2009-05-29 | XIV Sesja Dziecięcej Rady
Miejskiej w Jarocinie
29 maja już po raz czternasty
w ratuszu obradowała
Dziecięca Rada Miejska w
Jarocinie, której
przewodniczyła Aleksandra
Przybylska z Zespołu Szkół nr
5 w Jarocinie. W obradach
wzięło udział 21 radnych reprezentujących szkoły
podstawowe z terenu gminy Jarocin.
Podczas dwugodzinnego posiedzenia Rada przyjęła
sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych w
ubiegłym roku oraz podjęła kolejnych 6, których
projekty przedstawili przewodniczący poszczególnych
Komisji. Komisja Edukacji i Inicjatyw Europejskich
przedstawiła projekty uchwał w sprawie nawiązania
bliższych kontaktów pomiędzy uczniami szkół
podstawowych z gminy Jarocin, a uczniami szkół
miast partnerskich Jarocina. Zdaniem członków tej
komisji nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z
zagranicy to doskonała okazja do nauki języków
obcych i poznawania kultury narodowej państw
partnerskich.
Komisja Rozwoju Miasta i Gminy Jarocin przedstawiła
projekty trzech uchwał: w sprawie wykonania
turystycznej ścieżki rowerowej obejmującej

najciekawsze tereny gminy Jarocin, zwiększenia
budżetów szkół celem ich doposażenia, budowy
infrastruktury sportowej oraz w sprawie utworzenia
ciągu pieszo-rowerowego między Roszkówkiem a
Prusami.
Rada podjęła także decyzję o kontynuowaniu budowy
sal gimnastycznych przy szkołach. Uchwała została
przygotowana przez Komisję Kultury i Organizacji
Czasu Wolnego. Poza tym komisja podkreśliła
potrzebę unowocześnienia i poprawy jakości zajęć
lekcyjnych w placówkach oświatowych. W tym celu
podjęto uchwałę w sprawie zakupu tablic
interaktywnych w szkołach z terenu gminy Jarocin.
Wszystkie uchwały młodych rajców zostały przyjęte
przez jednogłośnie i trafią na biurko Burmistrza
Jarocina.

2009-05-27 | Wolna 20letnia
"Proszę Państwa, 4
czerwca 1989 roku
skończył się w Polsce
komunizm" - powiedziała
w pamiętnym wydaniu
Dziennika Telewizyjnego
Joanna Szczepkowska,

kończąc zdanie urzekającym uśmiechem. Tego dnia
odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory w
powojennej historii Polski. Datę tę uznaje się za dzień
upadku komunizmu w naszym kraju i rozpoczęcie
odbudowy wolnej, III Rzeczpospolitej Polskiej.
W dwudziestą rocznicę tego wydarzenia, 4 czerwca, w
podcieniach jarocińskiego ratusza pojawi się
plenerowa wystawa z obrazami Jarocina i jego
mieszkańców z czasów PRL-u. Program artystyczny
zaplanowano na sobotni wieczór 6 czerwca na
jarocińskim rynku. Rozpocznie się on od występów
pieśni pokolenia’80 – repertuar Jacka Kaczmarskiego
zaśpiewa Jakub Michalski. Na deser wystąpi Tomek
Lipiński, który o historii będzie przypominał już w
bardziej rockowych rytmach.
Jarocińskie obchody 20. rocznicy upadku komunizmu
zostały tak zaplanowane, aby były bogatym
przeżyciem i dla pokolenia, które doświadczyło życia
w realiach PRL-u, i dla urodzonych po 1989 roku,
które smaku tamtej epoki nie poznało. Dla tych
pierwszych będą okazją do wspomnień, dla tych
drugich – niezwykłą lekcją historii. Dla wszystkich
jednak powinny być okazją

2009-05-26 | Falko Fritzsch
przeprosił
Przyjechałem do Jarocina osobiście

ponieważ moje osobiste wypowiedzi rzuciły cień na
współpracę obu miast i chciałbym je naprawić. Jako
burmistrz Schlüchtern chciałbym osobiście przeprosić
wszystkich, którzy poczuli się dotknięci moimi
wypowiedziami - przekonywał w piątek, 22 maja
burmistrz Falko Fritzsch podczas pierwszego w
Jarocinie, oficjalnego spotkania z burmistrzem
Adamem Pawlickim. Włodarz, który w ub. roku
krytycznie wypowiadał się na temat współpracy obu
miast, zaproponował zintensyfikowanie współpracy
partnerskiej i realizowanie kolejnych polsko niemieckich projektów.
W trakcie ubiegłotygodniowego spotkania włodarze
Jarocina i Schlüechtern mieli okazję wyjaśnić
ubiegłoroczne różnice poglądów. - Bardzo proszę pana
jako przedstawiciela miasta i mieszkańców, aby
przyjął Pan te przeprosiny i przekazał je dalej tak, by
trafiły one do wszystkich mieszkańców Jarocina.
Byłoby dla mnie nie do zniesienia, gdyby niepokój,
jaki wywołały moje wypowiedzi, zaszkodził
współpracy obu miast - powiedział Falko Fritzsch.
W trakcie spotkania burmistrzowie podsumowali
również dotychczasową, pięcioletnią współpracę obu
miast i snuli plany na przyszłość. - Jestem bardzo
zadowolony ze współpracy ze Schlüchtern, ponieważ
rozwija się ona na wielu płaszczyznach: kulturalnych,
sportowych, biznesowych czy edukacyjnych.
Chciałbym podziękować wszystkim stowarzyszeniom
w mieście Schlüchtern i Jarocin za ich zaangażowanie
i pracę, których efekty są tak widoczne. Myślę, że
przyczyniło się to w Jarocinie i Schlüchtern do
złamania wielu negatywnych stereotypów dotyczących

kontaktów między Polakami, a Niemcami - zapewniał
Adam Pawlicki.

O tym, że dotychczasowa współpraca partnerska
wkrótce nabierze rumieńców i tempa, zapowiedział z
kolei burmistrz niemieckiego miasta. - Przywieźliśmy
kilka propozycji ze sobą, pierwsza jest taka, by
dokonywać wymiany między pracownikami
magistratu, aby mogli oni odbywać "praktyki" w obu
miastach partnerskich. Pomogłoby to poznać obu
stronom zasady funkcjonowania bliźniaczych
samorządów. Ta sama propozycja dotyczy szkół.
Myślimy również o wzajemnym organizowaniu kursów
językowych: polskiego w Schlüchtern i niemieckiego
w Jarocinie - tłumaczył uprzedzając, że jest to jego
pierwszy, lecz nie ostatni pobyt w Jarocinie.

2009-05-26 | O Jarocinie podczas konferencji
Wdrażany w gminie Jarocin projekt przekształceń
bibliotek został zaprezentowany na odbywającej się
20 i 21 maja w Poznaniu konferencji "Instytucje
kultury w czasach kryzysu" pod patronatem i z

udziałem ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego.
W trakcie konferencji prowadzona przez zastępcę
burmistrza Jarocina Roberta Kaźmierczaka
prezentacja projektu przekształceń bibliotek szkolnych
i zwiększania ich dostępności spotkała się z tak dużym
zainteresowaniem, że oprócz jednej z grup
problemowych, zaprezentowano ją także podczas
forum plenarnego konferencji, w której uczestniczyło
ok. 250 samorządowców i przedstawicieli instytucji
kultury (w tym: ośrodków kultury, muzeów, bibliotek,
teatrów i filharmonii).
W trakcie dwudniowej konferencji wiele miejsca
poświęcono dalszej decentralizacji i zakończeniu
reformy samorządowej. Jak podkreślał prof. Michał
Kulesza – jeden z twórców polskiego samorządu –
niezbędne jest przekazanie samorządom zadań
związanych z prowadzeniem szkolnictwa
artystycznego, w tym szkół muzycznych I i II stopnia.
Dodając, że samorządy powinny zająć się organizacją
i zarządzaniem placówkami, część merytoryczną nadal
pozostawiając pod nadzorem fachowców od edukacji
muzycznej.
Przypomnijmy, że na początku 2009 roku burmistrz
Adam Pawlicki wystąpił do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z propozycją prowadzenia
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Wiceminister
Kultury bazują na opiniach dyrekcji szkoły, Rady

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Jarocinie uznał, że
optymalnym rozwiązaniem będzie pozostawienie
szkoły placówką ministerstwa oraz dokładanie do jej
funkcjonowania przez gminę Jarocin. – Takie
stanowisko pokazuje, że w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego nie wszyscy dostrzegają
potrzebę decentralizacji, która polega na
przekazywaniu zadań i pieniędzy z Warszawy do
samorządów, a nie odwrotnie – podkreślił podczas
swojego wystąpienia w Poznaniu Robert Kaźmierczak.

2009-05-26 | Piknik u Radolinów z jubileuszem
kina
Kilkaset osób odwiedziło w sobotę 23 maja ogród przy
Pałacu Radolińskich. Jarociniaków na miejski piknik
przyciągały koncerty, pałacowa kuchnia, hymn Polski
śpiewany przez hrabinę von Radolin, pojedynek o noc
w bibliotece czy amatorskie kino akcji.

Od samego początku sobotni piknik w ogrodzie
Radolińskich cieszył się dużym zainteresowaniem
jarociniaków. Największe oblężenie przeżywało

stoisko, w którym wydawane były bezpłatne
wejściówki na zwiedzanie Pałacu - rozeszły się one
niczym świeże bułeczki, w ciągu godziny. Zabytek
stanowiący od listopada ubiegłego roku własność
gminy, chciało obejrzeć jak najwięcej jarociniaków.
Ci, którym się to udało, kończyli zwiedzanie miło
zaskoczeni. Najbardziej się cieszę, że poznałam
hrabiny von Radolin, potomkinie ostatnich właścicieli
Jarocina. To przemiłe starsze panie. Choć po wojnie
musiały uciekać z Jarocina, cały czas czują się
związane z Polską. Wzruszyły mnie, śpiewając polskie
pieśni - opowiadała swoje wrażenia jedna ze
zwiedzających. Krótki montaż filmowy z pobytu
burmistrza Jarocina u hrabin von Radolin pod
Monachium, był jedną z atrakcji, jakie czekały we
wnętrzach Pałacu. Tym, którzy tego wieczoru
szczęścia nie mieli i nie dostali wejściówek, niech
wystarczy obietnica burmistrza, że nie była to ostatnia
okazja do zwiedzania Pałacu w tym roku.
Największe emocje muzyczne na plenerowej scenie w
ogrodzie dostarczył występ 64. osobowej orkiestry z
zaprzyjaźnionego miasta Schluechtern. Niemiecki
zespół zaprezentował się tego wieczoru aż w trzech
odsłonach. Ich występ w pełnym składzie przywitał
uczestników pikniku standardami muzyki
rozrywkowej. Jako druga wystąpiła formacja jazzowa.
Podczas ostatniego wejścia na scenę, niemiecki Big
Band uraczył publiczność muzyką filmową, której
towarzyszyły wizualizacje klasyki światowego filmu,
m.in.: Most na rzece Kwai, Lista Schindlera, Władca
Pierścieni czy Król Lew. Ten ostatni koncert odbył się
z okazji inauguracji obchodów 80-lecia kina w
Jarocinie. Organizator obchodów, Stowarzyszenie

Jarocin XXI, które obecnie prowadzi kino "Echo",
inaugurację jubileuszu przygotowywało na piątek
poprzedzający piknik. Pogoda jednak pokrzyżowała
plany i obie imprezy odbyły się w pogodny już wieczór
23 maja.

Repertuar na piknikowej scenie dopełnił występ
nauczycielskiego tria ze Społecznego Ogniska
Muzycznego. Koncert pochodzącej z Jarocina
wokalistki Kaliny Perz ze szlagierami z lat 20. i 30.
wprowadził publiczność w klimat iście
"przedwojennego kabaretu". Towarzyszący jej aktor
Michał Grudziński w fenomenalnym programie
kabaretowym doprowadzał publiczność do
prawdziwych salw śmiechu.
Napięty program artystyczny pikniku zakończył się
dopiero po północy projekcją amatorskiego filmu
"Łowca gangów". Blisko godzinna gangsterska historia
osadzona w realiach Jarocina, a nagrana przez dwóch
młodych jarociniaków: Piotra Kniata i Macieja
Grobelnego, zaskoczyła publiczność zwrotnością akcji,
humorem i zawodowstwem aktorów – amatorów.

Duża frekwencja i wyśmienita atmosfera podczas
pikniku świadczą najlepiej o tym, że przejęty
niespełna pół roku temu przez gminę Jarocin Pałac
Radolińskich i sąsiadujący z nim ogród, to miejsce,
które jarociniacy już pokochali. Zadziwiająca jest
także wiedza mieszkańców o historii tego obiektu –
pokazał to quiz rozegrany wśród najmłodszych
uczestników pikniku. Trójka finalistów wygrała m.in.
specjalne zaproszenia na noc świętojańską w
pałacowej bibliotece oraz gadżety ufundowane przez
burmistrza.
Organizatorem pikniku była Gmina Jarocin, Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Muzeum Regionalne
w Jarocinie oraz Jarociński Ośrodek Kultury.

2009-05-19 | JF 2009: Kazik Na Żywo na
jedynym plenerowym koncercie!
Jarociński Ośrodek Kultury oraz
Agencja Go Ahead z
przyjemnością informują, iż
koncert reaktywowanej w tym
roku formacji Kazik Na Żywo
podczas trzeciego dnia
Festiwalu w Jarocinie (19 lipca)
będzie jedynym plenerowym występem grupy Kazika
Staszewskiego podczas tegorocznych wakacji!
Zapowiada się więc specjalny, niezapomniany wieczór

dla wszystkich fanów KNŻ!
Pierwsze koncerty Kazika Na Żywo po reaktywacji
spotkały się z niezwykle ciepłym przyjęciem
publiczności, która entuzjastycznie przyjęła występy
formacji w oryginalnym składzie: Kazik Staszewski,
Adam Burzyński, Michał Kwiatkowski oraz Robert
"Lica" Friedrich i Tomasz Goehs. Także w Jarocinie
zespół pojawi się w tym klasycznym składzie!
Kazik Na Żywo to jedna z najpopularniejszych
polskich grup rockowych. Została założona w 1992
przez lidera Kultu Kazika Staszewskiego (śpiew),
Adama "Burzę" Burzyńskiego (gitara), Michała
"Kwiatka" Kwiatkowski (bas) i Kubę Jabłońskiego
(perkusja). Początkowo zespół - pod nazwą Kazik grał utwory z solowych projektów swojego wokalisty.
Pierwszą płytę, "Na żywo, ale w studio", grupa wydała
w 1994. Pochodzi z niej słynny utwór "100 000 000".
W 1995 r. ukazała się druga płyta "Porozumienie
ponad podziałami", a cztery lata później kolejna, "Las
Maquinas de la Muerte". Ostatnim krążkiem KNŻ jest
"Występ" z 2002r.
Przypomnijmy, iż swój udział w tegorocznym
Festiwalu w Jarocinie potwierdzili między innymi:
Animal Collective, Editors, Bad Brains, I AM X, New
Model Army, Armia, Ignite, Myslovitz, Acid Drinkers,
Happysad, Czesław Śpiewa, Reverox, Rockaway,
Myslovitz oraz The Black Tapes.

Bilety oraz karnety na to wydarzenie można nabywać
za pośrednictwem www.eventim.pl, www.ticketpro.pl
oraz www.ticketonline.pl.
Ceny przedstawiają się następująco:
do 30 czerwca:
bilety jednodniowe w cenie 59 zł
karnety trzydniowe w cenie 89 zł
po 30 czerwca:
bilety jednodniowe w cenie 69 zł
karnety trzydniowe w cenie 99 zł
Serdecznie zapraszamy!

2009-05-18 | Jarociński wśród dobrych praktyk
Wdrażany w gminie Jarocin projekt przekształceń
bibliotek zostanie zaprezentowany na odbywającej się
20 i 21 maja w Poznaniu konferencji "Instytucje
kultury w czasach kryzysu" pod patronatem i z
udziałem ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego.
Założenia reformy przedstawi zastępca burmistrza
Robert Kaźmierczak podczas debaty sesyjnej
zatytułowanej "Instytucje samorządowe - właściwe
modele, dobre praktyki".

Jarociński samorząd został zaproszony do udziału w
konferencji przez organizatorów: Instytut
Kulturoznawstwa UAM, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego i Fundację Kultury.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępności
księgozbiorów bibliotecznych i pracowni internetowych
usytuowanych obecnie w działających jedynie 150 dni
w roku bibliotekach szkolnych. Po zmianie,
funkcjonujące w budynkach szkolnych filie biblioteki
publicznej będą udostępniały swoje zbiory 300 dni w
roku, a dodatkowo będą pełnić rolę lokalnych centrów
animacji kulturalnej.

2009-05-15 | Koncert na 80. urodziny kina
W grudniu 1929 roku na ulicy Gołębiej w Jarocinie
Eugeniusz Basiński otworzył kinoteatr "Victoria", który
zmieniał nazwę i właścicieli, ale nieustannie działa do
dziś. Obecnie kino nosi nazwę "Echo", która pochodzi
z okresu powojennego. Aby uczcić urodziny
szacownego jubilata stowarzyszenie JAROCIN XXI
przygotowało cykl imprez urodzinowych.
Już w piątek 22 maja o godzinie 19:30 w Amfiteatrze
nastąpi inauguracja obchodów 80-lecia kina w
Jarocinie. W programie dwie duże atrakcje. Tak duże,
że nie mieszczą się w sali kina! Bardzo ciekawie
zapowiada się koncert muzyki filmowej w wykonaniu

60-osobowej orkiestry ze Schlüchtern. W repertuarze
znajdzie się między innymi muzyka z filmów "Most na
rzece Kwai", "Król Lew" , "Władca pierścieni" czy
"Lista Schindlera". Muzyce na żywo towarzyszyć będą
filmowe wizualizacje. Druga cześć piątkowego
wieczoru to projekcja "Zakazanych piosenek" pierwszego polskiego powojennego filmu fabularnego,
pełnego muzyki i wzruszeń.
Ale na tym nie koniec atrakcji. - Przez kolejne pół
roku będziemy zapraszać naszych widzów na imprezy
jubileuszowe – zapowiada Małgorzata NiestrawskaKaźmierczak ze stowarzyszenia JAROCIN XXI. - Nie
wszyscy wiedzą, że często w filmach w napisach
końcowych pojawiają się nazwiska jarociniaków. O
filmie od kuchni i drodze do pracy przy produkcjach
takich jak "Lista Schindlera", "Jasminum", "Boisko
bezdomnych" czy serialu dokumentalnego "Tajemnice
Watykanu" opowiedzą jarociniacy. Nie zabraknie
również pokazu filmu "Inna" z pewną znaną
jarocinianką w roli tytułowej – zdradza koordynatorka
projektu.
W ciągu 10 lat działalności stowarzyszenia Jarocin XXI
zapraszaliśmy ludzi filmu, reżyserów i aktorów. W
Jarocinie gościli m. in. Agnieszka Holland, Krzysztof
Zanussi, Jan Jakub Kolski, Zbigniew Zamachowski.
Jubileusz kina to doskonałą okazja do powtórnego
zaproszenia wielkich ludzi polskiej kinematografii do
kina "Echo". Kogo uda nam się namówić? Kto

podyskutuje z widzami o swoich ostatnim dziele?
Niech pozostanie to jeszcze przez chwilę tajemnicą.
Nie będziemy natomiast ukrywać, że choć nagle
zmarły w zeszłym roku osobiście Piotr Łazarkiewicz
nie przyjedzie już do Jarocina, to w kinie "Echo" jego
twórczość pojawi się na pewno. Piotr Łazarkiewicz i
jego film "Fala" to element historii jarocińskiego
festiwalu, dlatego w czasie tegorocznego Jarocin
Festiwal nasze kino otrzyma imię tego reżysera. Od
pewnego czasu w holu kina pojawiają się małe i duże
wystawy, filmowe i nie tylko. 80 urodziny to
doskonała okazja do pokazania smaczków z historii
kina.
- Wystawa jubileuszowa pojawi się w grudniu, ale już
wcześniej jarocińskim rynku pokażemy ekspozycję
Muzeum Kinematografii w Łodzi "100 lat filmu
polskiego" - zapowiada Paweł Kula, prezes
stowarzyszenia JAROCIN XXI. Kopia filmu "Pokój nad
Europą", który jako pierwszy pokazano w jarocińskim
kinie 25 grudnia 1929 roku nie przetrwała do dziś, ale
w grudniu 2009 na pewno wrócimy do czasów tapera
przygrywającego do niemego filmu i biletera w liberii.
Obchody jubileuszu kina odbędą się dzięki dotacjom
uzyskanym przez stowarzyszenie JAROCIN XXI.
Projekt wsparli Filmoteka Narodowa (10 tys. zł),
samorząd województwa wielkopolskiego (5 tys. zł) i
gmina Jarocin (5 tys. zł).

Widzów kina Echo czeka więc niezwykły rok.
Zapraszamy i prosimy o trzymanie kciuków za piękną
pogodę 22 maja. Amfiteatr zmieni się w kinoteatr
tylko na jeden wieczór. Magiczny wieczór kina.

2009-05-15 | 75-lecie zakonu braci mniejszych
W tym roku świętują 75-lecie istnienia zakonu w
Jarocinie i 30-lecie konsekracji kościoła. Dla
franciszkanów rok 2009 to również 800-lecie
powstania. Okrągły jubileusz zakon uczci wystawą w
Muzeum Regionalnym w Jarocinie, prelekcjami oraz
wspomnieniami z powojennej historii klasztoru.
Oczekiwane od dawna obchody jubileuszowe
zainaugurują w piątek, 15 maja o godz. 19.00
wspomnienia powojenne z dziejów klasztoru, które
jarociniakom przybliży o. dr Grzegorz Błocha. W
sobotę w kościele franciszkanów o godz. 19.00
zaplanowano prelekcję o. mgra Salezego Tomczaka
pt.: "Zarys dziejów kościoła i klasztoru Franciszkanów
w Jarocinie od 1934r. do chwili obecnej".
Główne uroczystości rocznicowe rozpoczną się z w
niedzielę, 17 maja o godz. 12.00. W programie
przewidziano m.in. uroczystą mszę św. pod
przewodnictwem prowincjała o. dra Filomena Janki z
udziałem chóru chłopięcego pod dyrekcją Agaty

Steczkowskiej. Zwieńczeniem obchodów będzie
otwarcie wystawy "Od 75 lat w Jarocinie..." w
Muzeum Regionalnym w Jarocinie o godz. 15.30.
Serdecznie zapraszamy!

2009-05-15 | Big Band ze Schluechtern zagra w
Poznaniu
60-osobowy zespół z niemieckiego Schluechtern,
który gościć będzie w Jarocinie od 20 do 24 maja,
wystąpi nie tylko przed jarociniakami, ale także w
Poznaniu. Naszych muzycznych gości poznaniacy
będą mogli posłuchać na rynku w czwartek 21 maja.
Big Band Gimnazjum im. Ulricha von Hutten gościć
będzie w Jarocinie w przyszłym tygodniu. Podczas
czterodniowego pobytu 60 muzyków próżnować nie
będzie. Zespół dla jarociniaków zagra dwukrotnie: w
piątek i sobotę 22 i 23 maja. Pierwszy koncert, w
amfiteatrze, odbędzie się z okazji 80.lecia kina
"Echo". W sobotę Big Band będzie natomiast
przygrywał jarociniakom podczas pikniku w Ogrodzie
Radolińskich.

Jednak nie tylko jednak jarociniacy będą mieli okazję
posłuchać klasyki muzyki jazzowej i rozrywkowej w
wykonaniu Big Bandu ze Schluechtern. W czwartek 21
maja zespół wystąpi także na rynku w Poznaniu.
Koncert rozpocznie się tuż po pokazie koziołków, o
godz. 12.10, na schodach ratusza.
Big Band Gimnazjum im. Ulricha von Hutten w swojej
obecnej formie został założony przez Franza-Josefa
Schwade, nauczyciela języka francuskiego oraz
wychowania fizycznego, w 1986 roku w Schlüchtern,
mieście partnerskim Jarocina. Przez ponad 20 lat
swojej działalności Big Band stał się znanym i
uznanym zespołem na arenie niemieckiej, zaś FranzJosef Schwade do dziś pozostaje jego kierownikiem.
Big Band występuje zazwyczaj jako symfoniczna
orkiestra dęta, okazjonalnie także jako formacja

jazzowa. Szeroki repertuar obejmuje utwory z
różnych gatunków muzycznych: od muzyki z filmu
"Władca Pierścieni" i innych utworów filmowych
poprzez muzykę musicalową aż do współczesnych
kompozycji symfonicznych. Wielokrotne występy z
programem Carmina Burana w aranżacji John'a
Krance należą do największych i najważniejszych
sukcesów zespołu. Wyrazem uznania są też liczne
nagrody i wyróżnienia zdobywane przez Big Band w
ogólnokrajowych przeglądach i konkursach - w
zeszłym roku orkiestra pod dyrekcją Franza-Josefa
Schwade zajęła drugie miejsce w 7. Krajowym
Konkursie Orkiestr w Wuppertal.

2009-05-14 | Euro 2012 bliżej Jarocina
Jarocin ma duże szanse na
goszczenie jednej z drużyn
narodowych podczas
Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej Euro 2012 poinformował w liście do
marszałka Województwa
Wielkopolskiego prezes zarządu PL.2012. Aby
maksymalnie podnieść jakość ośrodka pobytowego
Marcin Herra zaapelował do Marka Woźniaka o
zapewnienie odpowiedniego finansowania projektu.
"Wierząc, że umiejscowienie centrów pobytowych w

Waszym województwie przyczynia się do promocji
oraz znacznie podnosi prestiż regionu zwracam się z
uprzejmą prośbą o niezwłoczne uruchomienie
procedur naboru do Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz szybkie podjęcie decyzji o
rozdziale środków tak, aby wspomniane inwestycje
mogły być zrealizowane w okresie oczekiwanym przez
UEFA czyli do czerwca 2010 roku" – apeluje do
marszałka województwa w piśmie szef spółki PL.2012.
Oznacza to, że Jarocin ma realne szanse na uzyskanie
ok. 3,5 mln zł dofinansowania na rozbudowę
kompleksu Jarocin Sport.
Hotel "Jarota" spełnia obecnie
większość warunków
postawionych przez UEFA m.in.
wysoki standard, bliskość boisk
treningowych i bogate
zaplecze. Rygorystyczne
kryteria wymagają jednak
rozbudowy ośrodka o dodatkowe pokoje oraz sale
konferencyjne. - Marszałek Marek Woźniak jest
bardzo przychylny utworzeniu ośrodka pobytowego w
Jarocinie. Wsparcie prezesa zarządu PL.2012 wiele dla
nas znaczy i zwiększa nasze szanse na uzyskanie
dofinansowania rozbudowy kompleksu - podkreśla
Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Kompleks sportowy Jarocin Sport składa się obecnie z
trzygwiazdkowego hotelu z basenami (krytym i

otwartymi), kortami tenisowymi, saunami i zespołem
trzech boisk z bieżnią tartanową. Wkrótce obiekt
będzie starał się o kolejną gwiazdkę. We wrześniu
otwarta zostanie hala sportowo - rekreacyjna z
zapleczem fitness, spa & wellness, a w przyszłym
roku Aquapark.

2009-05-12 | Miasteczko Ruchu Drogowego w
Jarocinie
12 maja, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie
otwarte zostało Miasteczko Ruchu Drogowego. Dzięki
inwestycji dzieci ze wszystkich szkół z terenu powiatu
będą mogły poznawać zasady poruszania się po
drogach.
- Jarocin dołączył dziś do grona miast, w którym
funkcjonują miasteczka ruchu drogowego. Dzięki
niemu ulice, przez które dziennie przejeżdża nawet 30
tys. samochodów, staną się bardziej przyjazne i
bezpieczne dla młodych uczestników ruchu
drogowego – podkreślał z radością burmistrz Jarocina
12 maja, podczas uroczystego oddania miasteczka do
użytku.

Miasteczko powstało w wyniku porozumienia między
gminą Jarocin, powiatem jarocińskim oraz
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w
Kaliszu. Spośród wszystkich wskazanych przez gminy
powiatu jarocińskiego możliwych lokalizacji
miasteczka wybrana została właśnie jarocińska
"Trójka". W ramach zawartego porozumienia WORD
przekazał nam wyposażenie miasteczka w postaci
materiałów budowlanych i znaków drogowych za
kwotę ok. 100 tys. zł! Gmina Jarocin pokryła z kolei
koszty realizacji przedsięwzięcia, które opiewały na
łączną kwotę 170 tys. zł. Miasteczko wykonał Związek
Spółek Wodnych w Jarocinie, zaś ogrodzenie – spółka
Eko-Dbaj.
Prace budowlane przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Jarocinie trwały od października. W ich ramach na
blisko 2 tys. m kw. powierzchni zostały wytyczone
uliczki, skrzyżowania i rondo. Oprócz nich miasteczko
wyposażone jest w przenośne znaki pionowe,
sygnalizację świetlną oraz namalowane znaki
poziome, dzięki którym dzieci w ramach zajęć
wychowania komunikacyjnego w sposób teoretyczny
oraz praktyczny będą mogły zdobywać wiedzę na
temat zasad prawidłowego poruszania się po jezdni.
Miasteczko będzie pomocne także dzieciom i
młodzieży, która przygotowuje się do egzaminów na
kartę rowerową i motorowerową.

Oficjalne otwarcie miasteczka odbyło się we wtorek,
12 maja, o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w
Jarocinie. Na inauguracji nie zabrakło przedstawicieli
marszałka województwa wielkopolskiego,
wielkopolskiego ośrodka ruchu drogowego z Kalisza,
samorządów z terenu powiatu jarocińskiego i
wykonawców inwestycji. Otwarcie uświetnił
wyjątkowy program artystyczny przygotowany przez
uczniów szkoły podstawowej nr 3 w Jarocinie, w
którym użyto rekwizyty stosowne do okoliczności:
rowery, rolki, deskorolki, a nawet quady. Rundę
honorową po uliczkach odbyli również kolarze z UKS
"Trójka" oraz radny miejski Marek Tobolski, który na
uroczystości pojawił się... w sportowym stroju i z
rowerem. Tego dnia miasteczko wzbogaciło się także
o trzy rowery ufundowane przez marszałka
województwa oraz kaski przekazane przez starostę
jarocińskiego. Dodatkowym prezentem od burmistrza
Jarocina jest kamera, dzięki której możliwy będzie
całodobowy monitoring miasteczka.

2009-05-08 | Do końca świata i o jeden kilometr
dalej
Czy jest możliwe, aby po jarocińskich ulicach pobiegać
z dwukrotnym złotym mistrzem olimpijskim
Tomaszem Kucharskim czy mistrzem Europy w biegu
przez płotki Pawłem Januszewskim? Jak najbardziej!
Na pewno było to możliwe w środę 6 maja. Średnio
każdy z nich biegnie 20 km dziennie, w każdą pogodę,
od rana do wieczora bez względu na to czy są
wielkimi mistrzami, ikonami polskiego sportu czy
zwykłymi studentami. Łączy ich sportowa pasja, która
w środę 6 maja przygnała ich do Jarocina.

Polska (i Jarocin) biega

Jarocińska
pobiegła razem z Mistrzami

młodzież

Na czele sztafety Polska Biega goszczącej w naszym
mieście stali olimpijczycy Tomasz Kucharski i Paweł
Januszewski oraz dziennikarz radia TOK FM Kamil
Dąbrowa. Z mistrzami ramię w ramię na dystansie od
Tarc do Jarocina biegli juniorzy z klubu Jarota Jarocin
oraz dzieci z Witaszyc i Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie
zrzeszone na co dzień w Międzyszkolnym Klubie
Sportowym Jarocin. Ci, którzy na uczestników
sztafety oczekiwali na jarocińskim stadionie, mogli
natomiast zaznajomić się nieco z mało znaną u nas
grą rugby. Klub Rugby Sparta Jarocin przygotował
bowiem pokazowy mecz tej dyscypliny sportu.

Deszcz nieco pokrzyżował plany organizacyjne, ale
sławnym biegaczom najwyraźniej to nie
przeszkadzało. - Bieganie stało się na tyle popularne,
że teraz nie biegać już po prostu nie wypada. Nawet
kiedy blokujemy ruch uliczny nie widać złości wśród
kierowców, raczej się uśmiechają, pozdrawiają dzielili się wrażeniami z trasy uczestnicy biegu.
Pytanie o to, po co biegną, było nieuniknione. W
odpowiedzi mistrz Europy na 400 m przez płotki z
1998 roku opowiedział o swoich marzeniach i
nadziejach związanych z tą akcją. - Mam cichą
nadzieję, że coś po nas zostanie, idea, że może warto
się poruszać. Chciałbym, aby udało nam się jak
najwięcej osób zarazić naszą pasją, bo bieganie to
podstawowa forma ruchu. Może na przykład w
Jarocinie wyrosną wielcy sportowcy i my z Tomkiem
Kucharskim jako starsi panowie zobaczymy za kilka
lat, że mistrz olimpijski zapytany o swoje sportowe
początki powie, że jego przygoda ze sportem zaczęła
się od tego, że do Jarocina przybiegło kilku
zapaleńców w ramach akcji Polska biega i zarazili go
sportem - wyjaśniał z uśmiechem, bez śladu
zmęczenia Paweł Januszewski.
- Nie chodzi o to, by być mistrzem olimpijskim, by
osiągać wielkie sukcesy, ale o to, by przede
wszystkim zdrowo żyć i dobrze się czuć. Sport
hartuje, uczy woli walki, powstawania z kolan po
porażkach. To daje kręgosłup moralny i sportowego
ducha na całe życie - zachęcał do sportowej
aktywności dwukrotny złoty mistrz olimpijski Tomasz
Kucharski.

Powitanie sztafety

Burmistrz
honorowym uczestnikiem sztafety

Jarocina

Dość dużym zaskoczeniem okazał się fakt, że Jarocin
nie był dla wielkich sportowców anonimowy. - Wiemy,
że działa tu bardzo prężnie klub biegaczy "Trucht
Jarocin Wspólny Dom" - przyznali. - Ale widok
obiektów Jarocin Sport był dla nas niemałym
zaskoczeniem. Macie fantastyczną bazę sportową, co
nieczęsto spotyka się w gminach takich jak wasza.
Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem.
- To świetna idea, żeby wyjść do ludzi, przebiec
Polskę wzdłuż i wszerz. To na pewno lepsza promocja
niż ta za pomocą tylko telewizora. Zapraszamy do
Jarocina zawsze, bo to miasto, które stawia na sport zapraszał biegaczy burmistrz Jarocina.
Akcja "Polska biega" narodziła się w Gazecie
Wyborczej, która postanowiła "rozruszać Polskę". Z
czasem do tej inicjatywy przyłączyła się TVP na czele
z jej szefem Robertem Korzeniowskim i z roku na rok
przedsięwzięcie nabiera rozmachu. - Naszym, oby
doścignionym, wzorem jest akcja Jurka Owsiaka,
który raz do roku jednoczy całą Polskę, pokazując, że

w naszym kraju ludzie mają wielkie serca. Tak samo
my chcemy po prostu "rozbiegać Polskę" - wyjaśniał
Paweł Januszewski pytany o akcję Polska biega. Biegnąc poznaje się zupełnie inną Polskę niż ta, którą
widać zza okien samochodu, a sama możliwość
spotkania z wami, porozmawiania jest wręcz
bezcenna, po prostu serce się raduje. Jak dotąd w
Jarocinie towarzyszyła nam najliczniejsza grupa
biegaczy, a skoro mamy iść w ślady Jurka Owsiaka, to
możemy przerobić jego zawołanie i powiedzieć, że
będziemy biegać do końca świata i o jeden kilometr
dalej - zakończył ze śmiechem znany lekkoatleta.

2009-05-08 | Noc świętojańska w bibliotece
Trwają zapisy na wyjątkową
noc świętojańską w bibliotece.
Na poszukiwanie kwiatu
paproci w krainie książek w
nocy z 19 na 20 czerwca (z
piątku na sobotę) mogą
zgłaszać się wszyscy śmiałkowie począwszy od 1 klasy
szkoły podstawowej. Zapisy do 30 maja prowadzi
Biblioteka w Parku oraz Czytelnia pod Ratuszem.
Można zgłaszać się również telefonicznie: (62) 747 23
46 lub 747 30 63.

2009-05-08 | Dzień zwycięstwa
8 maja, Dzień Zwycięstwa, władze samorządowe
Jarocina w asyście związków kombatanckich uczciły
poprzez oddanie honorów poległym w II wojnie
światowej i złożenie kwiatów pod pomnikiem w Parku
Zwycięstwa.

2009-05-05 | Cała Polska biega... Jarocin też!
Jak umówić się na bieganie ze
znanymi polskimi sportowcami:
Sebastianem Chmarą, Pawłem
Januszewskim oraz Tomaszem
Kucharskim? To proste – przyłącz się
do akcji "Polska biega", która już 6
maja zawita do Jarocina, i pobiegnij z wielkimi
mistrzami.
Od maja 2006 roku Gazeta Wyborcza wraz z TVP
organizuje akcję "Polska biega", która ma promować
nie tylko bieganie, ale przede wszystkim aktywny tryb
życia wśród Polaków. W tym roku do akcji przyłączy

się Jarocin.
Sztafeta Polska biega, czyli ekipa złożona z
entuzjastów biegania i znanych osób ze świata
mediów, sportu i filmu, wystartowała z miejscowości
Piątek uznawanej za geograficzny środek Polski i
rozbiegła się w cztery strony świata po całej Polsce.
Ekipa biegnąca do Słubic oraz towarzyszące jej media
6. maja zawitają do Jarocina. W składzie sztafety
znajdują się znani sportowcy Sebastian Chmara
(lekkoatleta, wieloboista, halowy mistrz świata z
1999r.), Paweł Januszewski (mistrz Europy z 1998
roku w biegu przez płotki na dystansie 400m) oraz
Tomasz Kucharski (wioślarz, dwukrotny mistrz
olimpijski oraz mistrz świata).
Sztafeta zawita do Tarc, swojego pierwszego
przystanku na terenie Gminy Jarocin, w środę 6 maja
o godz. 16.00. Zapraszamy wszystkich mieszkańców
tej miejscowości do gorącego powitania słynnych
biegaczy. Od startu w Tarcach w sztafecie pobiegną
również przedstawiciele klubów sportowych
działających na terenie ziemi jarocińskiej. Do biegu
przyłączyć mogą się oczywiście także wszyscy, którzy
biegać lubią i chcą. Na uczestników sztafety o 17.00
czekać będzie na jarocińskim stadionie burmistrz
naszego miasta oraz wiele niespodzianek m.in. mecz
pokazowy rugby – sportu, który w Polsce i naszym
mieście jest jeszcze mało znany i mało popularny. To
będzie sportowe popołudnie w Jarocinie i zachęcamy

wszystkich do przyłączenia się do tego święta sportu.
Sztafeta Polska biega przenocuje w Jarocinie, by
następnego dnia o 6.45 wyruszyć w dalszą drogę. Z
naszą gminą pożegna się w Mieszkowie, skąd po
półgodzinnym postoju wyruszy w dalszą drogę. Mamy
nadzieję, że mimo wczesnej pory znajdą się chętni, by
pożegnać znanych biegaczy biorących udział w akcji
"Polska biega".

