2009-12-30 | BBB+ dla Jarocina
Biznesmeni inwestujący w
gminie Jarocin mogą spać
spokojnie - jarociński
samorząd uzyskał bowiem
pozytywną ocenę ratingową.
Wystawiona przez niezależną
agencję ocena BBB+ oznacza,
że Jarocin charakteryzuje się niskim ryzykiem
kredytowym i jest wiarygodnym partnerem
biznesowym. Tym samym Jarocin – jako najmniejsza
obok Myślenic gmina w Polsce - dołączył do
nielicznego grona samorządów, które zdecydowały się
poddać ocenie swoją wiarygodność finansową.
- Racjonalność, bezpieczeństwo i przejrzystość – to
trzy zasady, które charakteryzują politykę finansową
gminy Jarocin. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na
ocenę naszej wiarygodności finansowej dokonaną
przez niezależną agencję ratingową – podkreślał
burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, prezentując 29
grudnia podczas sesji budżetowej wyniki ratingu. Ten
zaś okazał się dla Jarocina pozytywny.
Wystawiona Jarocinowi przez Fitch Ratings, jedną z
największych międzynarodowych agencji, ocena BBB+
oznacza, że Jarocin jest samorządem
charakteryzującym się niskim ryzykiem kredytowym,
a zdolność do obsługi zobowiązań finansowych jest

wystarczająca. Jak wskazuje agencja w uzasadnieniu
ratingu, ocena ta odzwierciedla dobre wyniki
operacyjne oraz dobre zarządzanie strategiczne i
finansowe, bezpieczny wskaźnik obsługi zadłużenia
oraz odpowiednią płynność. Fitch pozytywnie ocenił
zarządzenie finansowe i strategiczne w gminie Jarocin
ukierunkowane na podnoszenie efektywności
gospodarowania i dużą dynamikę inwestycyjną.
Agencja podkreśliła dokonaną przez władze gminy
Jarocin racjonalizację sieci placówek oświatowych
oraz wydatków w tym sektorze, dzięki czemu
ograniczono presję tego sektora na gminny budżet.
Zdaniem agencji, dobre zarządzanie finansowe
obejmuje również przekazywanie spółkom
komunalnych do realizacji najbardziej kosztownych
inwestycji.
Dlaczego samorządy w ogóle decydują się na ocenę
ratingową? Powodów, jak podkreśla skarbnik gminy
Jarocin Michał Żabiński, można wymienić co najmniej
cztery. Gmina posiadająca rating ma przede
wszystkim ułatwiony dostęp do tanich narzędzi
finansowania. - Analitycy bankowi mają ogromne
doświadczenie w analizie finansowej jeżeli chodzi o
przedsiębiorstwa i podmioty fizyczne, natomiast
ocena samorządów nie jest dla nich łatwa. To nie jest
standardowy klient. Jeżeli gmina posiada rating, to
dla takiej instytucji jest jasna informacja, że
samorząd cieszy się wiarygodnością kredytową.
Dlatego możemy się spodziewać, ze kiedyś koszt

pieniądza czy też emisja obligacji będą dla nas
tańsze – tłumaczy skarbnik. – Ponadto rating w wersji
anglojęzycznej jest publikowany w Londynie, stając
się dla inwestorów ogólnoświatową informacją, że
jesteśmy wiarygodnym partnerem, na którego terenie
warto zainwestować – podkreśla Żabiński. Jako dwa
kolejne powody skarbnik gminy wymienia
przejrzystość działania samorządu oraz walory
prestiżowe i promocyjne.
Obecnie w Polsce rating posiada około 30
samorządów – są to w większości duże miasta. Jeżeli
chodzi o miasta porównywalne z Jarocinem, ocenie
ratingowej poddała się jedynie gmina Myślenice. W
Wielkopolsce ratingi – obok Jarocina – mają jedynie
Poznań i Ostrów Wielkopolski.

2009-12-30 | Uczcili rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia br. przypadła 91.
rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Burmistrz
Jarocina, wyróżniony Odznaką
Honorową Towarzystwa
Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919
"Wierni tradycji", oddał cześć pierwszemu dowódcy
Powstania, składając wieniec przy pomniku Stanisława

Taczaka w Mieszkowie.
28 grudnia kwiaty złożono także w czterech innych
miejscach pamięci narodowej w Jarocinie - przy
pomnikach: Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu
parafialnym i przed budynkiem magistratu przy Al.
Niepodległości, a także przy tablicach pamiątkowych:
przy kościele p.w. św. Marcina i na budynku "Victorii"
przy ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego. W
uroczystościach udział wzięły władze gminy, powiatu,
przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych oraz
organizacji kombatanckich.
Kilka dni wcześniej burmistrz Jarocina Adam Pawlicki
został wyróżniony Odznaką Honorową "Wierni
Tradycji". Odznakę przyznaje Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 za wybitne
zasługi w dziele upowszechniania wiedzy i pamięci o
Powstaniu Wielkopolskim. Niekwestionowanym
wkładem włodarza Jarocina w pielęgnowanie pamięci
o bohaterach Powstania Wielkopolskiego jest
zbudowany rok temu jedyny w Polsce pomnik
pierwszego dowódcy Powstania Stanisława Taczaka w
jego rodzinnej miejscowości Mieszkowie oraz
ufundowanie dorocznych nagród im. Stanisława
Taczaka za Zasługi dla Ziemi Jarocińskiej.
Burmistrz odebrał wyróżnienie podczas uroczystości
wręczenia Nagród Honorowych Dobosz Powstania

Wielkopolskiego, która odbyła się 14 grudnia w Pałacu
Działyńskich w Poznaniu.

2009-12-22 | Kino po 80. urodzinach
Niemy film z taperem i koncert
muzyki filmowej były głównymi
atrakcjami uroczystości, która
20 grudnia zamknęła roczne
obchody 80. urodzin
jarocińskiego kina. Świeczkę
na urodzinowym torcie
zdmuchnęła rówieśniczka "Echa", Bogumiła Rożek,
która w prezencie od burmistrza otrzymała...
dożywotni karnet do kina. Jubileusz kina był również
okazją do zaprezentowania nowych udogodnień dla
osób niepełnosprawnych.
W niedzielne popołudnie gości wyjątkowego,
urodzinowego przyjęcia powitał niemy, 16-minutowy
film z 1920r. Edwarda F. Clinea i Bustera Keatona pt.
Więzień nr 13 z muzyką doskonałego tapera Leszka
Świderskiego w tle. Powrót do atmosfery początków
kinematografii publiczność XXI wieku przyjęła
gorącym aplauzem. Nie mniejsze owacje zebrała
orkiestra działająca przy Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Jarocinie, która, pod batutą
Izabeli Skrzypek, zabrała widzów, a raczej słuchaczy,
w niezwykłą podróż po historii światowego kina.

Orkiestra zaprezentowała utwory będące muzycznymi
ilustracjami do filmów polskich i zagranicznych. Nie
zabrakło szlagierów do takich obrazów jak Czterej
pancerni i pies, Stawka większa niż życie, Pan
Tadeusz, Doktor Żywago, Różowa Pantera, Ojciec
Chrzestny, New York, Love story i przejmująca
ścieżka dźwiękowa do filmu Gladiator. Muzyczną
podróż uzupełniły wizualizacje multimedialne
przygotowane przez Bogusza Bogatko.
Tuż po koncercie przyszedł
czas na zdmuchnięcie świeczek
na urodzinowym torcie, który
nie mógł przybrać innego
kształtu niż... klatki taśmy
filmowej. Jak zapowiedział
Paweł Kula, prezes
Stowarzyszenia Jarocin XXI prowadzącego obecnie
"Echo", założyciel kina Euzebiusz Basiński, nie może
już spełnić tego obowiązku. O zdmuchnięcie świeczek
została zatem poproszona pani Bogumiła Rożek z
Witaszyc, która urodziła się dokładnie w dniu, w
którym kino zainaugurowało swoją działalność. Pani
Bogumiła od burmistrza Jarocina otrzymała kwiaty i
upominki, wśród których znalazł się... dożywotni
karnet do kina.
Z okazji jubileuszu nie zbrakło też prezentu dla
niepełnosprawnych widzów. Kino, dzięki pozyskanej
dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

wzbogaciło się m.in. o platformę, dzięki której osoby
na wózkach inwalidzkich będą mogły z łatwością
pokonać schody prowadzące na widownię.
Urodzinowej uroczystości towarzyszyła także
okolicznościowa wystawa przygotowana przez
Muzeum Regionalne w Jarocinie. Składają się na nią
fotografie kina i ulicy Gołębiej, przy której kino ma
swoją siedzibę. Dokumentacja fotograficzna kina z lat
okupacji wojennej i czasów PRL-u jest bogata,
natomiast z czasów międzywojennych zachowało się
tylko jedno zdjęcie przedstawiające ówczesnego
kinooperatora, pana Michasia. Na wystawie
prezentowane są także wycinki z Gazety Jarocińskiej
informujące o projekcjach filmowych i towarzyszące
im plakaty.

2009-12-21 | Tarce w "Zapiskach Jarocińskich"
Na jarocińskim rynku wydawniczym
22 grudnia ukaże się najnowszy,
numer "Zapisków Jarocińskich",
którego tematem przewodnim będzie
historia majętności Tarce wraz z
barwnie przedstawionymi dziejami
tamtejszego pałacu. Wiodący artykuł
autorstwa historyka sztuki Bolesławy
Krzyślak przynosi mnóstwo
ciekawych, do tej pory mało znanych faktów z bogatej

historii Tarc. Czytelników zaciekawić może również
unikatowy opis Tarzec z końca XVIII wieku. W dziale
Materiały do Słownika Biograficznego Ziemi
Jarocińskiej znalazł się z kolei ciekawy życiorys
Stanisława Hebanowskiego, architekta tarzeckiego
pałacu.
Zapiski w cenie 10 zł można nabyć w Muzeum
Regionalnym w Jarocinie, Czytelni pod Ratuszem oraz
we wszystkich filiach Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Jarocin. Zapraszamy do lektury!

2009-12-21 | Jarocin wypiękniał na święta
W tym roku zimową aurę na
jarocińskich ulicach
wyprzedziły elementy...
świątecznego wystroju. Nowe
oświetlenie ozdabia m.in.
rynek, śródmieście i wjazd do
Jarocina.
Kilkadziesiąt kurtyn świetlnych na choince w centrum
miasta, dekoracje latarniowe w śródmieściu oraz
girlandy na drzewkach rozjaśniają i upiększają Jarocin
od pierwszych dni grudnia. Nowa świąteczna
iluminacja pojawiła się na ulicy Wrocławskiej (19
ozdób), Św. Ducha (14 dekoracji) oraz Śródmiejskiej
(7 elementów). Każde z nich zostały wykonane w

technologii LED, która jest zarówno ekologiczna, jak i
ekonomiczna. Dzień przed mikołajkami nowe ozdoby
świąteczne w kształcie choinek pojawiły się także przy
ul. Poznańskiej, na wiaduktach i przy rondzie. A
kolorowe iluminacje zawisły nad wejściami na rynek.
Teraz, gdy ulice miasta mienią się kolorowymi
światełkami, a od świąt dzieli nas zaledwie kilka dni,
pozostaje jeszcze tylko czekać na... mikołaja.

2009-12-18 | Kalendarz na 30-lecie
jarocińskiego Festiwalu
30-lecie jarocińskiego festiwalu
to bez wątpienia najważniejsza
impreza kulturalna 2010 roku
przygotowywana przez gminę
Jarocin. Właśnie temu
wydarzeniu poświęcony jest
okolicznościowy kalendarz,
który swoją premierę miał 11 grudnia podczas
spotkania burmistrza z mieszkańcami w jarocińskim
ratuszu.
Kolekcja jubileuszowa składa się z kalendarza
książkowego i ściennego. W wydawnictwie
książkowym na kolorowej, kilkustronicowej wkładce
można zapoznać się z festiwalowym alfabetem. Jego
autor - Michał Wiraszko, dyrektor Jarocińskiego
Ośrodka Kultury - z premedytacją nie przedstawiał

chronologicznej historii sztandarowej imprezy
Jarocina, ale przybliżył najważniejsze festiwalowe
pojęcia, układając je w porządku alfabetycznym.
Dowiadujemy się zatem m.in. czym był dla festiwalu
amfiteatr, kto był ojcem chrzestnym imprezy, jakie
najważniejsze kapele rozpoczynały swoje kariery na
deskach jarocińskiej sceny. Festiwalowy alfabet
uzupełniony jest o kolekcję unikatowych zdjęć.
Głównymi bohaterami
kalendarza jest nie tylko
minione, ale także przyszłe
pokolenie dzieci Jarocina. Z
okładek obu kalendarzy
spoglądają przedszkolaki z
jarocińskiego "Marcinka" przedszkola integracyjnego nr 5. Ucharakteryzowane
"festiwalowo" przypominają, że przyszłość festiwalu
leży w ich rękach. Przedszkolaków z "Marcinka" nie
mogło oczywiście zabraknąć podczas premierowej
prezentacji kalendarza - pojawiły się w ratuszu
ubrane podobnie jak na sesji zdjęciowej, promując
tym najlepiej jubileuszowe wydawnictwo.
Kalendarze książkowe w cenie 35 zł są do kupienia w
Czytelni pod Ratuszem, Muzeum Regionalnym oraz w
JOK-u. - Cena może nie jest niska, ale wydawnictwo
ma niewielki nakład. Jest prawdziwą perełką
kolekcjonerską dla sympatyków jarocińskiego
festiwalu - zachęca burmistrz. Ścienne kalendarze są

bezpłatnym gadżetem miejskim. 2009-12-18 |
Więcej dla stowarzyszeń
Prawie 9 mln zł przeznaczy
w 2010 roku gmina Jarocin
na działalność organizacji
pozarządowych. To
ewenement w skali całego
kraju. W dobie kryzysu
finansowego, gdy większość
samorządów dotuje
organizacje pieniędzmi
stanowiącymi ułamek
procenta budżetu, Jarocin podniesie ten odsetek aż do
8,5 procent!
Od lat Jarocin jest bezapelacyjnym liderem w regionie
pod względem liczby aktywnych organizacji
pozarządowych, pozyskiwanych przez nie środków
oraz liczby realizowanych projektów. Jesteśmy także
jednym z nielicznych w Polsce samorządów, który na
dotacje dla stowarzyszeń przeznacza prawie 1/10
całego budżetu gminy. To bardzo dużo, zważając na
fakt, że ogólnopolska średnia wydatków wynosi
zaledwie 0,7 proc. budżetu!
Po doskonałym roku 2009, kiedy 7,9 proc. budżetu
gminy Jarocin stanowiły dotacje dla stowarzyszeń, rok
2010 przedstawia się jeszcze lepiej. Pieniądze
przeznaczone przez gminę na działalność organizacji

pozarządowych będą bowiem stanowić 8,5 proc.
budżetu miasta. Najwięcej pieniędzy, bo prawie 6,1
mln zł, w projekcie przyszłorocznego budżetu
przewidziano dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
Ponad 1,3 mln zł zaplanowano na usługi opiekuńcze,
które na terenie gminy świadczy Polski Czerwony
Krzyż. Ponad 1,1 mln zł to dotacje na projekty
kulturalne, sportowe, profilaktyczne oraz turystyczne.
150 tys. to kwota dotacji przewidzianej na
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Radlinie. A ponad 113 tys. zł to pieniądze dla
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Począwszy od roku 2003 tj. na przestrzeni 7 lat udział
stowarzyszeń w zarządzaniu gminą m.in. poprzez
prowadzenie placówek oświatowych, organizację zajęć
sportowych, wydarzeń kulturalnych i działań
profilaktycznych wzrósł diametralnie. Dla porównania:
w 2003 roku wydatki na dotacje dla organizacji
pozarządowych w budżecie gminy wynosiły niecałe
1,1 mln zł, by w 2009 roku wzrosnąć do… 8,9 mln zł.
Podobną, zwyżkową tendencję utrzymują same
organizacje pozarządowe, które systematycznie
pozyskują coraz to większe środki z innych źródeł
finansowania takich jak Urząd Marszałkowski,
Wielkopolski Urząd Wojewódzki czy Fundacja
Współpracy Polsko – Niemieckiej. Jednym z
rekordzistów w tej dziedzinie jest Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA w Radlinie, które na

zimowy, bezpłatny wypoczynek dla 150 uczniów z
terenu gminy Jarocin pozyskało na początku roku
prawie 100 tys. zł. Znakomitymi wynikami może
pochwalić się także Stowarzyszenie Jarocin XXI, które
tylko w tym roku pozyskało m.in. 25 tys. zł z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
organizację Wielkiego Teatru w Małym Mieście, prawie
23 tys. zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na
dostosowanie kina dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, 10 tys. zł z tego samego źródła
na szkolną Akademię Filmową oraz 15 tys. zł z
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na polsko –
niemieckie warsztaty teatralne. Sukcesem pochwalić
się może również Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc,
które pozyskało prawie 20 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego na organizację obozu letniego dla
45 dzieci o niskim statusie materialnym.
Począwszy od 2003 roku do roku 2009 wydatki na
dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
wzrosły ośmiokrotnie z kwoty prawie 717 tys. zł r. do
ponad 5,6 mln zł. W analogicznym czasie wydatki na
dotacje na projekty kulturalne wzrosły aż 11-krotnie z
kwoty ponad 34,5 tys. zł w 2003 r. do ponad 387 tys.
zł w 2009 r. Podobnie wygląda dotowanie projektów
sportowych (wzrost z ponad 203 tys. zł do prawie 650
tys. zł) oraz projektów profilaktycznych (wzrost z 87
tys. zł w 2003 r. do prawie 279 tys. zł w 2009 r.).
Środki pozyskane przez organizacje pozarządowe
spoza budżetu gminy: rok 2008 – 459.641 zł; rok

2009 – 694.393 zł2009-12-18 | Więcej dla
stowarzyszeń
Prawie 9 mln zł przeznaczy
w 2010 roku gmina Jarocin
na działalność organizacji
pozarządowych. To
ewenement w skali całego
kraju. W dobie kryzysu
finansowego, gdy większość
samorządów dotuje
organizacje pieniędzmi
stanowiącymi ułamek
procenta budżetu, Jarocin podniesie ten odsetek aż do
8,5 procent!
Od lat Jarocin jest bezapelacyjnym liderem w regionie
pod względem liczby aktywnych organizacji
pozarządowych, pozyskiwanych przez nie środków
oraz liczby realizowanych projektów. Jesteśmy także
jednym z nielicznych w Polsce samorządów, który na
dotacje dla stowarzyszeń przeznacza prawie 1/10
całego budżetu gminy. To bardzo dużo, zważając na
fakt, że ogólnopolska średnia wydatków wynosi
zaledwie 0,7 proc. budżetu!
Po doskonałym roku 2009, kiedy 7,9 proc. budżetu
gminy Jarocin stanowiły dotacje dla stowarzyszeń, rok
2010 przedstawia się jeszcze lepiej. Pieniądze
przeznaczone przez gminę na działalność organizacji

pozarządowych będą bowiem stanowić 8,5 proc.
budżetu miasta. Najwięcej pieniędzy, bo prawie 6,1
mln zł, w projekcie przyszłorocznego budżetu
przewidziano dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
Ponad 1,3 mln zł zaplanowano na usługi opiekuńcze,
które na terenie gminy świadczy Polski Czerwony
Krzyż. Ponad 1,1 mln zł to dotacje na projekty
kulturalne, sportowe, profilaktyczne oraz turystyczne.
150 tys. to kwota dotacji przewidzianej na
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Radlinie. A ponad 113 tys. zł to pieniądze dla
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Począwszy od roku 2003 tj. na przestrzeni 7 lat udział
stowarzyszeń w zarządzaniu gminą m.in. poprzez
prowadzenie placówek oświatowych, organizację zajęć
sportowych, wydarzeń kulturalnych i działań
profilaktycznych wzrósł diametralnie. Dla porównania:
w 2003 roku wydatki na dotacje dla organizacji
pozarządowych w budżecie gminy wynosiły niecałe
1,1 mln zł, by w 2009 roku wzrosnąć do… 8,9 mln zł.
Podobną, zwyżkową tendencję utrzymują same
organizacje pozarządowe, które systematycznie
pozyskują coraz to większe środki z innych źródeł
finansowania takich jak Urząd Marszałkowski,
Wielkopolski Urząd Wojewódzki czy Fundacja
Współpracy Polsko – Niemieckiej. Jednym z
rekordzistów w tej dziedzinie jest Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA w Radlinie, które na

zimowy, bezpłatny wypoczynek dla 150 uczniów z
terenu gminy Jarocin pozyskało na początku roku
prawie 100 tys. zł. Znakomitymi wynikami może
pochwalić się także Stowarzyszenie Jarocin XXI, które
tylko w tym roku pozyskało m.in. 25 tys. zł z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
organizację Wielkiego Teatru w Małym Mieście, prawie
23 tys. zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na
dostosowanie kina dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, 10 tys. zł z tego samego źródła
na szkolną Akademię Filmową oraz 15 tys. zł z
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na polsko –
niemieckie warsztaty teatralne. Sukcesem pochwalić
się może również Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc,
które pozyskało prawie 20 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego na organizację obozu letniego dla
45 dzieci o niskim statusie materialnym.
Począwszy od 2003 roku do roku 2009 wydatki na
dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
wzrosły ośmiokrotnie z kwoty prawie 717 tys. zł r. do
ponad 5,6 mln zł. W analogicznym czasie wydatki na
dotacje na projekty kulturalne wzrosły aż 11-krotnie z
kwoty ponad 34,5 tys. zł w 2003 r. do ponad 387 tys.
zł w 2009 r. Podobnie wygląda dotowanie projektów
sportowych (wzrost z ponad 203 tys. zł do prawie 650
tys. zł) oraz projektów profilaktycznych (wzrost z 87
tys. zł w 2003 r. do prawie 279 tys. zł w 2009 r.).
Środki pozyskane przez organizacje pozarządowe

spoza budżetu gminy: rok 2008 – 459.641 zł; rok
2009 – 694.393 zł

2009-12-18 | Więcej dla stowarzyszeń
Prawie 9 mln zł przeznaczy
w 2010 roku gmina Jarocin
na działalność organizacji
pozarządowych. To
ewenement w skali całego
kraju. W dobie kryzysu
finansowego, gdy większość
samorządów dotuje
organizacje pieniędzmi
stanowiącymi ułamek
procenta budżetu, Jarocin podniesie ten odsetek aż do
8,5 procent!
Od lat Jarocin jest bezapelacyjnym liderem w regionie
pod względem liczby aktywnych organizacji
pozarządowych, pozyskiwanych przez nie środków
oraz liczby realizowanych projektów. Jesteśmy także
jednym z nielicznych w Polsce samorządów, który na
dotacje dla stowarzyszeń przeznacza prawie 1/10
całego budżetu gminy. To bardzo dużo, zważając na
fakt, że ogólnopolska średnia wydatków wynosi
zaledwie 0,7 proc. budżetu!
Po doskonałym roku 2009, kiedy 7,9 proc. budżetu

gminy Jarocin stanowiły dotacje dla stowarzyszeń, rok
2010 przedstawia się jeszcze lepiej. Pieniądze
przeznaczone przez gminę na działalność organizacji
pozarządowych będą bowiem stanowić 8,5 proc.
budżetu miasta. Najwięcej pieniędzy, bo prawie 6,1
mln zł, w projekcie przyszłorocznego budżetu
przewidziano dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
Ponad 1,3 mln zł zaplanowano na usługi opiekuńcze,
które na terenie gminy świadczy Polski Czerwony
Krzyż. Ponad 1,1 mln zł to dotacje na projekty
kulturalne, sportowe, profilaktyczne oraz turystyczne.
150 tys. to kwota dotacji przewidzianej na
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Radlinie. A ponad 113 tys. zł to pieniądze dla
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Począwszy od roku 2003 tj. na przestrzeni 7 lat udział
stowarzyszeń w zarządzaniu gminą m.in. poprzez
prowadzenie placówek oświatowych, organizację zajęć
sportowych, wydarzeń kulturalnych i działań
profilaktycznych wzrósł diametralnie. Dla porównania:
w 2003 roku wydatki na dotacje dla organizacji
pozarządowych w budżecie gminy wynosiły niecałe
1,1 mln zł, by w 2009 roku wzrosnąć do… 8,9 mln zł.
Podobną, zwyżkową tendencję utrzymują same
organizacje pozarządowe, które systematycznie
pozyskują coraz to większe środki z innych źródeł
finansowania takich jak Urząd Marszałkowski,
Wielkopolski Urząd Wojewódzki czy Fundacja

Współpracy Polsko – Niemieckiej. Jednym z
rekordzistów w tej dziedzinie jest Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA w Radlinie, które na
zimowy, bezpłatny wypoczynek dla 150 uczniów z
terenu gminy Jarocin pozyskało na początku roku
prawie 100 tys. zł. Znakomitymi wynikami może
pochwalić się także Stowarzyszenie Jarocin XXI, które
tylko w tym roku pozyskało m.in. 25 tys. zł z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
organizację Wielkiego Teatru w Małym Mieście, prawie
23 tys. zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na
dostosowanie kina dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, 10 tys. zł z tego samego źródła
na szkolną Akademię Filmową oraz 15 tys. zł z
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na polsko –
niemieckie warsztaty teatralne. Sukcesem pochwalić
się może również Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc,
które pozyskało prawie 20 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego na organizację obozu letniego dla
45 dzieci o niskim statusie materialnym.
Począwszy od 2003 roku do roku 2009 wydatki na
dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
wzrosły ośmiokrotnie z kwoty prawie 717 tys. zł r. do
ponad 5,6 mln zł. W analogicznym czasie wydatki na
dotacje na projekty kulturalne wzrosły aż 11-krotnie z
kwoty ponad 34,5 tys. zł w 2003 r. do ponad 387 tys.
zł w 2009 r. Podobnie wygląda dotowanie projektów
sportowych (wzrost z ponad 203 tys. zł do prawie 650
tys. zł) oraz projektów profilaktycznych (wzrost z 87

tys. zł w 2003 r. do prawie 279 tys. zł w 2009 r.).
Środki pozyskane przez organizacje pozarządowe
spoza budżetu gminy: rok 2008 – 459.641 zł; rok
2009 – 694.393 zł

2009-12-17 | Jarociniacy życzą: Szczęśliwego
Nowego Jarocina!
W tym roku jarociniacy mają
możliwość wysłania do rodzin i
swych znajomych z całej Polski
wyjątkowych życzeń - a to za
sprawą specjalnie
zaprojektowanej kartki
świąteczno - noworocznej.
Kartka jest nie tylko nośnikiem
życzeń, ale swoistą formą... promocji Jarocina.
Projekt kartki składa się z dwóch części. Pierwsza
strona ma charakter świąteczny - ozdobiona jest
malunkiem mieszkanki Jarocina, Małgorzaty
Koniecznej, który przedstawia ratusz w zimowej
scenerii. Druga strona - to życzenia noworoczne:
"szczęśliwego nowego Jarocina" wraz z
najważniejszymi przedsięwzięciami - inwestycjami i
wydarzeniami kulturalnymi - które czekają na
jarociniaków i gości Jarocina w 2010 roku.
A przyszły rok w Jarocinie zapowiada się naprawdę
szczęśliwie - do użytku oddanych zostanie kilkanaście
dużych inwestycji, wśród których znajduje się
aquapark, hala widowiskowo - sportowa i trybuny na
stadionie w kompleksie sportowym Jarocin Sport, sale

sportowe przy trzech szkołach, autobusy komunikacji
miejskiej, nowe bloki mieszkalne, najnowocześniejsza
w regionie stacja uzdatniania wody czy kompleksowo
budowana sieć drogowa na jarocińskim osiedlu
Tysiąclecia. Najważniejsze wydarzenia kulturalne to
Festiwal Polska Akademia Gitary i 30-lecie
jarocińskiego festiwalu.

Kartki wraz z kopertami do każdego domostwa na
terenie gminy Jarocin dostarczają uczniowie
jarocińskich gimnazjów. Nie trzeba ich kupować - są
bezpłatne. Każdy jarociniak, który otrzyma kartkę,
może ją wypełnić własnymi życzeniami i wysłać
następnie do rodziny czy swoich znajomych w Polsce i
na świecie.
- Jarocińska kartka to nie tylko przyjemność płynąca
ze składania życzeń bliskim i znajomym, ale także
doskonała promocja Jarocina - podsumowuje
burmistrz Adam Pawlicki. - Inne miasta wykupują
drogie bilbordy, reklamy w mediach, aby promować
gminne przedsięwzięcia. Ja uważam, że najlepszą siłą
promocji Jarocina, najlepszymi ambasadorami tego
miejsca, są mieszkańcy.
Od 17 grudnia życzenia "Wesołych świąt i
szczęśliwego nowego Jarocina" jako wielkoformatowe

reklamy pojawiły się na przystankach autobusowych
w mieście. W przyszłym tygodniu pojawią się na
stronie internetowej www.jarocin.pl oraz w lokalnej
prasie. Kampania świąteczna "Wesołych świąt i
szczęśliwego nowego Jarocina 2010" realizowana jest
na zlecenie Gminy Jarocin.
Czy wiesz, że:
zwyczaj wysyłania kart świątecznych narodził się
w Anglii w połowie XIX wieku (pierwsza kartka
została tam wysłana w 1842 lub 1843 roku)
słowo "pocztówka" wprowadził do naszego języka
Henryk Sienkiewicz w 1900 roku
93 - tyle lat trwało dostarczenie kartki
świątecznej wysłanej w 1914 roku - kartka
"rekordzistka" trafiła pod wskazany adres dopiero
dwa lata temu
14 grudnia przypada dzień pisania życzeń
bożonarodzeniowych
11 grudnia 2009 roku podczas spotkania z
mieszkańcami w jarocińskim ratuszu, burmistrz
Jarocina zaprezentował po raz pierwszy kartkę
świąteczno-noworoczną,
inaugurując
akcję
promocyjną "Szczęśliwego nowego Jarocina"

2009-12-17 | Przedszkolaki u burmistrza
Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 5
"Marcinek" odwiedziły 17 grudnia
burmistrza Jarocina Adama
Pawlickiego. Z okazji zbliżających się

świąt Bożego Narodzenia maluchy złożyły włodarzowi
życzenia i wręczyły... świąteczne pierniki. W zamian
burmistrz obdarował je cukierkami.

2009-12-16 | Infokiosk kontra wandale
Kosztował 11 tys. i miał służyć
mieszkańcom i osobom
przyjezdnym, dla których był
bezpłatnym źródłem informacji
o naszej gminie. Niestety już
nie jest. Zamontowany w
podcieniach ratusza infokiosk
nie był wystarczająco wandaloodporny i w wyniku
kolejnej dewastacji został usunięty z rynku.
W 2006 roku Urząd Miejski zakupił wyposażony w
duży, czytelny monitor komputer, który miał pełnić
rolę Publicznego Punktu Dostępu do Internetu, w
którym całkowicie bezpłatnie mogliby m.in.
przeglądać stronę internetową miasta www.jarocin.pl,
spółek gminnych oraz instytucji kulturalnych. Po raz
pierwszy infokiosk został mechanicznie uszkodzony
(najprawdopodobniej szklaną butelką) w niespełna
rok od zakupu. Monitor został natychmiast
wymieniony, a aby ułatwić jego obsługę,
zamontowano w nim dodatkowo zewnętrzną

klawiaturę. Ta okazała się jednak być sporym
wyzwaniem dla wandali, którzy przez następne
miesiące konsekwentnie próbowali ją oderwać od
obudowy komputera używając w tym celu m.in.
metalowych prętów oraz wyginając półkę na której
była zamontowana. Masywna klawiatura
"skapitulowała" po roku. Gdy została definitywnie
zniszczona, ze względów bezpieczeństwa, konieczny
był jej demontaż. Wówczas po raz drugi został
uszkodzony monitor infokiosku, co poskutkowało
częstymi awariami.
Po trzech latach nierównej walki z wandalami
naprawa infokiosku znacznie przewyższa jego
wartość. Dlatego konieczny był jego demontaż.
Miejsce infokiosku zajęła tablica, za pośrednictwem
której Miasto przeprasza mieszkańców i turystów za
wandali, którzy zniszczyli miejski komputer i
informując jednocześnie, że najbliższy punkt dostępu
do internetu znajduje się w Czytelni pod Ratuszem.
Niewykluczone, że w podcieniach pojawi się nowy
infokiosk. Nowe urządzenie będzie jednak musiało być
jeszcze bardziej "wandaloodporne" niż poprzednie.
Trudno bowiem liczyć na to, że wandale pójdą po
rozum do głowy i nie będą próbowali zniszczyć
następcy zdewastowanego komputera.

2009-12-16 | Św. Ducha do wyboru
Zaledwie dwie osoby skorzystały z możliwości
zgłoszenia uwag lub wniosków dotyczących
przebudowy ul. św. Ducha w Jarocinie. W ramach
społecznych konsultacji mieszkańcy mieli realny
wpływ na ostateczny kształt przebudowy odcinka od
skrzyżowania z ulicą Żerkowską do ulicy Okrężnej.
Pod ocenę mieszkańców Jarocina poddano aż trzy
warianty przebudowy ulicy św. Ducha. Na zlecenie
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu opracowała je spółka Fojud. Czym się
różniły? Wdrożenie jednego z nich wiązało się z
wydzieleniem dwóch pasów ruchu w rejonie św.
Ducha oddzielonych pasem bezpieczeństwa. Pozostałe
dwa charakteryzowały się poszerzeniem chodników w
obecnym kształcie drogi, pogłębieniem zatok
autobusowych oraz wydzieleniem miejsc postojowych
na wysokości ogródków działkowych. Oprócz dwóch
wniosków mieszkańców św. Ducha do spółki Fojud
wpłynęło również pismo Urzędu Miejskiego, w którym
jako najkorzystniejszy wskazano wariant nr 1
przebudowy odcinka od skrzyżowania z ulicą
Żerkowską do ulicy Okrężnej. Równocześnie
podkreślono, że po wybudowaniu obwodnicy miasta
Jarocina ul. Św. Ducha straci status drogi
wojewódzkiej, a uzyska status drogi gminnej. Jako
przyszły zarządca drogi gmina zwróciła uwagę na brak

konieczności projektowania pasów zielonych w
miejscach gdzie nie będzie do nich dostępu
(wykaszanie trawy będzie poważnie utrudnione ze
względu na niewielką odległość pomiędzy obrzeżem, a
płotem).
Które z trzech propozycji rozwiązań opracowanych
przez poznański Fojud zostanie ostatecznie wdrożone
na św. Ducha? - Do 2 grudnia otrzymaliśmy dwa
wnioski od mieszkańców Jarocina, z których tylko
jeden tak naprawdę dotyczył omawianego odcinka
drogi. Obecnie trwają dalsze konsultacje w tej
sprawie. Ich wyniki będą znane najprawdopodobniej
na początku stycznia - informuje Łukasz Białecki,
kierownik projektu w spółce Fojud. W dalszej
kolejności zarządca drogi czyli Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, który zadecydował o
konieczności przebudowy ulicy św. Ducha, ogłosi
przetarg na realizację przebudowy drogi. W całości
również sfinansuje wspomnianą inwestycję.
Czas, jaki dzieli mieszkańców ulicy od rozpoczęcia
inwestycji, jest najwłaściwszym momentem na
sprawdzenie stanu przyłączy kanalizacyjnych oraz
przeprowadzenie ewentualnych remontów. Po
zakończeniu robót drogowych zarządca drogi (WZDW)
może bowiem nie wyrazić zgody na jakiekolwiek
roboty w pasie drogowym wiążące się z rozbiórką
chodników, wjazdów lub nawierzchni drogi.

2009-12-16 | Orzeł dla banku, srebrny promotor
dla burmistrza
Bank Spółdzielczy w Jarocinie został
laureatem nagrody Orzeł
Agrobiznesu. Do prestiżowego
wyróżnienia nominował go burmistrz
Jarocina, któremu kapituła konkursu
przyznała tytuł "Srebrny Promotor
Orłów Agrobiznesu".
Po raz pierwszy nagroda została
przyznana w grudniu 2001r. Od tamtego czasu
otrzymują ją firmy posiadające udokumentowany
sukces rynkowy potwierdzony wynikami ankietowych
badań konsumenckich. Nagrody i nominacje
każdorazowo przyznaje kapituła złożona z polityków
zajmujących się problematyką konsumencką,
marketingowców, handlowców i specjalistów
zajmujących się polityką jakości.
Nominację do prestiżowego tytułu jarociński bank
uzyskał dzięki rekomendacji Adama Pawlickiego. Myślę, że wyróżnienie to nie powinno być dla nikogo
zaskoczeniem. Bank Spółdzielczy w Jarocinie jest
bowiem jednym z najprężniej rozwijających się
przedsiębiorstw oraz liderem w sektorze usług
bankowych na terenie gminy. Dzięki umowie
partnerskiej z Jarocińskim Funduszem Poręczeń

Kredytowych Bank Spółdzielczy wspiera jarocińską
przedsiębiorczość. Nie bez znaczenia jest również
fakt, że od lat jest mecenasem kultury, sportu oraz
organizacji pozarządowych, które wspiera finansowo
m.in. dotując akcję przekazywania 1 proc. podatku na
rzecz stowarzyszeń z terenu gminy - wylicza
burmistrz Jarocina.
Tegoroczna edycja konkursu "Orzeł Agrobiznesu"
objęta była honorowym patronatem Ewy
Kierkowskiej, wicemarszałek Sejmu RP.

2009-12-14 | Srebro za synów
W środę 9 grudnia 31 rodziców
otrzymało srebrne medale "Za
zasługi dla obronności kraju".
Odznaczenia, jakie przysługują
rodzicom, których co najmniej
troje z dzieci odbyło służbę
wojskową, wręczył podczas
uroczystości w jarocińskim ratuszu ppłk Andrzej
Krupiński - Komendant Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Kaliszu.
Komendant szczególnie dziękował za rodzicielskie
wsparcie dla synów służących w Wojsku Polskim. - W
jednostce miałem żołnierzy z całej Polski, ale najlepsi
byli zawsze z tego regionu - regionu Wielkopolski -

podsumował ppłk Marian Borowiak, Dowódca 16.
Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk. Rodzicom
gratulacje złożył także burmistrz Adam Pawlicki.

Wśród odznaczonych znaleźli się: Antoni Antczak,
Jan Binder, Krystyna Binder, Stanisława Woitaliek,
Szczepan Rynowiecki, Krystyna Rynowiecka, Stefania
Matuszak, Dorota Wdowczyk, Bronisław
Wojciechowski, Marianna Wojciechowska, Józef
Banaszak, Leokadia Banaszak, Marian Jarmuż, Bożena
Jarmuż, Maria Zdunek, Stanisław Kraczkowski, Maria
Kraczkowska, Bronisława Malinowska, Alina Musiał,
Franciszek Musiał, Leokadia Stachurska, Tadeusz
Szymkowiak, Barbara Szymkowiak, Czesław
Tomaszewski, Maria Tomaszewska, Edward
Walkiewicz, Maria Walkiewicz, Romuald Wardeński,
Teresa Wardeńska, Zefiryna Borkowska i Marianna
Szymańska.

2009-12-02 | Cztery kompleksy boisk otwarte
Nie o jednego, ani o dwa, lecz o... cztery nowoczesne
kompleksy boisk w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" wzbogaciła się 30 listopada Ziemia
Jarocińska. Budowę dwóch z nich - w Witaszycach i w
Jarocinie - kwotą ponad 650 tys. zł dofinansowała
gmina Jarocin.

Tak ważnego święta sportu, jak w miniony
poniedziałek, nie pamiętali w Jarocinie najstarsi
trenerzy piłki nożnej. Jednego dnia oddano do użytku
aż cztery orliki: przy Zespole Szkół w Rusku, przy
Szkole Podstawowej w Witaszycach, Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie oraz przy
Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie. Wszystkie obiekty
powstały dzięki dotacji Ministerstwa Sportu i Turystki,
Województwa Wielkopolskiego oraz trzech
samorządów: gminy Jarocin, powiatu jarocińskiego
oraz gminy Jaraczewo.
Witaszycki kompleks sportowy wart ponad 1 mln zł
tworzą: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62m o
nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 19,1x32,1m o nawierzchni
poliuretanowej oraz budynek socjalno-szatniowy.

Kompleks przy ZS nr 5 w Jarocinie, którego budowa
pochłonęła blisko 850 tys. zł tworzy boisko do piłki
nożnej o łącznej powierzchni 1880m kw. o
nawierzchni ze sztucznej trawy oraz tartanowe boisko
wielofunkcyjne o powierzchni 613m kw. W
przeciwieństwie do orlika w Witaszycach, sąsiadujący
z parkiem kompleks nie jest jednak wyposażony w
budynek socjalno-szatniowy. Jego funkcje przejęło
bowiem zaplecze "piątki".
Dzięki orlikom uczniowie szkoły w Witaszycach oraz
jarocińskiej "piątki" będą mieli zapewnione znacznie
lepsze warunki do uprawiania sportu i rozwoju.
Obydwa kompleksy zostaną również wykorzystane
podczas dodatkowych zajęć sportowych. Zgodnie z
ideą orlików każde z oddanych w poniedziałek boisk
jest ogrodzone i oświetlone, a - co warte podkreślenia
- korzystanie z nich jest całkowicie bezpłatne.
Uroczystego przecięcia wstęg ma nowo otwartych
orlikach dokonali m.in. burmistrz Adam Pawlicki,
starosta Stanisław Martuzalski, wójt Jaraczewa
Dariusz Strugała, a także senatorowie: Małgorzata

Adamczak i Mariusz Witczak oraz przedstawiciele
władz wojewódzkich.

2009-12-02 | Gaz z Roszkowa już płynie
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)
wraz ze spółką FX Energy Poland, 30 listopada w
poniedziałek odkręciło "kurki" z gazem w roszkowskiej
kopalni gazu. Uroczyście przecięto wstęgę i
symboliczne zapalono świeczki. Gaz już zasila
ogólnopolską sieć.

Bardzo się cieszę, że na inwestycji skorzysta gmina
Jarocin. Z opłaty eksploatacyjnej od wydobycia
surowców oraz z podatku od nieruchomości do
gminnej kasy wpłynie ok. 800 tys. zł rocznie - mówił
Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.

Budowa kopalni trwała dwa lata, a jej eksploatacja
ma potrwać 20 lat. Wielkość złoża szacuje się na 900
mln metrów sześciennych. Złoże ma 2,2 kilometrów
kw. powierzchni, a gaz wydobywany jest z głębokości
około 3 km. W przyszłości przewiduje się dalsze prace
poszukiwawcze na złożu Roszków w celu zwiększenia
wydobycia gazu.

2009-12-02 | Nowa ulica w Mieszkowie
28 listopada Sołtys Sołectwa
Mieszków - Józef Baumann
wraz z mieszkańcami mieli
powód do świętowania.
Wspólnie z przedstawicielami
samorządu gminnego oddali do
użytku ulicę Nową w
Mieszkowie.
Prace budowlane trwały 3 miesiące. Inwestycja
kosztująca prawie 550 tys. zł została wybudowana
przez Zakład Ulic z Jarocina na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Jarocinie. Ulica mierząca 450 m długości
została wykonana z kostki brukowej wraz z wjazdami
do prywatnych posesji. Przed jej wybudowaniem
wykonano odwodnienie i kanalizację deszczową.

