2009-07-31 | Jarociniak w wyścigu Tour de
Pologne
W niedzielę, 2 sierpnia w
Warszawie wystartuje
największy polski etapowy
wyścig szosowy, drugi co do
wieku po Tour de France w
europie - Tour de Pologne. W
gronie kilkuset zawodników z
całego świata po raz pierwszy w historii zawodów
znajdzie się jarociniak - Maciej Paterski, wychowanek
UKS TRÓJKA Jarocin!
66. edycja wyścigu biegnie przez całą Polskę i
podzielona jest na 7 etapów. W tym roku wyścig
odwiedzi 18 ekip pro tour, w których składzie znajdą
się takie sławy, jak IVAN BASSO mający na koncie
wygrane w Giro di Italia i Tour de France czy
ALESSANDRO BALLAN - aktualny mistrz świata.
Maciej Paterski w trakcie wyścigu będzie członkiem 8
osobowego składu Kadry Polski. W ciągu 7 dni wyścig
pokona trasę blisko 1160 km. Udział 23-latka w
prestiżowych zawodach to ukoronowanie jego
doskonałej postawy w ciągu dwóch ostatnich sezonów
ścigania we Włoszech. Jarociniaka w wyścigu
kolarskim Tour de Pologne będzie można oglądać
codziennie w TVP 1 w godzinach 16.00 - 18.00
podczas relacji na żywo z trasy. O wynikach Macieja i
- miejmy nadzieje - sukcesach młodego

kolarza 2009-07-27 | Wilkowyja się cieszy,
Bachorzew czeka
W piątkowe popołudnie 24
lipca br. burmistrz Jarocina
Adam Pawlicki uroczyście oddał
do użytku pierwszy etap
budowy drogi łączącej
Wilkowyję z Bachorzewem.
Budowa drogi z Wilkowyi do
Bachorzewa została podzielona na dwa etapy.
Pierwszy ukończony etap objął ulicę Iwaszkiewicza w
Wilkowyi na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Powstańców Wielkopolskich do granicy lasu łączącego
obie miejscowości. Budowa asfaltowej drogi wraz z
chodnikiem trwała od września ubiegłego roku i
zakończyła się w marcu br. Zanim położono nową
nawierzchnię asfaltową, wybudowano kanalizację
deszczową, przeciągnięto pod ziemią instalację
elektryczną. Ulicę oświetlono 22 nowymi lampami.
Łączna wartość inwestycji wyniosła blisko 1,28 mln
zł.

Prace nad budową drugiego
etapu drogi - czyli odcinka
bachorzewskiego - idą pełną
parą. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót
Publicznych "DroBud" przystąpił do budowy w
połowie kwietnia, a termin
zakończenia prac przewidziany
jest na przełom lipca i sierpnia.
Prace obejmują wykonanie
robót ziemnych, podbudowy
oraz nawierzchni asfaltowej na
długości 1,4 km. Planowana wartość inwestycji to 882
tys. zł. Gmina Jarocin ze swojego budżetu pokryje
zaledwie jedną trzecią tej kwoty. Na budowę tego
odcinka drogi udało się bowiem pozyskać
dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. Środki z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
pokryją aż połowę kosztów inwestycji. W kosztach
partycypuje także powiat jarociński, który przeznaczył
na ten cel 160 tys. zł oraz firma KanBud z Cielczy,
która przekazała 10 tys. zł.
- Gmina pamiętając o zaangażowaniu finansowym
mieszkańców w budowę kanalizacji i wodociągów
odstąpiła od naliczenia opłat adiacenckich. Drugi etap
budowy drogi nie zakończy tutejszych prac
inwestycyjnych. W przyszłym roku planowana jest
dalsza budowa drogi od skrzyżowania z ulicą

Powstańców Wielkopolskich do ul. Piaskowej.
Inwestycja połączy przynajmniej trzy wsie: Hilarów,
Wilkowyję i Bachorzew oraz dwie drogi powiatowe z
drogą wojewódzką - powiedział burmistrz Jarocina.

2009-07-24 | Łowca Gangów 2
Najbardziej znana jarocińska
produkcja filmowa ubiegłego roku
doczekała się kontynuacji. W sobotę,
1 sierpnia w amfiteatrze odbędzie się
światowa premiera najnowszego filmu
czwórki młodych jarociniaków "Łowca
gangów 2".
Blisko półtoragodzinny film jest
osadzony w realiach Jarocina.
Zrealizowana od początku do końca przez filmowców amatorów w wieku 16 - 25 lat produkcja to mieszanka
gatunków. - Film łączy w sobie elementy produkcji
sensacyjnej, science - fiction, komedii i horroru.
Pokazuje życie mafijne w krzywym zwierciadle.
Wystąpiło w nim ponad 100 osób, z których
najmłodsza miała 2 lata, a najstarsza ponad 80 zdradza Piotr Kniat, pomysłodawca serii. Co warte
podkreślenia młodzi producenci są zarówno aktorami,
autorami scenariusza, zdjęć filmowych i scenografii.
Sami skomponowali również soundtrack promujący
obraz, trailer - zwiastun filmu, a nawet zaprojektowali
plakat. - I to wszystko praktycznie za 500 zł. Tyle
wydaliśmy bowiem na plastikowe pistolety, atrapy
kamizelek kuloodpornych czy sztuczną krew podkreśla Kniat. - Cieszę się, że podczas realizacji

filmu autorzy projektu świetnie się bawili na terenie
Jarocina. Zaczęli od filmowania otaczającego świata
zwykłym aparatem i - jak widać - krok po kroku
doskonalą swoje umiejętności - podkreśla Adam
Pawlicki, burmistrza Jarocina.
Pikanterii najnowszej produkcji
młodych filmowców dodaje
gościnny udział włodarza
Jarocina, który gra sam siebie
oraz radnej Rady Miejskiej
Danuty Maćkowiak w roli byłej
agentki CBA. Co ciekawe,
podczas realizacji filmu przed
obiektywem pojawili się
także... prawdziwi
mundurowi.Zostaliśmy
zatrzymani przez straż miejską
i policję gdy przebrani za
arabskich terrorystów jechaliśmy cadillackiem, a piąty
z nas leżał z plastikową bronią w otwartym bagażniku.
Kręciliśmy tą scenę na pustej ulicy jadąc pięć
kilometrów na godzinę. Na szczęście, gdy
wyjaśniliśmy że realizujemy drugą część filmu,
obeszło się bez mandatu- śmieje się Piotr Kniat.
Publiczny pokaz pierwszej części "Łowcy Gangów"
odbył się w ubiegłym roku w jarocińskim kinie Echo.
W sali zabrakło wówczas miejsc siedzących, a
publiczność była bardzo pozytywnie zaskoczona
zwrotnością akcji, humorem i zawodowstwem

młodych aktorów. W internetowym serwisie You Tube
oraz innych pokrewnych witrynach produkcję
obejrzało już ponad 100 tys. osób z najdalszych
zakątków świata m.in. z Madagaskaru, USA i...
Kongo!
Pokaz najnowszej produkcji amatorów kina
mocnych wrażeń "Łowca Gangów 2" w sobotę, 1
sierpnia w jarocińskim amfiteatrze. Start o godz.
19.00. Przed premierą wystąpią: Złoty i Kondzio
i zespół Paragraf Ulicy. Pokaz breakdance
zapowiedziała także grupa taneczna Zero
Grawitacji. Wstęp bezpłatny. Serdecznie
zapraszamy

2009-07-23 | Suchą nogą na siewnej
22 lipca do użytku oddana
została ulica Siewna w
Jarocinie. Inwestycja
zrealizowana została w ramach
zadania budżetowego
"Przebudowa dróg na osiedlu
przy ulicy Polnej w Jarocinie".
Jej koszt to 230 tys. złotych.
O budowę Siewnej walczyło osiem firm najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło

Przedsiębiorstwo Brukarstwo i Handel Włodzimierza
Kasprzaka z Koźmina Wielkopolskiego. Prace firma
zaczęła w kwietniu, a zakończyła w czerwcu, miesiąc
wcześniej przed planowanym oddaniem inwestycji.
Droga o długości ok. 250 m otrzymała nową
nawierzchnię z kostki brukowej. Zmiana nawierzchni
znacznie ułatwi mieszkańcom komunikację, którzy
jeszcze do wiosny tego roku musieli zmagać się z
niedogodnościami mieszkania przy drodze gruntowej błotem, dziurami i kurzem.
22 lipca, podczas uroczystości oddania drogi do
użytku, burmistrz podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do jej powstania. - To nie jest ostatnia
inwestycja, jaką zrealizujemy na Osiedlu Ciświca zapowiedział ku zadowoleniu mieszkańców Adam
Pawlicki.
Na osiedlu przy Polnej do przebudowania zostały dwie
ostatnie drogi gruntowe - Zagrodowa i Gajowa.
Inwestycje drogowe prowadzone są tu od kilku lat w
ramach zadania "Przebudowa dróg na osiedlu przy
ulicy Polnej w Jarocinie".

2009-07-22 | Program Rozwoju Bibliotek
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Jarocin zakwalifikowała
się do Programu Rozwoju

Bibliotek. Do programu aplikowało 959 bibliotek
gminnych, na liście finalistów znalazło się 612.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego i ma ułatwić polskim bibliotekom
publicznym dostęp do komputerów, Internetu i
szkoleń. W Programie jarocińska biblioteka jako
Biblioteka Wiodąca będzie współpracowała z trzema
Bibliotekami Partnerskimi w powiecie: w Kotlinie,
Jaraczewie i Żerkowie. W ramach programu do pięciu
filii Biblioteki Publicznej, które nie mają jeszcze
dostępnego dla czytelników Internetu zostaną
dostarczone po 2 zestawy komputerowe. Ponadto
Biblioteka Główna otrzyma laptop i rzutnik
multimedialny, a pozostałe biblioteki urządzenie
wielofunkcyjne i osprzęt sieciowy umożliwiający
stworzenie hot-spotu. W ramach PRB zrealizowane
zostaną szkolenia dla bibliotekarzy, przedstawiciela
Urzędu Miejskiego i lokalnej społeczności.
Program będzie realizowany w latach 2009-2013.
Jego ideą jest wzmocnienie systemu bibliotecznego,
integracja środowiska oraz stosowanie bardziej
nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między
bibliotekami i bibliotekarzami.

2009-07-21 | Festiwalowe koszulki czekają
Charakterystyczna popielata
koszulka z taśmą
magnetofonową i nazwami
zespołów występujących
podczas tegorocznego
festiwalu, czerwony T-shirt z
opisem "Dziecko Jarocina" czy
czarna bluzka z logo festiwalowym to bawełniane
rarytasy, jakie jeszcze przez dwa tygodnie można w
promocyjnych cenach kupić w Jarocińskim Ośrodku
Kultury.
Kultowe koszulki kolejny rok z rzędu wyprodukowała
firma Carton słynąca ze znakomitych T-shirtów
promujących większość polskich zespołów.
Stanowiące wizytówkę tegorocznego festiwalu
podkoszulki występują w trzech wariantach
kolorystycznych: czarnej, popielatej i czerwonej i są
dostępne we wszystkich rozmiarach. T-shirty można
nabyć w sekretariacie JOK-u tylko do końca lipca.
Cena promocyjna – 29 zł. Zapraszamy!

2009-07-20 | 6,5 mln dotacji na autobusy i hotel
Blisko 6,5 mln zł udało się pozyskać dwóm
jarocińskim spółkom gminnym z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Jarocin Sport

pozyskane 4 mln zł przeznaczy na rozbudowę hotelu
pod kątem EURO 2012. Jarocińskie Linie Autobusowe
za otrzymane 2,4 mln zł zakupią nowe autobusy.
W wyniku wielomiesięcznych starań o środki z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, dwie jarocińskie
spółki otrzymały dofinansowanie w wysokości prawie
6,5 mln złotych. Stosowne uchwały w tym zakresie
podjął 16 lipca 2009 roku Zarząd Województwa
Wielkopolskiego. W ramach zadania "Rozwój
miejskiego transportu zbiorowego" Jarocińskie Linie
Autobusowe otrzymały ponad 2,4 mln złotych na
wymianę taboru komunikacji miejskiej. Spółka
wnioskowała o przyznanie 3 mln złotych. Wynika z
tego, że cztery autobusy zostaną zakupione z
funduszy unijnych, a jeden spółka zakupi z własnego
budżetu. Dofinansowanie pozwoli zamknąć kilkuletni
proces wymiany autobusów w mieście. 12-metrowe,
niskopodłogowe autobusy zostaną zakupione jeszcze
w tym roku, a na ulice Jarocina wyjadą 1 stycznia
2010 roku. - Średnia wieku naszych autobusów nie
będzie większa niż trzy lata i myślę, że nasz tabor
będzie jednym z najmłodszych w Polsce - podkreśla
prezes JLA Grzegorz Mirkiewicz. Z terenu Wielkopolski
dotacje na tego typu zadania otrzymało siedem miast.
Jarocin znalazł się obok takich miast jak Poznań i
Kalisz.
Spółka Jarocin Sport dostała dofinansowanie w

wysokości prawie 4 mln złotych w ramach działania
"Turystyka – infrastruktura turystyczna", co pozwoli
na dobudowanie skrzydła hotelowego z salą
multimedialną oraz zapleczem gastronomicznym i
sanitarnym dla Hotelu Jarota w Jarocinie. Cała
inwestycja będzie kosztowała blisko 18 mln złotych.
Spółka zaciągnie również kredyt, który pozwoli
zrealizować pozostałą część inwestycji. Rozbudowa
hotelu pozwoli spełnić wszystkie kryteria UEFA baz
pobytowych drużyn piłkarskich na Euro 2012. Będzie
to jedyny czterogwiazdkowy hotel w powiecie
jarocińskim. - Myślę, że będzie to doskonała karta
przetargowa w rozmowach z naszymi przyszłymi
klientami - mówi prezes Jarocin Sport Sławomir
Chrzanowski. Baza hotelowa wzbogaci się o 32 nowe
miejsca noclegowe – 11 pokoi i 5 apartamentów oraz
profesjonalną salę multimedialną na 500 osób.
Jarocińska spółka otrzymała drugie co do wielkości
kwoty dofinansowanie w Wielkopolsce. Wniosek
przygotowała spółka Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych.

2009-07-20 | Tani kredyt na własne "M"
Jaki jest najlepszy przepis na
własnościowe mieszkanie i
niski czynsz? Zatroszczyło się o
to Jarocińskie TBS. Gminna
spółka 17 lipca podpisała

umowę z Bankiem PKO z Pleszewa, które umożliwi
obecnym najemcom JTBS zaciąganie preferencyjnych
kredytów na wykup mieszkań.
17 lipca gminna spółka Jarocińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego podpisała umowę z
Bankiem PKO z Pleszewa na zaciągnięcie kredytu
długofalowego na 30 lat w wysokości prawie 5 mln
złotych. Zabieg ten ma ułatwić obecnym najemcom
zakup lokali, czyli przejść ze statusu lokatorskiego na
własnościowy. Chętni na wykup mieszkań będą mogli
bowiem uzyskać ciekawą ofertę kredytową w banku
PKO. Właściciel wykupionego mieszkania będzie tez
płacił kilkakrotnie mniejszy czynsz. Jako lokator
czynsz ten płacił w wysokości 8,50 zł, a jako właściciel
zapłaci jedynie ok. 2 zł za metr kwadratowy.
- Myślę, że ta idea spotka się z dużym
zainteresowaniem i sukcesywnie będziemy się
wyzbywać tych lokali - podkreślał podczas konferencji
prasowej 17 lipca prezes JTBS Tomasz Wawrocki Sądzę, że sprzedaż ukształtuje się średnio na
poziomie 3 do 5 lokali w skali roku. Takie rozwiązanie
zagwarantuje spółce dodatkowe pieniądze, dzięki
którym będzie można budować kolejne obiekty. W
planach jest budowa budynku czternastorodzinnego,
który na chwilę obecną jest już w połowie obłożony.
Jeżeli zainteresowanie będzie duże w ramach projektu
powstaną dwa budynki.

2009-07-20 | Zwycięzcy Konkursu Młodych
Kapel
Warszawska formacja Rotofobia została laureatem
Konkursu Młodych Kapel podczas tegorocznego
Jarocin Festiwal. Formacja otrzyma w nagrodę 3 tys.
zł. Statuetka Złotego Kameleona powędruje z kolei do
laureata publiczności, który zwyciężył w głosowaniu
SMS-owym czyli do wrocławskiej grupy
HoldenAvenue. W tegorocznym konkursie przyznano
również wyróżnienia. Otrzymały je: Plug&Play, The
Washing Machine i Wilson Square.

W Konkursie Młodych Kapel na mobilnej scenie Red
Bulla zagrało w tym roku 10 zespołów z całej Polski,
które wyłoniono z ponad 400 nadesłanych zgłoszeń.

2009-07-20 | Lament po jarocińsku
Kilkaset osób zgromadziło się w ostatni dzień Jarocin
Festiwal na rynku, aby obejrzeć "zdarzenie ulicznoteatralne" pt. "Lament na Placu Konstytucji". Monologi
trzech aktorek Teatru Polonia Krystyny Jandy, w tym
Marii Seweryn, zdobyły prawdziwą sympatię
publiczności, która 80 minut "lamentu pokoleń"

słuchała z ogromnym zainteresowaniem.

O godzinie 15.00, kiedy na podeście stanęła pierwsza
aktorka - Małgorzata Zawadzka, jarociński rynek tonął
w strugach deszczu. Mimo to, publiczność od samego
początku dopisała - w tym niezwykłym teatrze
plenerowym udział wzięło kilkaset osób.
Przedstawiany w Jarocinie "Lament na Placu
Konstytucji" to opowieść o codziennym życiu trzech
kobiet gubiących się we współczesnym świecie. Zofia
- babcia (grająca ją Bogusława Schubert), Justyna matka (Maria Seweryn) i Ania - wnuczka (Małgorzata
Zawadzka), mówiły o swoich problemach i nadziejach,
sprawach, które mogą się zdarzyć każdemu z nas. Te trzy historie kobiet nadają się na opowieść
chodnikową jak mało co. Każdy może się w nich
odnaleźć. Córka, matka, babcia. Przecież my je
wszystkie znamy, żyją obok, rozumiemy ich
marzenia, problemy - zauważa Krystyna Janda.

Spektakl został pokazany w ramach projektu Wielki
Teatr w Małym Mieście realizowanego przez
Stowarzyszenie Jarocin XXI przy wsparciu finansowym
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, Gminy Jarocin i
Powiatu Jarocińskiego.

2009-07-20 | Patron z przeznaczenia
W niedzielę 19 lipca odbyła się
uroczystość nadania imienia
jarocińskiemu kinu. Patronem "Echa"
został Piotr Łazarkiewicz, twórca
m.in. "Fali" - filmu rejestrującego
festiwal z roku 1985. - To
niesamowity gest wrażliwości i
empatii - przyznała podczas
uroczystości Magdalena
Łazarkiewicz, żona zmarłego rok temu reżysera.
- Witam serdecznie na ulicy Gołębiej, gdzie ponad trzy
lata temu stanęliśmy przed poważną decyzją. Nasze
kino było w tak kiepskim stanie, że albo trzeba było je
zamknąć albo wyremontować. Jak Czesław śpiewa:
"tak dalej być już nie może". Podjęliśmy więc trudną
decyzję, że zainwestujemy milion zł, bo miasto, tak
jak bez ratusza, bez szpitala, tak bez kina nie ma
prawa istnieć. Kiedy remontowaliśmy to kino, w

trzecim rzędzie, trzynaste miejsce zostawiliśmy dla
przyszłego patrona. I kiedy 13 miesięcy temu
dowiedzieliśmy się, że zmarł Piotr Łazarkiewicz, nie
miałem wtedy wątpliwości, że to miejsce jest właśnie
dla niego – takimi słowami burmistrz Adam Pawlicki
przywitał gości zgromadzonych na uroczystości
nadania jarocińskiemu kinu imienia Piotra
Łazarkiewicza.
Dlaczego jarocińskie kino za swojego
patrona obrało właśnie "Łazara"? Innego wyboru sobie nie wyobrażam
– tłumaczy Adam Pawlicki,
argumentując, że Łazarkiewicz jest
jedynym reżyserem, w którego
twórczości tak mocno zaznaczył się
wątek Jarocina i tego co w Jarocinie
najważniejsze - festiwalu i muzyki. Piotrowi dziękujemy przede wszystkim za Jarocin ’85,
za wspaniały film "Fala" i za całą jego twórczość. Mam
nadzieję, że w tym momencie jest właśnie z nami mówił burmistrz tuż przed odsłonięciem tablicy. - Piotr
kochał kino, kochał muzykę, kochał Jarocin. To było
właśnie to miejsce, w którym zrealizował swój
najważniejszy film, mianowicie "Falę" - mówiła
podczas uroczystości Magdalena Łazarkiewicz, żona
zmarłego reżysera. Podobnie jak burmistrz, również i
ona twierdzi, że o wyborze patrona przesądziło
przeznaczenie: - Zdarzyła się pewna koincydencja.
Pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, że kino było

niedawno remontowane i wówczas jeden fotel - nr 13
w rzędzie trzecim - został wstawiony w innym kolorze.
Tak jakby nastąpił pewien rodzaj dziwnego
przeczucia, bo dopiero po tym fakcie nastąpiło to
tragiczne wydarzenie, niespodziewana śmierć Piotra.
Wcześniej nikt o tym nie myślał, a przecież 13.
marzec to data jego urodzin. Więc on sobie to miejsce
jakoś wcześniej przygotował. Właśnie ten fotel, poza
odsłoniętą tablicą przy wejściu do kina, świadczyć
będzie o duchowej obecności w jarocińskim kinie
najbardziej jarocińskiego z reżyserów.
Poza żoną zmarłego twórcy, na
uroczystość przybyły także jego
dzieci – Gabriela i Antoni, oraz
mieszkająca w Berlinie matka. Nie
zabrakło też najbliższych przyjaciół
ze świata filmu, w tym Andrzeja
Wolfa, współtwórcy "Fali", oraz
aktorów: Marii Seweryn i Rafała
Mohra. Jako że uroczystość
odbywała się w ostatni dzień festiwalu, jej
uczestnikami byli również festiwalowi goście, którzy
salę kinową wypełnili dosłownie po brzegi. Słuchajcie,
to co tutaj widzę, to pełne kino, to byłaby największa
radość Piotra – tak Magdalena Łazarkiewicz
zareagowała na nadkomplet na widowni.
Widzowie zaś mieli okazję poznać osobę i dorobek
artystyczny "Łazara" nie tylko we wspomnieniach

najbliższych oraz w specjalnie przygotowanym na tę
uroczystość dokumencie Agnieszki Holland, ale także
w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Jarocin XXI
"Bardzo krótkim przeglądzie twórczości". Przed dwa
dni w kinie "Echo" można było oglądać produkcje
reżysera, w tym tę najważniejszą dla Jarocina –
"Falę". - Po obejrzeniu tego filmu, czuję, że poznałam
i zrozumiałam skrawek życia moich rodziców – dzieliła
się wrażeniami z seansu nastoletnia Ania z
Bydgoszczy.
Film i uroczystość została przyjęta bardzo ciepło przez
widzów i zaproszonych gości. - Pozwólcie, że będę się
tutaj czuła jak w domu – podsumowała panującą
atmosferę Magdalena Łazarkiewicz. A o tym, że
tablica i krzesło nie pozostaną jedynym śladem po
Piotrze Łazarkiewiczu w Jarocinie, niech będzie fakt,
że podczas przyszłorocznego festiwalu mają ruszyć
filmowe warsztaty. – Warsztaty - jak zapowiadała
Magdalena Łazarkiewicz - byłyby skierowane do
młodych filmowców, którzy realizowaliby filmy
związane z festiwalem. Mogłoby się to skończyć
przyznaniem nagrody imienia Łazara, a potem
oczywiście projekcją filmu. Może w ten sposób
powstanie Fala II, może nawet Fala III.

2009-07-16 | Pole namiotowe otwarte!
Bramy festiwalowego pola
namiotowego zostały otwarte
tak jak zaplanowano dokładnie w czwartkowe
południe, a pierwszego gościa Marcina Hana z Zielonej Góry osobiście przywitał burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki.
Włodarz miasta dla pierwszego mieszkańca pola
namiotowego tradycyjnie przygotował torbę pełną
jarocińskich gadżetów, wśród których znalazło się
m.in. Komiks Lustro Czasu oraz jarocińskie, rockowe
karty do gry.
- Przyjechałem tu na dobrą imprezę. Tutaj mam to,
czego smakowali kiedyś moi rodzice - podkreślał gość
w trakcie spotkania z włodarzem.

2009-07-14 | Jarocin międzynarodowo
Ponad sześćdziesięciu
wykładowców i studentów z
Bułgarii, Holandii, Litwy,
Niemiec i Polski rozpoczęło 13
lipca zajęcia w
Międzynarodowej Szkole

Letniej w Jarocinie. Projekt skierowany jest do
studentów tych uniwersyteckich wydziałów, które są
odpowiedzialne za kształcenie profesjonalistów
informacji. Celem szkoły jest zgłębienie wiedzy
studentów z zakresu informacji publicznej i eadministracji, a w szczególności poznanie internetu
jako narzędzia niezbędnego do sprawniejszego
systemu zarządzania. Zajęcia w szkole są również
świetną okazją do doskonalenia zdolności językowych,
umiejętności komunikacji międzynarodowej oraz
pracy w grupie.
Studenci spędzą w Jarocinie dwa tygodnie. W
programie zajęć przewidziane są wykłady, dotyczące
porównania środków, procedur, systemów i narzędzi
używanych w różnych krajach Unii Europejskiej ze
względu na informację publiczną. Aktywizującą
uczestników formą są warsztaty, w czasie których
będą wymieniać się poglądami, dyskutować i
dochodzić do wspólnych wniosków.
Szkoła Letnia jest organizowana od 1991 roku, w tym
czasie wzięło w niej udział ok. 1000 studentów z
krajów UE. Tegoroczna edycja w Jarocinie została
dofinansowana z unijnego programu Erasmus.

2009-07-13 | Jarocin w rankingu
Rzeczpospolitej

12. miejsce w Polsce, 3. wśród gmin wielkopolskich to wynik gminy Jarocin w najnowszym prestiżowym
Rankingu Samorządów ogłoszonym przez dziennik
"Rzeczpospolita" 10 lipca 2009 r. To niewątpliwie
sukces Jarocina i jarociniaków, o miano najlepszej w
rankingu rywalizowało bowiem blisko 2,5 tys. polskich
gmin.
Jeden z najpopularniejszych polskich dzienników
zorganizował swój ranking już po raz 11. Laury dla
najlepszych przyznano w trzech kategoriach: miasta,
gminy miejskie i miejsko - wiejskie oraz gminy
wiejskie. Główną ideą rankingu jest wyłonienie
najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. W tym
celu jury, któremu po raz kolejny przewodniczył prof.
Jerzy Buzek, oceniało kondycję finansową miast i
gmin, efekty zarządzania, innowacyjność, nakłady na
gospodarkę mieszkaniową, a nawet wykorzystanie
środków unijnych.
W swojej kategorii Jarocin otrzymał 52,7 pkt co
pozwoliło mu znaleźć się na mapie trzech najlepszych
w tej kategorii samorządów Wielkopolski, obok
Ostrowa Wielkopolskiego i Kórnika. W porównaniu z
ubiegłorocznym rankingiem Jarocin "spadł" o 6
pozycji. Nie zaszkodziło mu to jednak zdystansować
większość samorządów w województwie. Zwycięzcy
Rankingu wyłonieni zostali po przeprowadzeniu
dwuetapowego postępowania. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi

finansami w latach 2005-2008 i najwięcej
inwestowały. W tym etapie pod uwagę brane były
wszystkie polskie miasta i gminy, a dane na
podstawie których analizowana była sytuacja
samorządów, pochodziły z Ministerstwa Finansów. W
ramach drugiego etapu, do którego zakwalifikowało
się ponad 450 samorządów, oceny dokonano na
podstawie przesłanych do wybranych samorządów
ankiet, w których znalazły się m.in. pytania
dotyczące: udziału wydatków na realizację kontraktów
z organizacjami pozarządowymi, liczby złożonych
wniosków o dofinansowanie organizacji
pozarządowych, wydatków mieszkaniowych, wyników
testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, liczby
nowych podmiotów gospodarczych, udziału wydatków
na promocję gminy czy stopę bezrobocia.
Wyboru najlepszego samorządu "Rzeczpospolitej"
dokonała niezależna kapituła, w której skład wchodzą
przedstawiciele instytucji i środowisk od lat
współpracujących z samorządami. W tegorocznym
rankingu w kategorii miast zwyciężył Poznań,
najlepszą gminą miejską i miejsko - wiejską okazał
się Grodzisk Mazowiecki, a wśród gmin wiejskich
zwyciężyła Kobylanka.

2009-07-10 | Elżbieta Dzikowska o Jarocinie
"Odwiedziłam Jarocin
dwukrotnie, kiedy miasto było
ciche, spokojne, żyło
codziennym, nieodświętnym
życiem. I zapewniam - warto
tu przyjechać nie tylko na
głośne koncerty, ale także gdy
nic się nie dzieje" - takimi słowami najsłynniejsza
polska podróżniczka zaczyna swoją najnowszą książkę
"Groch i kapusta - północny zachód", której pierwszy
rozdział poświęciła Ziemi Jarocińskiej. Publikacja
Elżbiety Dzikowskiej, która drukiem ukazała się na
początku wakacji, wkrótce będzie dostępna w
jarocińskich księgarniach.
Historia rodu Radolińskich i jarocińskiego parku,
golińskie snutki, niezwykłe planetarium w Potarzycy i
Muzeum Napoleońskie w Witaszycach - globtroterka o
zacięciu fotograficznym zwiedziła i sfotografowała
wiele atrakcyjnych turystycznie zakątków Ziemi
Jarocińskiej i - co najważniejsze - opisała je w swojej
książce w sposób lekki, łatwy i przystępny. Tytuł
rozdziału "Jarocin bez festiwalu" od początku
sugeruje, że prawie ani słowa nie poświęcono w nim
festiwalowi, natomiast o takich miejscowościach jak
Jarocin, Witaszyce, Golina, Potarzyca, Lgów, Nowe
Miasto pojawia się dużo informacji. Autorka
prezentuje w nim ciekawe spojrzenie z zewnątrz na

temat wydawałoby się mało atrakcyjny turystycznie.
Jest to książka bogato ilustrowana zdjęciami zabytków
i postaci Ziemi Jarocińskiej. To może być nie tylko
przewodnik, dla tych którzy chcieliby przyjechać do
Jarocina z Suwałk czy Rzeszowa, ale także dla samych
Jarociniaków – zachęca do lektury Robert
Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina. –
Zaznaczam, że rozdział poświęcony Jarocinowi nie
kosztował gminy ani złotówki. Co więcej, na ukazaniu
się w tym egzemplarzu skorzystaliśmy jeszcze
towarzysko, towarzyszenie Panie Elżbiecie Dzikowskiej
przez te trzy dni pobytu w Jarocinie było bowiem
czystą przyjemnością – dodaje.
Niestety ze względu na tempo wydawnicze do
publikacji wkradły się niewielkie błędy. Zamiast
miejscowości Radolin, w książce powinna być
miejscowość Radlin. Nieścisłość pojawiła się również
w ilustracji książki - na stronie 25. nie widnieje pałac
w Śmiełowie, tam lecz pałac w Lewkowie k. Ostrowa
Wielkopolskiego.
Blisko trzystustronicowe wydawnictwo w twardej
okładce to północno - zachodnia Polska w pigułce.
Książka "Groch i kapusta" wkrótce będzie dostępna w
jarocińskich księgarniach, można ją także nabyć w
księgarniach wysyłkowych. Cena. ok. 30 zł.

2009-07-10 | Rekordowe wysokie
dofinansowania dla stowarzyszeń
Blisko 2 tysiące dzieci i
młodzieży uczestniczy lub
weźmie udział w letnich
obozach i półkoloniach
organizowanych przez 35
organizacji pozarządowych z
terenu gminy Jarocin. Gmina
dofinansowała letni wypoczynek dla uczniów kwotą
153 tys. zł. Organizacjom udało się jednak pozyskać
dodatkowo rekordowo wysokie dofinansowanie
wypoczynku.
Gdyby nie zaangażowanie i pasja lokalnych
stowarzyszeń i organizacji wiele dzieci z terenu Ziemi
Jarocińskiej tegoroczne wakacje spędziłaby na
trzepakach i nudząc się przed telewizorem. Zamiast
tego uczestniczą w obozach,
półkoloniach i zajęciach ze
specjalistami, którzy sprawiają,
że letnie ferie pozostaną w ich
pamięci jeszcze długo po ich
zakończeniu.
- Przez ostatnie kilka lat
samorząd jarociński stopniowo zwiększał pulę
środków przeznaczonych na organizację wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży. W tym roku jest to

kwota ok. 153 tys. zł. To, co stanowi nasz szczególny
powód do dumy, to fakt, że osobom działającym w
organizacjach pozarządowych udało im się w tym roku
pozyskać na wypoczynek letni zbliżoną kwotę 130 tys.
zł – podkreśla Robert Kaźmierczak, zastępca
burmistrza Jarocina. – Oznacza to, że osiągnięto
niemalże proporcję złotówka do złotówki, Sprawdza
się zatem zasada o której od kilku lat mówi burmistrz
Jarocina, zachęcający by do każdej złotówki wydanej
przez gminę na organizacje samorządowe, te
dokładały drugą, pozyskaną z innych źródeł – dodaje.
W gronie tegorocznych rekordzistów, którym udało się
pozyskać jedne z większych dotacji - i to w dodatku z
różnych źródeł - znalazły się m.in. radlińska Tęcza i
Stowarzyszenie "Wspólna praca - równe prawa" z
Jarocina, które oprócz gminnego dofinansowała
uzyskały w obu przypadkach blisko 60 tys. zł oraz
Stowarzyszenie Na Rzecz Witaszyc, które zdobyło
ponad 35-tysięczne dofinansowanie.

2009-07-07 | Międzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne
W miniony weekend Jarocin już po raz dwunasty stał
się stolicą folkloru. W czasie Międzynarodowych
Spotkań Folklorystycznych - największego święta
folklorystycznego Ziemi Jarocińskiej - mogliśmy
podziwiać występy zespołów ludowych z Polski, Bośni
i Hercegowiny, Węgier, Chorwacji, Bułgarii i Cypru

Północnego, zobaczyć wystawę sztuki ludowej, a
także skosztować "swojskiego jadła".

Koncert inauguracyjny tegorocznej imprezy odbył się
w Potarzycy, skąd wywodzi się Zespół Folklorystyczny
"Snutki". Tradycyjnie już jeden z koncertów odbywa
się poza granicami gminy Jarocin - w tym roku
miejscem tym był Żegocin.

Najbardziej spektakularny okazał się jednak korowód,
który w niedzielne popołudnie przeszedł z JOK-u,
przez Rynek, do Amfiteatru. Kolorowe stroje
uczestniczących zespołów oraz śpiew i muzyka
podążających za nimi kapel na konnych bryczkach
wywołały wesołą atmosferę wśród jarociniaków.

Równolegle z koncertem finałowym odbyła się VIII
Wystawa Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego,
zorganizowana przez Starostwo Powiatowe. Po raz
kolejny na koncercie finałowym przygotowano
dodatkową atrakcję - degustację "swojskiego jadła".

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne odbyły się
m.in. dzięki wsparciu Gminy Jarocin, która w tym
roku przekazała na festiwal 12 tys. zł. Patronat nad
imprezą sprawowały: Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Urząd Miejski w Jarocinie, Starostwo
Powiatowe w Jarocinie, Urząd Gminy w Czerminie i
Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

2009-07-02 | Wywalczyli puchary

Ponad 140 zawodników
rywalizowało w III
Akademickich Mistrzostwach
Polski w Kickboxingu w
Jarocinie. W turnieju walczyli
zawodnicy z trzydziestu sześciu
klubów z całego kraju. Zawody
były rozgrywane w formułach semi i light contact w
kategoriach wagowych: 55kg, 60kg, 65kg, +65kg kobiety oraz 63kg, 69kg, 74kg, 79kg, 84kg, 89kg,
+89kg - mężczyźni. Walki składały się z dwóch rund,
każda po półtorej minuty. Stoczono ich ponad
siedemdziesiąt!
Zawody promował oraz uświetnił swoim przybyciem
Mariusz Ziętek, Mistrz Świata w kickboxingu wersji
full-contact do 71 kg, który ma na swoim koncie także
wielokrotne zwycięstwa w Mistrzostwach Polski w
różnych kategoriach.
Najlepszym zawodnikiem Pucharu Polski Kadetów
został Marcin Dziadek z Brzezin, natomiast Michał
Ludwiczak z KS Polonia 1912 Leszno - najlepszym
zawodnikiem Strefy Zachodniej. Więcej o wynikach na
stronie: www.pzkickboxing.pl

2009-07-01 | Przyjaciele Zippiego w Jarocinie
Jak nawiązywać i utrzymywać
przyjaźnie, jak mówić
przepraszam, jak prosić o
pomoc i rozmawiać o własnych
uczuciach - uczyły się przez
cały rok szkolny 2008/2009
przedszkolaki z terenu gminy
Jarocin. Międzynarodowym programem "Przyjaciele
Zippiego" objęto wszystkie pięcioletnie dzieci.
Podczas 24 tygodni realizacji nowatorskiego programu
maluchy uczyły się jak radzić sobie z trudnościami i
doskonaliły umiejętność nawiązywania i
podtrzymywania relacji z innymi ludźmi. Główny
nacisk położony był na strategię radzenia sobie z
trudnościami, które angażują zdolności dzieci do
pomagania i wspierania innych, który kontrastuje z
indywidualistycznym podejściem innych programów,
które stawiają pojedyncze kompetencje ponad
zaangażowanie we wspólnotę. Mocnym punktem
programu było również to, że nie koncentrował się on
na dzieciach z konkretnymi problemami czy
trudnościami, ale promował zdrowie emocjonalne
wszystkich małych dzieci.
Program składał się z 6 części: uczucia, komunikacja,
nawiązywanie i zrywanie więzi, rozwiązywanie
konfliktów, przeżywanie zmiany i straty oraz dajemy

sobie radę. Każda z nich zawierała odrębne
opowiadanie prezentujące bohaterów w
okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom np.:
zdobywanie i tracenie przyjaciół, radzenie sobie ze
zmianą i stratą. Dodatkowo każde opowiadanie
zilustrowano przy pomocy zestawu barwnych
obrazków i uzupełniono zadaniami takimi jak
rysowanie, odgrywanie ról czy zabawy.
Program "Przyjaciele Zippiego"
pojawił się w Polsce 3 lata
temu, rekomenduje go
Metodyczne Centrum Pomocy
Psychologiczno Pedagogicznej
w Warszawie, które jako
jedyne w Polsce ma podpisaną
licencję z Partnership for Children. Podstawowe
założenie, jaki przyświeca programowi jest bardzo
proste – jeśli małe dzieci nauczą się jak radzić sobie z
trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości,
powinny lepiej radzić sobie z problemami i
kryzysami.
W roku szkolnym 2008/2009 w Gminie Jarocin
programem objęto 16 placówek, szkoląc przy tym 17
nauczycieli. Na terenie Gminy Jarocin program
prowadziła nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 5 z
Oddziałami Integracyjnymi "Marcinek" Beata Włoch –
doradca metodyczny do spraw wychowania
przedszkolnego. Konsultantem programu z ramienia

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu była z
kolei Iwona Grzanka. W programie uczestniczyło
około 400 dzieci. Materiały i koszt szkolenia
pedagogów w kwocie 8 tys. zł sfinansował w całości
burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

2009-07-01 | Zawody młodych strażaków
28 czerwca w Wysogotówku odbyły się Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze. W rywalizacji wzięło
udział dwadzieścia sekcji z powiatu jarocińskiego. Były
to zwycięskie grupy ostatnich zawodów powiatowych
oraz finaliści wyłonieni w czasie zawodów gminnych.

Zawody Gminy Jarocin odbyły się 14 czerwca w
Cielczy. Wzięło w nich udział 27 drużyn w
kategoriach: 12-15 lat - żeńska i męska oraz powyżej
16 lat żeńska i męska. Strażacy rywalizowali w
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z
przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Zwycięskie
drużyny w kategorii 12-15 lat, tj. żeńska z OSP
Cielcza i męska z OSP Osiek, wygrały obóz
wypoczynkowy do Smłodzińskiego Lasu. Zawody w
grupach powyżej 16 lat wygrały żeńska drużyna z
OSP Golina oraz męska z OSP Zakrzew.

Organizatorami zawodów byli: Zarząd Oddziału
Gminnego Zawiązku OSP w Jarocinie, Państwowa
Straż Pożarna w Jarocinie oraz Urząd Miejski w
Jarocinie, który ufundował nagrody o wartości 16 tys.
złotych. Na zawodach powiatowych młodzieżowa
męska drużyna z Osieka zajęła drugie miejsce.
Pozostałe sekcje uplasowały się na czwartych
miejscach w swoich kategoriach.

Wyniki zawodów gminnych:
Grupa żeńska - 12-15 lat:
OSP Cielcza
OSP Wilkowyja
OSP Kadziak
Grupa żeńska - powyżej 16 lat:
OSP Golina
OSP Tarce
OSP Cielcza

Grupa męska - 12-15 lat:
OSP Osiek
OSP Kadziak
OSP Łuszczaków

Grupa męska – powyżej 16 lat:
OSP Zakrzew
OSP Łuszczaków
OSP Witaszyce

