kosztowanie wiśniówki na polu namiotowym z grotołazem, po
włażenie z aparatem w środek wirującego w rytualnym pogo tłumu. Na wystawie będzie można
zobaczyć również dokumentację zdjęciowych tych spotkań i miejsc.

Wernisaż wystawy odbędzie się w Skarbczyku w piątek 19 sierpnia o godz. 18.00. Wstęp wolny.
Zdjęcia będzie można oglądać do połowy września od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 16.00 i w niedziele w godz. 14.00 - 17.00.
Wystawę organizuje Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego Rocka.
Mecenasami ekspozycji są Uniwersytet Szczeciński oraz firmy IMG Studio i MKM Design.

2011-08-10 | Wielcy odkrywcy w małej szkole
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie od
września 2010 roku bierze udział w programie "Z małej
szkoły w wielki świat". W ramach projektu uczniowie brali
udział w Letniej Szkole Odkrywców, która odbyła się w
murach szkoły. Zajęcia prowadzili studenci Wyższej
Szkoły Przymierza Rodziny z Warszawy. Tematem zajęć
były żywioły: ziemia, woda, powietrze, ogień oraz
człowiek, który korzysta z tych żywiołów.
Letnia Szkoła Odkrywców okazała się dla uczniów bardzo
ciekawym wydarzeniem. Mieli możliwość zobaczenia z
bliska wybuchu wulkanu, powstawania deszczu, mogli
zważyć powietrze oraz rozpalić ognisko starymi metodami - krzemień, soczewka, drewienko.
Studenci bardzo chwalili wiedzę uczniów wyniesioną z lekcji, a potrzebną w czasie zajęć. Wszyscy
uczniowie z niecierpliwością oczekują kolejnych projektów ramach programu "Z małej szkoły w
wielki świat", które rozpoczną się we wrześniu.
Dwoje uczniów szkoły w Bachorzewie nie zakończyło jeszcze swojej przygody z nauką, gdyż
wyjeżdżają na Letni Obóz Naukowy. Jest to Martyna Hybiak, która pojedzie do Warszawy i
Krzysztof Urbaniak, który jedzie do Ojcowskiego Parku Narodowego.

2011-08-09 | Twórcy "Olimpu" i Rytmów w
spichlerzu na polanie
Od nich wszystko się zaczęło. Bez nich nie byłoby
jarocińskiego festiwalu, który w 1980r. odbył się pod
nazwą I Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji.

Jednak Walter Chełstowski i Jacek Sylwin nie trafili do Jarocina przez przypadek. Tutaj od 1970r.
organizowano najpierw lokalną, a później regionalną i ogólnopolską imprezę pod nazwą
Wielkopolskie Rytmy Młodych. Twórców Rytmów spotkamy 12 sierpnia w ramach cyklu "Spichlerz
Polskiego Rocka na free.wolnej polanie" przed Pałacem Radolińskich w Jarocinie.
Pierwsze Wielkopolskie Rytmy Młodych w Jarocinie odbyły się w 1970 roku. Zorganizowane zostały
przez działający w dawnej bursie przy ul. T. Kościuszki klub "Olimp". Laureatem nagrody głównej Złotego Kameleona - był poznański zespół Sekwens. Srebrnego Kameleona odebrały jarocińskie
Kwiaty. W kolejnych latach przegląd zyskiwał rozgłos i pojawiało się coraz więcej grup z całej
Polski. W roku 1971 nagrodę główną - Złotego Kameleona otrzymała Grupa "Stress" za utwór
"Ciężką drogą". Później Grupa Stress nagrała pierwszy hymn kibiców KKS Lech Poznań - "W górę
serca, niech zwycięża Lech". W 1972 roku wystąpili w Jarocinie również muzycy profesjonalni saksofonista Ernst-Ludwig Petrowsky z NRD oraz wibrafonista Jerzy Milian. Podczas festiwalu
zaczęto także organizować rock jam sessions, turnieje prezenterów dyskotek, seminaria dla
muzyków i dziennikarzy. W 1973r. gwiazdą był zespół Anawa bez Marka Grechuty, ale z Andrzejem
Zauchą. Na Wielkopolskich Rytmach Młodych debiutowała w 1974r. Hanna Banaszak w duecie z
Piotrem Żurowskim, występując pod nazwą Hanna i Piotr. Podczas WRM grali także NiebieskoCzarni z Adą Rusowicz i Wojciechem Kordą, Halina Frąckowiak, Wojciech Gąssowski z zespołem
Test, Exodus, Romuald i Roman oraz duet Irjan - Ireneusz Dudek i Jan Janowski. W 1978r.
laureatem III nagrody WRM była Kasa Chorych z Ryszardem Skibińskim.
Historią festiwalu w Jarocinie, datowanego od 1980r., czyli od I Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki
Młodej Generacji, zajmowało i zajmuje się wiele osób. Powstały artykuły prasowe, książki, filmy.
Wielkopolskie Rytmy Młodych były dotychczas pomijane lub mocno niedoceniane. Stąd też w
ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz 30-lecia pierwszego festiwalu. To wielki błąd, popełniany
wcześniej przez osoby zajmujące się historią jarocińskiego festiwalu, w tym także przez
organizatorów Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie. Jeden z założycieli klubu "Olimp" i twórców
Rytmów Jacek Chudzik często powtarza: "Trzeba »Jarocin« przywrócić Jarocinowi".
Jednym z powodów marginalizowania roli WRM było przekonanie, że Rytmy nie zostały dobrze
udokumentowane. W ostatnich miesiącach Jerzy Stachowiak z Amatorskiego Klubu Filmowego
"JAR", działającego w Jarocinie w latach 70., przekazał do jarocińskiego muzeum, m. in. na
potrzeby powstającego Spichlerza Polskiego Rocka, odnalezione kroniki filmowe. Na kilku z nich
można zobaczyć fragmenty koncertów i uroczystości wręczenia nagród laureatom Wielkopolskich
Rytmów Młodych. Być może nagrania te są jedynymi zapisami wideo z Rytmów. Wkrótce do
zbiorów Spichlerza trafią odszukane w prywatnym archiwum fotograficznym zdjęcia autorstwa
Wojciecha Pietrzaka - ponad 500 klatek negatywowych! Pietrzak fotografował koncerty WRM (w
bursie przy ul. T. Kościuszki, w Domu Kultury Kolejarza, w kinie Echo i - od 1976r. - w JOK-u),
obrady jury, publiczność, ale organizował też specjalne sesje fotograficzne artystom występującym
podczas Rytmów. Niezwykle wartościowe są wspomnienia ludzi.
W piątek 12 sierpnia od godz. 19.00 gośćmi kolejnego z cyklu spotkań "Spichlerz Polskiego Rocka
na free.wolnej polanie" przed Pałacem Radolińskich będą właśnie twórcy klubu "Olimp" i
współorganizatorzy Wielkopolskich Rytmów Młodych. Niektórzy nie widzieli się ponad 30 lat. Z
Warszawy przyjedzie Jacek Chudzik - kierownik klubu "Olimp", w którym na początku odbywały się
koncerty w ramach Rytmów. Z Poznania przybędą Wojciech Kubiak, Eugeniusz Szmytkowski i
Andrzej Waroczyk. Będą też twórcy "Olimpu" i WRM mieszkający do dziś w Jarocinie - Marian
Dąbek, Jerzy Stykowski oraz członkowie zespołu Kwiaty - laureata pierwszych WRM w 1970 r.: Ewa
Steinmetz, Włodzimierz Jankowski i Zbigniew Schaedel. W razie niepogody spotkanie odbędzie się
w holu Pałacu Radolińskich, miejscu, w którym twórcy "Olimpu" również organizowali imprezy
kulturalne na przełomie lat 60. i 70

2011-08-08 | Poszukaj Pinokia z Instytutem Teatralnym

Dwa dni potrwa akcja poszukiwania Pinokia w Jarocinie.
W środę 17 sierpnia grupa składająca się z aktorów,
śpiewaka operowego i artystów cyrkowych rozbije swój
cyrkowy namiot, w którym o godzinie 18:00 pokaże
spektakl "Gdzie jest Pinokio?" W czwartek w akcję
poszukiwawczą włączeni zostaną wszyscy chętni: od
10:00 do 16:00 potrwają warsztaty: hulanki, swawole i
majsterkowanie.
Gdzie jest Pinokio? czyli hulanki swawole i
majsterkowanie to wydarzenie edukacyjno-artystyczne z
wydźwiękiem społecznym. Przez dwa miesiące grupa
składająca się z aktorów, śpiewaka operowego i artystów cyrkowych przemierza wraz z namiotem
cyrkowym Polskę ze wschodu na zachód. Każda miejscowość, do której przyjedzie ekipa Instytutu
Teatralnego będzie miała zapewnione dwa dni atrakcji dla mieszkańców każdym wieku. Pobyt
grupy teatralnej rozpocznie się od happeningu "Gdzie jest Pinokio?" rozgrywającego się w
przestrzeni publicznej - na ulicach miasteczka. Następnie po rozłożeniu namiotu cyrkowego
zaprezentowany zostanie spektakl w reżyserii Roberta Jarosza, autora scenariusza na motywach
"Pinokio". Jest to spektakl familijny łączący elementy różnych konwencji sztuki scenicznej:
począwszy od teatru dramatycznego, poprzez operę włoską, teatr tańca, a skończywszy na sztuce
cyrkowej. Cały spektakl jest interaktywną grą z publicznością jako świadkami zawitania do ich
miejscowości osobliwej trupy teatralnej. Bardzo istotnym elementem spektaklu jest muzyka
skomponowana przez Piotra Klimka wykonywana na żywo przez trio instrumentalistów grających
na kontrabasie, klarnecie, gitarze, harmonii i bębnie marszowym. Po spektaklu na zakończenie
wieczoru właśnie ci muzycy, ucharakteryzowani na podejrzanych wędrownych grajków wykonają
koncert złożony z pieśni i melodii, które widzowie mogli wcześniej usłyszeć w spektaklu.
Drugi dzień pobytu grupy teatralnej będzie dniem warsztatów. Dzieci, młodzież i dorośli będą mogli
włączyć się w warsztaty prowadzone przez aktorów, których dzień wcześniej oglądali na scenie w
przedstawieniu. Przygotowane warsztaty są niezwykle urozmaicone. Poza działaniami cyrkowymi
takimi jak żonglowanie, chodzenie na szczudłach, puszczanie ogromnych baniek mydlanych
zaplanowano dla najmłodszych dzieci (3-5 lat) mini spektakl, który będzie odbywał się w pojeździe
Błękitnej Wróżki, a dla starszych warsztaty taneczne, zajęcia w warsztacie stolarskim Dżeppetta,
warsztaty pieśni z Ogniojadem, zabawy animacyjne i dźwiękonaśladowcze przy użyciu elementów
scenografii przedstawiających wnętrzności wieloryba, który połknął Pinokia. Jako ukoronowanie
dnia specjalnie przygotowaną dla każdej miejscowości, którą odwiedzi ekipa Instytutu Teatralnego,
grę terenową opierającą się na light motivie całego pobytu - poszukiwaniu uciekającego Pinokio.
Udział w spektaklu i warsztatach jest darmowy: wejściówki na spektakl odebrać można będzie od
piątku 5 sierpnia w CAFE KADR w kinie ECHO, tam również przyjmowane są zapisy na warsztaty.
Projekt powstał z inicjatywy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach
programu "Lato w teatrze" finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt realizowany przy udziale Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+.
W Jarocinie na spektakl zaprasza Stowarzyszenie Jarocin XXI, Jarociński Ośrodek Kultury i Urząd
Miejski w Jarocinie.

2011-08-05 | Wakacje z Myśleniem na własny rachunek
W ramach dwóch nowych projektów prowadzonych tego lata przez Stowarzyszenie Jarocin XXI Od(KLUCZ) MIŁOSZA i (dla)WIĘZI - uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach
artystycznych operujących w trzech różnych obszarach sztuki.

Od piątku 29 lipca trwają polsko - niemieckie warsztaty graffiti artystycznego, warsztaty teatralne i
plener plastyczny dla dwóch pokoleń. Bierze w nich udział ponad 70-osobowa grupa dzieci,
młodzieży i osób dojrzałych, w tym 19 przyjaciół z Niemiec z zaprzyjaźnionego miasta
Schluechtern. Całość twórczej pracy dotyka tematu wolności, rodzaju zniewoleń zaprezentowanego
przez Czesława Miłosza w "Zniewolonym umyśle" i zostanie wyrażona finalnie oraz zaprezentowana
podczas piątkowego GRAFFITI JAM (amfiteatr w parku miejskim, piątek 5 sierpnia, godz. 18.00),
spektaklu powarsztatowego "Myślenie na własny rachunek" (sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 5,
sobota 6 sierpnia, godz. 19.00) i wystawy prac po plenerze (Galeria Miejska Skarbczyk, niedziela 7
sierpnia, godz. 17.00). Wstęp na sobotni spektakl - na podstawie bezpłatnych wejściówek, które
można odebrać w Kinie Echo przy ul. Gołębiej oraz w portierni Pałacu Radolińskich.
Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Jarocin XXI przy wsparciu finansowym Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży oraz Gminy Jarocin.

2011-08-05 | Dla kogo festiwal?
Apocalyptica - dla tego zespołu najwięcej osób przyjechało na Jarocin Festiwal, niemal połowa
festiwalowiczów to Wielkopolanie, a najskuteczniejszym narzędziem promocyjnym jarocińskiej
imprezy jest internet i poczta pantoflowa. To tylko niektóre z wniosków, jakie wynikają z
przeprowadzonych wśród uczestników festiwalu badań ankietowych.

Badanie opinii
Gmina Jarocin co roku bada opinię uczestników na temat danej edycji festiwalu. Są to oczywiście
badania anonimowe, a grupa sondowanych oscyluje około tysiąca, co stanowi ok. 10% wszystkich
uczestników. W zestawie pytań znajdują się zarówno te dotyczące doboru zespołów, promocji
imprezy, jak i kwestii organizacyjnych. Jarociński samorząd prowadzi też statystyki dotyczące
profilu odbiorców festiwalu, dzięki czemu wiadomo skąd przyjeżdża najwięcej osób, jaki jest ich
przedział wiekowy, czy są to studenci czy osoby pracujące. Takie informacje brane są pod uwagę
przy produkcji kolejnych edycji festiwalu, pomagają organizatorom dostosować imprezę pod
wymagania jej uczestników. Jakie wnioski płyną z tegorocznego badania?

Festiwalowicze
Może najpierw o samych festiwalowiczach. Niemal połowa z nich to Wielkopolanie (46%). Na
"Jarocin" chętnie przyjeżdżają też mieszkańcy województwa śląskiego (8%), dolnośląskiego (7%) i
mazowieckiego (7%). Najmniej było przedstawicieli świętokrzyskiego. Jeżeli chodzi o
obcokrajowców odnotowano obecność pojedynczych osób z Niemiec i Anglii (ankieterzy widocznie
nie dotarli do naszych gości z partnerskiego miasta Aleksandrii na Ukrainie).

Najliczniejszą pod względem wieku grupę festiwalowiczów tworzą osoby w przedziale wiekowym od
19 do 25 lat. Aż 1/3 uczestników nie ukończyła jeszcze 18 lat. Na trzecim miejscu są młodzi dorośli, czyli osoby do 35 roku życia (21%).
Stosownie do statystyk wiekowych, nie dziwią dalsze wyniki ankiety: 30% festiwalowiczów to
uczniowie, a 32% - studenci. Jedną czwartą stanowią osoby pracujące, a bezrobotni to grupa 10procentowa. 38% uczestników na festiwalu było po raz pierwszy, a 26% po raz drugi.

Festiwal
Apocalyptica była najczęściej wymienianym zespołem przy pytaniu: "Dla jakich zespołów
przyjechałeś do Jarocina?". Fani fińskich mistrzów wiolonczeli w hardcorowej wersji stanowili 34%
festiwalowiczów. Kolejno zapunktowały zespoły: Acid Drinkers (22%), Strachy na Lachy (18%),
Dżem (14%) i Myslovitz (11%).

Zespoły zespołami, ale podczas spotkania promującego wydawnictwo "Pokolenie J8", które odbyło
się w festiwalową niedzielę na free.wolnej polanie, znakomita większość spośród
kilkudziesięcioosobowej publiczności deklarowała, że do Jarocina przyjeżdża nie dla konkretnych
zespołów, ale dla atmosfery i legendy. Potwierdziły to badania ankietowe. Na pytanie "Co ci się
podoba w organizacji festiwalu?", najczęściej zaznaczane odpowiedzi to: "wszystko" (27%) oraz
"klimat, tradycja" (21%). Festiwalowicze docenili też muzykę, pole namiotowe, organizację i
bezpieczeństwo. Najwięcej niezadowolonych było z zaplecza sanitarnego (41%) i z zakazu
wnoszenia alkoholu na pole namiotowe (25%). Narzekano też na ceny gastronomii (18%) i biletów
(11%).

A jak się uczestnicy dowiedzieli o festiwalu? Nie zaskakuje odpowiedź, która od lat pojawia się na
pierwszym miejscu: "od znajomych" (54%) i "z Internetu" (45%). Dobrym źródłem informacji o
festiwalu są też media: prasa, radio i telewizja (26%).

2011-08-03 | Tandem Blues na polanie
Artur Pawlaczyk i Leszek Świderski, tworzący 30 lat temu
zespół Tandem Blues, laureaci nagrody dziennikarzy
Jarocina '81, będą gośćmi kolejnego spotkania w ramach
cyklu "Spichlerz Polskiego Rocka na free.wolnej polanie"
w piątek 5 sierpnia od godz. 19.00.
"Gramy bluesa. Nigdy nie występowaliśmy publicznie. Nie
działamy przy żadnym klubie, próby odbywaliśmy w
domu" - napisali w zgłoszeniu do konkursu II
Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Młodej Generacji
Jarocin '81. Taka też prezentacja zespołu znalazła się w
folderze festiwalowym. Tandem Blues tworzyli Artur
Pawlaczyk (gitara i harmonijka ustna) i Leszek Świderski (gitara, fortepian, harmonijka ustna).
Podczas przesłuchań na scenie JOK-u konkurowali m. in. z TSA (jeszcze bez Marka Piekarczyka) i
Opozycją z wokalistą Muńkiem Staszczykiem. Tandem Blues zdobył uznanie dziennikarzy i nagrodę
"Głosu Wielkopolskiego" - dyplom i szklany puchar, który przez wiele lat stał na pianinie w domu
Leszka Świderskiego. Przy jednym z remontów potłukł się i została tylko tabliczka z
wygrawerowanym napisem.
Rok później Tandem Blues znów zgłosił się do konkursu, ale już w większym składzie - z dwoma
kolejnymi gitarzystami - Markiem Przybylskim i Robertem Ważelakiem. W folderze III
Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Młodej Generacji Jarocin '82 zaznaczono, że zespół używa
wyłącznie instrumentów akustycznych.
W piątek 5 sierpnia Artur Pawlaczyk i Leszek Świderski będą wspominać swoje jarocińskie występy,
przedstawią muzykę ze swoich płytotek, ale również zagrają. Oczywiście bluesa. Początek
spotkania o godz. 19.00 na polanie przed Pałacem Radolińskich, a w razie niepogody w holu
pałacowym.
Około godz. 21.00 w kinie plenerowym zostanie pokazany kolejny z odcinków "Historii Polskiego
Rocka" - "Niedola idola". Autorzy opisują, skąd wzięła się Muzyka Młodej Generacji, co przyświecało
jej animatorom. Pokazują mechanizmy rządzące ówczesną kulturą, wpływ powstania Solidarności a
potem stanu wojennego na twórczość polskich muzyków. Zastanawiają się nad pojęciem gwiazdy
rocka w polskim wydaniu, opowiadają o początkach festiwalu w Jarocinie, metaforyce w tekstach,
kreacji.

2011-08-03 | Światowe gwiazdy gitary w Jarocinie
Druga połowa sierpnia wypełniona gitarowymi dźwiękami
- to już w Jarocinie tradycja. Po raz trzeci w naszym
mieście odbywać się będzie festiwal Polska Akademia
Gitary. W różnych zakątkach Jarocina - kościołach, parku,
ratuszu - będą miały miejsce koncerty i happeningi,
których główną bohaterką będzie gitara klasyczna.
Festiwalowi towarzyszyć będzie także kurs mistrzowski.
Jego uczestnicy pochodzący z różnych stron świata będą
szlifować swoje talenty pod okiem wirtuozów, a wszystko
to w murach Pałacu Radolińskich.
Kiedy byłem małym chłopcem...
Pierwsze jarocińskie wydarzenie w ramach festiwalu PAG,
to koncert przygotowany z myślą o najmłodszych. Odbędzie się w sobotę, 13 sierpnia, o godz.

17.00 na free.wolnej Polanie przed Pałacem Radolińskich. Na scenie zagra wówczas dwóch
młodych, ale już z sukcesami na swoim koncie, polskich gitarzystów: Paweł Sokołowski i Karol
Mruk. Koncert prowadzić będzie Piotr Witoń, którego mali jarociniacy i ich rodzice mogą pamiętać z
ubiegłego roku - ten sympatyczny aktor prowadził na plaży na rynku koncert gitarzysty Igora
Dedusenki. Nie zabrakło wówczas i muzyki, i zabaw. Podobnie ma być i teraz. Tegoroczny koncert
dla rodzin z dziećmi zatytułowany jest "Kiedy byłem małym chłopcem...".
Gitara klasyczna w rytmach latyno
Kolejne wydarzenie to koncert inaugurujący kurs mistrzowski. W piątkowy wieczór 19 sierpnia o
godz. 19.30 w kościele oo. Franciszkanów czeka prawdziwa uczta duchowa. Wystąpi pochodzący z
Rzymu Carlo Marchione, uważany za jednego z najlepszych gitarzystów nowej generacji. W drugiej
części koncertu usłyszymy holenderskie trio, które tworzą: gitarzystka klasyczna Esther
Steenbergen, grający na gitarze basowej, kompozytor i aranżer Eric Calmes oraz pochodzący z
Urugwaju perkusista Enrique Firpi. Specjalnością tego zespołu jest muzyka latynowska.
Niedziela pełna wrażeń - z wokalistą roku na deser
W niedzielę 21 sierpnia dla jarociniaków organizatorzy Polskiej Akademii Gitary proponują aż trzy
koncerty. Pierwszy odbędzie się o godz. 17.00 w kościele św. Jerzego, gdzie zagrają młodzi
wirtuozi gitary: Dedusenko, Kuźniar, Przedbora i Sokołowski. Na kolejne dwa zapraszamy na
free.wolną polanę przed Pałacem Radolińskich. O godz. 20.00 wystąpi Mikulscy Guitar Duo, a
godzinę później będzie okazja usłyszeć zespół POLUZJANCI. Wokalista tego zespołu, Kuba Badach,
został uhonorowany podczas tegorocznej gali Fryderyków - zwyciężył ten prestiżowy plebiscyt w
kategorii wokalista roku.
Koncerty w murach kościoła
Jeśli Polska Akademia Gitary gości w Jarocinie, to nie może zabraknąć wieczornych koncertów w
kościele św. Jerzego. Artyści w murach tej poewangelickiej świątyni zagrają we wtorek, środę i
piątek, zawsze o godz. 19.00. 23 sierpnia usłyszymy austriackiego mistrza Alexandra Swete, a w
kolejny dzień Chorwata Petrit Ceku oraz pochodzącego z Rosji Grishę Goryachewa, który
szczególnie umiłował sobie gitarę flamenco i o którym zwykło się mawiać: "Rosjanin, któremu
Hiszpanie zazdroszczą Flamenco". W piątkowy wieczór 26 sierpnia zagra Marcin Dylla, należący do
grona najpopularniejszych i najczęściej koncertujących w świecie polskich artystów.
Popis młodych talentów
Tegoroczną edycję festiwalu PAG w Jarocinie zakończy koncert młodych talentów gitarowych, który
zaplanowany został na sobotnie popołudnie 27 sierpnia, w jarocińskim ratuszu.
PAG to koncerty w całej Wielkopolsce
Projekt kulturalny Polska Akademia Gitary 2011 jest kontynuacją cyklu festiwalowego
realizowanego w Wielkopolsce od 2008 roku. Powstał z inicjatywy menedżerów i badaczy kultury
Przemysława Kieliszewskiego, Marcina Poprawskiego oraz gitarzysty Łukasza Kuropaczewskiego.
Stanowi jedyne w Europie tej rangi wydarzenie, które tworzy dla społeczności lokalnych z różnych
zakątków regionu, zagranicznych i polskich turystów, dla miłośników muzyki gitarowej z kilkunastu
krajów, niezwykły, twórczy klimat i miejsce spotkania. Festiwal jest przedsięwzięciem translokalnym, realizowanym jednocześnie na terenie kilkunastu gmin Województwa Wielkopolskiego, w
głównych siedzibach festiwalu: Jarocinie i w poznańskiej Metropolii, jak i odległych zakątkach
regionu. W tym roku PAG to blisko 50 koncertów i innych imprez towarzyszących w 20 miastach
Wielkopolski. Szczegółowe informacje na temat wydarzeń w ramach PAG poza Jarocinem na
stronie:www.akademiagitary.pl
Jarocin dotuje PAG
Jarocin wspiera Polską Akademię Gitary od 3 lat. W tym roku gmina na ten cel przekazała
głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Bona Fide, dotację w wysokości 50 tys. zł.
Gitarzyści charytatywnie

Wszystkie koncerty w ramach PAG odbywające się w Jarocinie są dla publiczności bezpłatne.
Jednak podczas każdego z nich będzie prowadzona zbiórka publiczna na rzecz dzieci z
wielkopolskich hospicjów i ich rodzin.
Mistrzowski kurs gitary klasycznej
Ważnym elementem towarzyszącym festiwalowi jest Międzynarodowy Kurs Mistrzowski Gitary
Klasycznej Polska Akademia Gitary. Jeszcze kilka lat temu to festiwal towarzyszył kursowi, dziś oba
są niezależnymi, choć zintegrowanymi imprezami. Polska Akademia Gitary jest jedną z najbardziej
oczekiwanych i cenionych letnich szkół dla uczniów i studentów gitary klasycznej w Europie,
przyciąga także młode talenty z USA czy Azji. W dziesięciodniowym intensywnym projekcie
edukacyjnym, który za swoją główną siedzibę obrał Jarocin, uczestniczy ok. stu młodych
gitarzystów i ponad 20 wykładowców, a także gości i obserwatorów, pedagogów, lutników. Zajęcia
odbywają się w Pałacu Radolińskich. Znakomitym miejscem integracji, spotkań i spędzania wolnych
chwil dla uczestników i wykładowców jest Hotel Jarota, wraz ze wszelkimi jego udogodnieniami,
m.in. aquaparkiem. Mieszkańcy Jarocina pokochali gitarę klasyczną i z wielką życzliwością traktują
przez 10 dni wielką grupę "desperados" z czarnymi futerałami. To uczucie jest odwzajemniane
przez organizatorów i uczestników Kursu, którzy nie wyobrażają sobie innego miejsca tych
spotkań.

2011-08-03 | "Sąd kapturowy" nie skazał Wojtczaka
Rada Miejska nie pozbawiła Janusza Wojtczaka mandatu radnego. Głosowanie w tej sprawie, które
poprzedziła półtoragodzinna, żywiołowa dyskusja, zakończyło się patowym remisem 10:10. Tym
samym uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego Wojtczaka nie została przyjęta.
Sprawa wykorzystania przez radnego Janusza Wojtczaka gruntów gminnych leżących w strefie
ekonomicznej, budzi sporo emocji. Tych nie brakło także na sali sesyjnej we wtorkowy wieczór, 2
sierpnia, kiedy to odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Zwołana została z inicjatywy
dziewięciu radnych, którzy "w związku z ustaleniem, że radny Janusz Wojtczak prowadzi
działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminnego" wnieśli projekt uchwały dotyczący
wygaśnięcia mandatu radnego Wojtczaka. Zanim jednak radni podnieśli ręce w głosowaniu, miała
miejsce półtoragodzinna dyskusja, którą jeden z rajców ośmielił się nazwać "sądem kapturowym".
To co wzbudzało największe wątpliwości, to kwestia, czy Janusz Wojtczak w ogóle prowadzi
działalność gospodarczą. Sam Wojtczak przyznał, że takowej nie prowadzi już od 15 lat, a zajmuje
się jedynie działalnością rolniczą. Opinia przygotowana przez mec. Szymona Muszyńskiego i
przedstawiona radnym nie kwalifikuje działalności rolniczej jako działalności gospodarczej. Nie
może więc stanowić podstawy do wygaszenia mandatu radnego w proponowanym trybie. Jednak
takiego poglądu nie podzielali wszyscy radni, domagając się przygotowania innych ekspertyz
prawnych. - Możecie się z nią Państwo nie zgadzać. To jest tylko moja opinia. Nie zaprzeczam, że
na ten temat istnieje rozbieżne orzecznictwo. - podkreślał obecny na sali mec. Muszyński. Zarazem
jednak zwrócił uwagę, że w Polsce nie obowiązuje prawo precedensu i orzeczenia sądów dotyczą
tylko danej sprawy. Nie mogą stanowić podstawy do osądzania innych przypadków. O tym, że
należy poczekać na rozstrzygnięcia organów do tego powołanych, namawiał Rajmund Banaszyński,
szef klubu radnych Ziemi Jarocińskiej: - Proszę zwrócić uwagę na podobne przypadki: w którym
momencie rady miejskie wygaszały mandaty radnych wykorzystujących gminne mienie do
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej? Po zapadnięciu wyroku niezawisłego sądu czy
po samorządowym sądzie kapturowym? Podobny argument podkreślał również Robert
Kaźmierczak, również radny Ziemi Jarocińskiej: Wszyscy wiemy, że wyroki w podobnych sprawach
zapadały różne, a my mamy do dyspozycji taką a nie inną opinię. Jest w Waszym gronie [radnych
opozycji - przyp. red.] i doświadczony adwokat, i doktorantka prawa. Liczyliśmy, że przygotujecie
solidną kontrę do opinii wydanej przez mecenasa Muszyńskiego. Państwo sami nie ukrywacie
swoich wątpliwości, a chcecie dzisiaj wydać wyrok skazujący. Poczekajmy, aż rozstrzygnie o tym
organ do tego powołany.

Opozycja jednak nie ustępowała, powtarzając apele o konieczności odwołania radnego Wojtczaka.
Radnych opozycji wspierali obecni na sali redaktor naczelny Gazety Jarocińskiej Piotr Piotrowicz
oraz jego zastępca Aleksandra Pilarczyk. To właśnie z ich ust padły okrzyki "skandal!", kiedy
sekretarz gminy Mariusz Gryska zwrócił się do radnych opozycji z porządkowym przypomnieniem,
że już dawno sami radni ustalili, że to poszczególne komisje, a nie sesja, powinny być forum tego
typu dyskusji.
Radni ostatecznie nie doszli do wspólnego porozumienia i nie rozstrzygnęli, czy działalność rolnicza
jest działalnością gospodarczą czy też nie. Do głosowania jednak doszło. Za wygaszeniem mandatu
radnego Janusza Wojtczaka opowiedziało się 10 radnych opozycji. Przeciw głosowało 10 radnych
Ziemi Jarocińskiej. Remis przesądził o nieprzyjęciu uchwały. - Bezsprzecznie Janusz Wojtczak zrobił
coś, czego nie powinien był robić jako radny. Nie ukrywam, że postawił w trudnej sytuacji
pozostałych radnych, burmistrza i urzędników. Miał jednak cywilną odwagę przyznać się do błędu i
ponieść jego konsekwencje. - podsumowuje Robert Kaźmierczak.

2011-08-03 | Będzie kolejny wniosek o kasację
- Zrobię wszystko, aby sprawiedliwości stało się zadość - zapowiada burmistrz Jarocina po tym, jak
Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił wniesienia kasacji od wyroku skazującego, jaki zapadł w
tzw. "wątku włoskim". Tym razem Adam Pawlicki zamierza szukać pomocy u Prokuratora
Generalnego.
O tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniesie kasacji na korzyść Adama Pawlickiego, Biuro
RPO poinformowało pod koniec lipca. Rzecznik podjął taką decyzję, mimo że z pisma nadesłanego
do kancelarii adwokackiej reprezentującej Adama Pawlickiego, wyraźnie wynika, że do naruszenia
prawa w przedmiotowej sprawie jednak doszło. Nie ma ono jednak ani charakteru, ani stopnia,
które uzasadniałoby wniesienie tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Przypomnijmy, że
prawomocny wyrok skazujący Adama Pawlickiego, od którego miała być wniesiona kasacja, zapadł
w tzw. "wątku włoskim". Sprawa została wszczęta w wyniku oskarżenia ostrowskiej prokuratury,
która zarzuciła Adamowi Pawlickiemu oszustwo i wykorzystanie pełnionej funkcji burmistrza w
procesie sprzedaży przedstawicielom włoskiej spółki It.Eko udziałów firmy należącej do jego żony.
Sprawa w Sądzie Rejonowym w Jarocinie rozpatrywana była dwukrotnie. Pierwszy wyrok, który
zapadł w marcu 2008 roku, uniewinniał Adama Pawlickiego. Jednak w wyniku wniesionej przez
prokuraturę apelacji, Sąd Okręgowy w Kaliszu 13 sierpnia 2009 roku uchylił uniewinniający wyrok
sądu pierwszej instancji i Sąd Rejonowy w Jarocinie sprawą zajął się ponownie. Tym razem zapadły
w sprawie był inny niż za pierwszym razem - 1 czerwca 2010 roku Adam Pawlicki został uznany za
współsprawcę czynów zarzucanych jego małżonce w zakresie "przeszacowania wartości środków
trwałych (...), które wyrządziły New-Co LPG Consulting Sp. z o o.o. [firmie należącej do małżonki
oskarżonego - przyp. red.] znaczną szkodę majątkową". Sąd tym samym wymierzył Adamowi
Pawlickiemu karę ograniczenia wolności do 1 roku z zawieszeniem na 2 lata, karę grzywny oraz
zakaz pełnienia funkcji w organach spółek handlowych przez okres dwóch lat. W ustnym
uzasadnieniu motywów wyroku, sędzia podkreślał jednak, że działania Adama Pawlickiego nie
wypełniają znamion oszustwa. Nie wykorzystał też pełnionej funkcji burmistrza do celów
prywatnych. Adwokat Adama Pawlickiego odwołał się od tego wyroku i sprawa ponownie trafiła do
Sądu Okręgowego w Kaliszu. Ten 20 grudnia ubiegłego roku wydał decyzję podtrzymującą wyrok
pierwszej instancji, co oznacza, że wyrok z 1 czerwca 2010r. uprawomocnił się.
W związku z tym, że kancelaria adwokacka reprezentująca Adama Pawlickiego, dopatrzyła się wielu
nieprawidłowości, dużą nadzieję upatrywała w kasacji wyroku. Kasacji jednak nie mógł wnieść sam
Adam Pawlicki, gdyż takie prawo przysługuje jedynie skazanym wyrokiem przewidującym karę
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Adam Pawlicki usłyszał wyrok
"w zawieszeniu", więc o wniesienie kasacji zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Pięciomiesięczna analiza akt sądowych i badanie sprawy "pod kątem wniesienia kasacji na korzyść

Adama Pawlickiego" nie przyniosła spodziewanego rezultatu. - W przedmiotowej sprawie nie doszło
do naruszenia prawa o charakterze i w stopniu uzasadniającym wniesienie tego nadzwyczajnego
środka zaskarżenia - donosi Biuro RPO.
Mimo negatywnej decyzji Rzecznika, Adam Pawlicki oręża nie zamierza składać. - Zrobię wszystko,
aby sprawiedliwości stało się zadość - zapowiada. Tym razem ma nadzieję, że ewidentne błędy
wskazywane przez prawników za wystarczającą podstawę do wniesienia kasacji uzna Prokurator
Generalny.
Choć sprawa dotyczy Adama Pawlickiego jako osoby prywatnej, prawomocny wyrok skazujący
wywiera skutek na pełniony przez niego urząd burmistrza Jarocina. W myśl ustawy o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta prawomocne skazanie urzędującego burmistrza za
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, powoduje utratę biernego prawa wyborczego i
prowadzi do wygaśnięcia mandatu. Wygaśnięcie mandatu burmistrza musi jednak stwierdzić rada
miejska w formie uchwały. Ta jednak nie zapadła w wyznaczonym czasie, więc mandat burmistrza
wygasił wojewoda. Od zarządzenia wojewody Adam Pawlicki odwołał się jednak do Sądu
Administracyjnego. Sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

2011-08-01 | W hołdzie powstańcom
1 sierpnia br. przypada 67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 na
minutę zostaną włączone syreny alarmowe. W ten sposób gmina Jarocin dołącza do akcji uczczenia
rocznicy, która w Wielkopolsce podjęta została na prośbę Wojewody Wielkopolskiego.

