2010-01-29 | Kanalizacja w Cielczy
Blisko 800 tys. zł pozyskała gmina Jarocin z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę
kanalizacji deszczowej na ulicy Sienkiewicza, Nowej i Cmentarnej w Cielczy. W połowie ub. roku
podpisano umowę z wykonawcą robót na ul. Sienkiewicza, firmę budowlaną, która zbuduje kanalizację na
dwóch pozostałych ulicach poznamy po rozstrzygnięciu przetargu już na początku lutego br.
Wykonawcę inwestycji na ul. Sienkiewicza poznaliśmy w połowie ub. roku. W drodze przeprowadzonego
przetargu zostało przedsiębiorstwo Eko-Kan-Gaz z miejscowości Karski koło Ostrowa Wielkopolskiego,
które kanalizację zbuduje za ponad 173 tys. zł.
O tym, ile pieniędzy pochłonie budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Nowej i Cmentarnej, dowiemy się
po rozstrzygnięciu przetargu na początku lutego. Zgodnie z ogłoszonym 11 stycznia br. przetargiem
inwestycję podzielono na dwa etapy tj. na dwie ulice. Pierwszy z nich – budowa kanalizacji na ul.
Cmentarnej powinien zakończyć się przed końcem marca br. Drugi – kanalizacja na ul. Nowej – do 14
maja br.
Inwestycja zostanie sfinansowana z dwóch źródeł: dotacji z PROW finansowanego ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu gminy Jarocin, która najpierw pokryje
wszystkie koszty związane z budową, a następnie otrzyma zwrot pieniędzy z Poznania.

2010-01-29 | O kryzysie kultury i kulturze w
kryzysie
Czy instytucje kultury mają się dobrze
w dobie światowego kryzysu i jak się
w tym okresie odnaleźć - zastanawiali
się wspólnie przedstawicie świata
nauki, sztuki i samorządu podczas
zorganizowanej w Poznaniu
konferencji w maju ub. roku.
Pokłosiem sympozjum jest wydana
właśnie książka, w której znalazł się
m. in. artykuł poświecony jarocińskiej reformie
bibliotek.
Nobilitacją dla Jarocina było już samo zaproszenie
miasta do udziału w konferencji "Instytucje kultury w
czasach kryzysu", w której prelegentami były takie

osobistości świata nauki jak prof. Michał Kulesza,
prof. Jerzy Hausner, wiceminister kultury dr Monika
Smoleń czy prof. Jacek Sójka. W maju ub. roku
miasto reprezentował zastępca burmistrza Robert
Kaźmierczak, który został poproszony o
przedstawienie wdrażanego wówczas projektu
zastępowania bibliotek szkolnych filiami biblioteki
publicznej. Konferencyjne wystąpienia teraz zostały
wydane w firmie książki. "Samorządy gminne mogą w
krótkim czasie znacząco zwiększyć dostępność do
zbiorów bibliotecznych i uczynić z bibliotek
nowoczesne centra sięgania po wiedzę i zasoby
internetowe. Biblioteki mogą zacząć działać jako
lokalne (przede wszystkim wiejskie) ośrodki animacji
kulturalnej" - uznał w swoim wystąpieniu zastępca
burmistrza Jarocina. W artykule "Biblioteki
marnowanych potencjałów" znajdujemy też
zapowiedź budowy sieci punktów wsparcia
technologicznego i merytorycznego dla stowarzyszeń,
co obecnie jest wprowadzane na bazie sieci filii
biblioteki publicznej.
Podczas konferencji i w książce wiele miejsca
poświęcono zarówno kulturze w dobie światowego
kryzysu gospodarczego, jak i kryzysowi sektora
kultury. "Paradoksem wydaje się sytuacja, w której
dwadzieścia lat po pamiętnym przełomie, po wielu
latach reform w sferze gospodarki, administracji
państwowej i samorządowej, a nawet szkolnictwa i
służby zdrowia, o instytucjach kultury mówi się jako o

jedynym sektorze, w którym wciąż tak wyraźnie
obecne są relikty PRL-u" - napisał prof. Jacek Sójka,
dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM. "W istocie
nakładają się na siebie dwa kryzysy. Kryzys
gospodarczy, który powoduje budżetowo-finansowe
trudności w sektorze kultury (kryzys w kulturze), oraz
znacznie trwalszy strukturalny kryzys sektora kultury
(kryzys kultury). Aby móc sobie poradzić z tym
pierwszym, trzeba zdecydowanie zająć się
natychmiast tym drugim. To jedyna droga, by kultura
wyszła z tego zdolna do rozwoju i pobudzająca
rozwój. Żeby tak się stało w kulturze najbardziej
potrzebni są ci politycy, urzędnicy, eksperci i twórcy,
którzy zdecydują się być menedżerami zmiany,
głębokiej instytucjonalnej reformy, którzy nie zajmą
się tylko swoją organizacją czy grupą zawodową, ale
kulturą jako przestrzenią komunikacji społecznej i
rozwoju" - stwierdził prof. Jerzy Hausner.
Książka jest dostępna w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Jarocin w Pałacu Radolińskich.

2010-01-26 | Czwarty kompleks boisk w gminie
Jarocin
ZS nr 3 w Jarocinie powiększy
się w tym roku o kompleks
boisk sportowych w ramach
programu "Moje Boisko - Orlik

2012". Inwestycję zatwierdził 25 stycznia br. Sejmik
Województwa Wielkopolskiego.
Początek zimowych ferii przyniósł znakomitą
wiadomość dla ponad 320 uczniów jarocińskiej
"trójki". Jeszcze w tym roku utwardzony plac
porośnięty trawą, który pełni funkcję boiska, zastąpi
bowiem boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62
m o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz
budynek socjalno-szatniowy.
Uchwałę w sprawie orlika przy ul. Wrocławskiej podjął
w poniedziałek Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
By można było ogłosić przetarg na wykonawcę
inwestycji, potrzebne jest jeszcze m.in. pisemne
potwierdzenie budowy ze strony Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
Tradycyjnie inwestycja finansowana będzie z trzech
źródeł. Z Urzędu Wojewódzkiego gmina Jarocin
otrzyma na ten cel 333 tys. zł. Taka sama kwota
pochodzić będzie z budżetu państwa. Pozostałe środki
na budowę przekaże gmina Jarocin, która - z racji
tego, że część środków wpłynie na konto gminy
dopiero po zakończeniu inwestycji - na budowę boiska
przy ZS nr 3 zarezerwowała milion zł.
Przetarg, w ramach którego zostanie wyłoniony
wykonawca inwestycji, zostanie ogłoszony

najprawdopodobniej wczesną wiosną tego roku.
Wkrótce potem powinna ruszyć budowa orlika, który
musi zostać oddany do użytku przed końcem 2010r.
Kompleks boisk sportowych będzie czwartym po
Witaszycach, Zespole Szkół nr 5 oraz Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 Orlikiem na terenie gminy
Jarocin. Ogrodzony i oświetlony kompleks będzie
ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie
bezpłatne.

2010-01-26 | Festiwalowe gadżety i wejściówki
pojechały do Wrocławia
2.050 zł - tyle państwo Alicja i
Sławomir Franczyk z Wrocławia
zapłacili za VIP-owskie wejściówki na
Jarocin Festiwal 2010, które
burmistrz Jarocina przekazał na
aukcję Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Karnet wraz z
festiwalowymi gadżetami w trakcie
sesji Rady Miejskiej 26 stycznia
wręczył im zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak.
Ekskluzywne zaproszenie dla dwóch osób na 30-lecie
jarocińskiego festiwalu w dniach 16-18 lipca było
jednym z przedmiotów licytacji w internetowym
serwisie aukcyjnym Allegro.pl w ramach
tegorocznego, 18. finału Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy. Internautka, która zaoferowała
najwyższą cenę, kupiła karnet na 18-te urodziny
swojego syna Arkadiusza. Dzięki wpłacie na konto
WOŚP spędzi on niezapomniane trzy dni w czasie
trwania Jarocin Festiwal. Nagrodą jest bowiem
możliwość wysłuchania wszystkich koncertów
bezpośrednio spod sceny, przepustka do strefy
przeznaczonej dla mediów i artystów. A także
trzydniowy nocleg w dwuosobowym pokoju w
trzygwiazdkowym hotelu na terenie Jarocina oraz
torba festiwalowych gadżetów.
Cenę podwójnego, VIP-owskiego karnetu, który na
stronie Allegro.pl licytowano w zakładce "Wyróżnione
aukcje Użytkowników", przebijano 11 razy.
Ostateczna cena 2.050 zł padła w niespełna godzinę
przed zakończeniem aukcji. Uzyskane ze sprzedaży
pieniądze zasilą konto fundacji Jurka Owsiaka, która
w tym roku zbierała pieniądze na leczenie chorób
nowotworowych u dzieci.

2010-01-25 | Agencja Go Ahead organizatorem
Jarocin Festiwal 2010
Agencja Go Ahead z Poznania będzie organizatorem
Jarocin Festiwal 2010, który odbędzie się w dniach
16-18 lipca. Po unieważnieniu postępowania
przetargowego w drodze dialogu konkurencyjnego
burmistrz Jarocina analizował różne warianty

organizacji festiwalu. Ostatecznie, po zapoznaniu się z
bardzo ciekawą koncepcją artystyczną i
organizacyjną, zdecydował, że festiwal zorganizuje
agencja, z którą miasto współdziałało przy trzech
ostatnich edycjach festiwalu. Jednakże nieco inne
będą zasady dalszej współpracy. Go Ahead stanie się
zamiast Jarocińskiego Ośrodka Kultury podmiotem
występującym o organizację imprezy masowej.
Agencja będzie odpowiedzialna także za zaplecze
techniczne (m.in. scena, nagłośnienie, światła),
sanitarne i bezpieczeństwo uczestników. Go Ahead
przejmie także ryzyko finansowe imprezy. Samorząd
przeznaczy na organizację Jarocin Festiwalu 2010
kwotę nie większą niż ta, na jaką jeszcze w 2009r.
wyraziła zgodę Rada Miejska - 340 tys. zł. Z tych
środków zostaną sfinansowane niepowtarzalne
festiwalowe koncerty, przygotowane przez artystów
specjalnie na jubileusz 30-lecia jarocińskiego festialu.
Zmianie ulegnie także formuła konkursu dla młodych
zespołów.
Kampania promocyjna Jarocin Festiwalu 2010
rozpocznie się w pierwszej połowie lutego. W marcu
rozpocznie się sprzedaż biletów i karnetów.

2010-01-24 | 65. rocznica wyzwolenie Jarocina
spod okupacji hitlerowskiej
24 stycznia 1945 roku, w

środę, czyli 65 lat temu oddziały 33. Armii
dowodzonej przez gen. Wiaczesława Dimitriewicza
Cwietajewa oraz żołnierzy 7. Korpusu Kawalerii
Gwardii wyzwoliły Jarocin spod okupacji hitlerowskiej.
O wyzwolenie naszego miasta i powiatu walczyło ok.
60 żołnierzy radzieckich.
Rocznicę tego wydarzenia uczciły władze
samorządowe oraz przedstawiciele organizacji
kombatanckich z terenu Jarocina złożeniem kwiatów
w Mauzoleum na jarocińskim cmentarzu.

2010-01-18 | W hołdzie Taczakowi
16 stycznia 2009r. w Mieszkowie koło Jarocina
odsłonięto jedyny w Polsce pomnik pierwszego
dowódcy Powstania Wielkopolskiego gen. Stanisława
Taczaka. W piątek, 15 stycznia br. władze
samorządowe gminy i powiatu, przedstawiciele
ochotniczych straży pożarnych, bractwa kurkowego,
kombatanci i uczniowie uczcili pierwszą rocznicę tego
wydarzenia. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła
eucharystia w kościele parafialnym pw. św.
Wawrzyńca w Mieszkowie. Po niej delegacje
uczestniczące w obchodach złożyły wieńce pod
pomnikiem generała.

Pierwszą rocznicę jednego z najważniejszych
wydarzeń patriotycznych ubiegłego roku świętowano
także w gronie najmłodszych w Szkole Podstawowej w
Mieszkowie, która w ub. roku przyjęła nazwę
Stanisława Taczaka, oraz w Zespole Szkół im.
Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbyły się
uroczyste apele.

2010-01-18 | Najwyższa dotacja dla Tęczy
50 tys. zł otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
TĘCZA na organizację zimowego wypoczynku dla 80
dzieci z terenu gminy Jarocin. Pieniądze te są
najwyższą kwotą dotacji, jaką przyznano na
organizację ferii w całej Wielkopolsce.
8-dniowy wypoczynek, który rozpocznie się już 22
stycznia, to oferta dla uczniów szkół podstawowych.
Kryterium decydujące to status materialny. Główną
ideą przedsięwzięcia jest bowiem zapewnienie
atrakcyjnego wypoczynku tym dzieciom, których

rodziców nie stać na wysłanie pociech na zimowe
ferie.
Podobnie jak w roku ubiegłym, koordynatorem
organizacji przedsięwzięcia był Urząd Miejski, którego
pracownicy ściśle współpracując z radlińską "Tęczą",
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podjęli
wysiłek zorganizowania wypoczynku dla jak
największej liczby uczniów. W celu zapewnienia
dzieciom jak najlepszej opieki jedyną w swoim
rodzaju koalicję zawiązały także jarocińskie szkoły,
kino Echo, Jarociński Ośrodek Kultury, Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy, a także Powiatowa
Komenda Straży Pożarnej. Dzięki temu możliwe stanie
się zapewnienie dzieciom tak ciekawych atrakcji jak
nauka jazdy na nartach na poznańskiej Malcie,
wyprawy na basen, zajęcia taneczne, sportowe i
plastyczne czy bal karnawałowy. Specjalnie dla
uczestników zimowiska zostanie także zorganizowane
spotkanie z piłkarzami i trenerem JKS Jarota oraz
pokaz taekwondo przeprowadzony przez Józefinę
Nowaczyk-Wróbel z klubu Białe Tygrysy.
Organizacja zimowiska pochłonie ponad 60 tys. zł.
Pieniądze na ten cel pochodzić będą z Urzędu
Marszałkowskiego oraz gminy Jarocin, która za
pośrednictwem MGOPS wesprze wypoczynek dla
dzieci kwotą 6 tys. zł. Urząd Miejski w całości
sfinansuje także dowóz dzieci na zimowisko, pokryje

również koszt wypoczynku dodatkowego siedmiorga
uczniów. Ferie z Tęczą rozpoczną się już w najbliższy
piątek, 22 stycznia. W ramach wypoczynku dzieci
będą miały zapewniony nocleg wraz z pełnym
wyżywieniem w schroniskach w Radlinie i w ZS nr 5.
Co warte podkreślenia - za pobyt na zimowisku żaden
z uczniów nie zapłaci ani złotówki.

2010-01-18 | Pomyślny koniec półtorarocznej
batalii
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił
skargę kasacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego,
który w 2008r. zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w
Jarocinie likwidującą Szkołę Podstawową w Prusach.
Orzeczenie, którego treść wpłynęła do Urzędu
Miejskiego 18 stycznia br., jest ostateczne i nie
podlega dalszemu zaskarżeniu.
W "niełaskę" ZNP gmina Jarocin popadła w maju 2008
roku, kiedy radni miejscy podjęli decyzję o likwidacji
Szkoły Podstawowej w Prusach, w miejscu której
Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Żak" utworzyło
Niepubliczny Zespół Szkół, którego prowadzenia
jednocześnie się podjęło. Co warte podkreślenia zamiar likwidacji szkół pozytywnie zaopiniował
wcześniej minister edukacji narodowej. Reakcją
głównego zarządu związku była skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której

domagał się stwierdzenia nieważności dotyczącej Prus
uchwały.
W lutym ub. roku sąd oddalił jednak tą skargę
uzasadniając m.in., że zarząd nie miał podstaw
prawnych do złożenia skargi w tej sprawie oraz, że
uchwała o likwidacji szkoły nie musiała być
zaopiniowana przez związki zawodowe - jak
wskazywała strona skarżąca. Niekorzystny dla ZNP
wyrok nie zakończył jednak sporu. Obstający przy
swoim przedstawiciele związku w całości zaskarżyli go
bowiem do naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie. I w tym przypadku wyrok okazał się
jednak korzystny dla gminy Jarocin. A jak podano w
jego uzasadnieniu "skarga kasacyjna nie zasługiwała
na uwzględnienie".

2010-01-15 | Festiwalowe wejściówki
zlicytowane
2.050 zł tyle internautka Alicja zapłaciła za VIPowskie wejściówki na Jarocin Festiwal 2010, które
burmistrz Jarocina przekazał na aukcję Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja dobiegła
końca w piątkowe przedpołudnie.
Ekskluzywne zaproszenie dla dwóch osób na 30-lecie
jarocińskiego festiwalu w dniach 16-18 lipca było
jednym z przedmiotów licytacji w internetowym

serwisie aukcyjnym Allegro.pl w ramach
tegorocznego, 18. finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Internautka, która zaoferowała
najwyższą cenę, wygrała niezapomniane trzy dni w
czasie trwania Jarocin Festiwal. Nagrodą jest bowiem
możliwość wysłuchania wszystkich koncertów
bezpośrednio spod sceny, przepustka do strefy
przeznaczonej dla mediów i artystów. A także
trzydniowy nocleg w dwuosobowym pokoju w
trzygwiazdkowym hotelu na terenie Jarocina oraz
torba festiwalowych gadżetów.
Cenę podwójnego VIP-owskiego karnetu, który na
stronie Allegro.pl licytowano w zakładce "Wyróżnione
aukcje Użytkowników", przebijano 11 razy.
Ostateczna cena 2.050 zł padła w niespełna godzinę
przed zakończeniem aukcji. Uzyskane ze sprzedaży
pieniądze zasilą konto fundacji Jurka Owsiaka, która
w tym roku zbierała pieniądze na leczenie chorób
nowotworowych u dzieci.

2010-01-15 | Gmina sfinansuje Krzyże dla
Powstańców Wielkopolskich
O bezpłatne Wielkopolskie Krzyże
Powstańcze mogą ubiegać się
osoby, które są dziećmi lub
wnukami powstańców
wielkopolskich walczących w

kompaniach jarocińskich lub powstańców, którzy są
pochowani na terenie Gminy Jarocin.
Krzyże są przeznaczone do samodzielnego
zamontowania na nagrobkach powstańców. Zostaną
wykonane z żywicy poliestrowej imitującą brąz przez
wykonawcę odlewów - Piotra Mastalerza.
Zgłoszenia przyjmuje Wiesław Schreiber, Urząd
Miejski w Jarocinie, Kancelaria Burmistrza, Al.
Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, tel. (062) 749-9509 do 1 marca 2010r.

2010-01-11 | Jarocińska Cyber Liga
Grupa antyterrorystów walcząca ze
zorganizowaną grupą przestępczą,
która przetrzymuje zakładników - to
na szczęście nie fragment
jarocińskiej kroniki kryminalnej, lecz
scenariusz turnieju Cyber Liga,
którego rozgrywki rozpoczną się w
drugim tygodniu ferii.
Na pomysł zorganizowania wymagających nie tylko
refleksu ale i sprytu rozgrywek wpadli dwaj uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie Marcin
Nawrocki i Konrad Koterba, którzy swoim
entuzjazmem zarazili zarówno burmistrza Jarocina jak

i dyrektora Jarocińskiego Ośrodka Kultury.
Zorganizowany wg scenariusza licealistów turniej
odbędzie się w dwóch odsłonach: na platformie gier
Counter Strike 1.6 oraz Pro Evolution Soccer 2010.
Pierwsza z gier jest taktyczną grą drużynową
polegającą na walce antyterrorystów z terrorystami.
Druga to symulacja rozgrywki meczu piłki nożnej,
która daje zawodnikom takie możliwości jak
przydzielanie zawodnikom terminarzy treningowych
czy podpisywanie umów ze sponsorami.
W ramach platformy Counter Strike w turnieju
weźmie udział 16 drużyn podzielonych na 4 grupy po
4 drużyny. W Pro Evolution Soccer zagra z kolei 40
osób podzielonych na 8 grup na zasadach - 2 osoby
lub drużyny przechodzące do kolejnego etapu
rywalizują ze sobą w fazie pucharowej. Turniej Cyber
Liga rozpocznie się w JOK-u w czwartek, 28 stycznia o
godz. 9.00 i potrwa dwa dni. Koszt uczestnictwa w
turnieju Counter Strike 1.6 wynosi 25 zł, a w Pro
Evolution Soccer 2010 - 5 zł. Zgłoszenia udziału w
imprezie są przyjmowane pod adresem
mailowym zapisy@cyberliga.jarocin.pl (przewidziano
tylko 40 miejsc dla ligi PES 2010 oraz 16 miejsc dla
drużyn Counter Strike. Na zwycięzców rozgrywek
czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

2010-01-11 | Kryzysowy sztab "śniegowy"

W związku z trudną sytuacją drogową i
zapowiadanymi przez synoptyków kolejnymi opadami
śniegu burmistrz Adam Pawlicki zwołał w
poniedziałek, 11 stycznia nadzwyczajne zebranie
sztabu kryzysowego. W jego następstwie wczesnym
popołudniem rozpoczęła się akcja usuwania śniegu
zalegającego na gminnych drogach.

O tym jak naprawić sytuację na jarocińskich ulicach
dyskutowali w poniedziałek m.in. przedstawiciele
Urzędu Miejskiego, starostwa powiatowego, straży
pożarnej, straży miejskiej, policji, wojska i spółek Eko
- Dbaj oraz Drobud. Podczas spotkania nikt nie miał
wątpliwości, że aby nie dopuścić do paraliżu miasta w
związku ze zbliżającymi się kolejnymi opadami
śniegu, konieczne jest natychmiastowe usunięcie
zalegających wzdłuż dróg hałd śniegu. W tym celu
wczesnym popołudniem na ulice wyjechały koparki i
wywrotki, które – przy pomocy strażaków z
Ochotniczej Straży Pożarnej – zbiorą mokry śnieg.

W pierwszej kolejności w ten sposób oczyszczone
zostanie ścisłe centrum miasta wraz z rynkiem. W
dalszej kolejności nadzorowane przez straż miejską
koparki pojawią się na ulicach: Św. Ducha (odcinek od
rynku do Wojska Polskiego), Targowa, Kościelna,
Barwickiego, Średnia, Gołębia, Wyszyńskiego,
Mickiewicza, Szpitalna, Kilińskiego wraz z parkingiem,
Hallera, Wolności, Śródmiejska, Wrocławska,
Kościuszki, Moniuszki oraz Paderewskiego.
Straż Miejska apeluje do mieszkańców by w
najbliższych dniach – w miarę możliwości – nie
parkowali aut w miejscach wymienionych na
liście. O konieczności przestawienia
samochodów municypalni będą informować
kierowców na bieżąco.

2010-01-11 | Jarociniak w plebiscycie Srebrna
Piłka 2009
Piotr Garbarek, obrońca Jaroty
Jarocin, został Najlepszym

Piłkarzem II Ligi w Plebiscycie "Polski Głosu
Wielkopolskiego" Srebrna Piłka 2009.
Konkurs, w ramach którego czytelnicy dziennika
wybierają najlepszego piłkarza i trenera Wielkopolski
mijającego roku, zorganizowano już po raz 18.
Związany z Jarotą Jarocin od dziewięciu sezonów 31letni Garbarek w swojej kategorii zdobył prawie 7,7
tys. głosów. Na drugim miejscu uplasował się
napastnik Nielby Wągrowiec Rafał Leśniewski na
którego głosowało ponad 6,5 tys. fanów piłki nożnej.
Blisko 2,5 tys. punktów zdobył z kolei inny zawodnik
Jaroty Jarocin – Maciej Manelski, który w tej samej
kategorii zajął trzecie miejsce. W tegorocznej edycji
plebiscytu "Polski" oddano w sumie ponad 21 tysięcy
głosów. Piłkarzem roku w Wielkopolsce został
Sławomir Peszko z Lecha Poznań (ponad 9 tys.
głosów). Trenerem roku został z kolei wybrany
Mariusz Rumak z Lecha Poznań, na którego
zagłosowało prawie 6 tys. kibiców.
Fot: Andrzej Szozda / Polskapresse Głos Wielkopolski

2010-01-11 | Orkiestra zagrała po raz 18.
Prawie 23 tys. zł udało się zebrać podczas finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarocinie.
Zbiórkę do puszek prowadzili wolontariusze
zorganizowani przy jarocińskim oddziale PCK i
harcerze z OH Rodło. Zebrane podczas niedzielnej

kwesty pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc
dzieciom z chorobami onkologicznymi.

10 stycznia Jarociński Ośrodek Kultury tętnił rockową
i hip-hopową muzyką oraz licytacjami, wśród których
znalazł się m.in. sprzedany za 180 zł tort z herbem
Jarocina ufundowany przez Cukiernię "Ania". Między
poszczególnymi licytacjami zagrały: Menzoberranzen,
Kondzio i Złoty, Toxic Waste, New Mad Age, Arte
Fuckt oraz Trio ze Społecznego Gimnazjum i Liceum w
Jarocinie. Na scenie JOK-u wystąpili także uczestnicy
seksji wokalnych, żonglerki, yoyo i tańca
nowoczesnego JOK. Tradycyjnie nie zabrakło również
pokazów ratownictwa medycznego oraz prezentacji w
wykonaniu policjantów i strażaków.
Równolegle z licytacjami na scenie JOK-u trwała
aukcja w serwisie allegro.pl, na którym licytowano
podwójną VIP-owską wejściówkę na Jarocin Festiwal
w dniach 16-18 lipca wraz z noclegiem w
trzygwiazdkowym hotelu. Cena wywoławcza
przekazanego na licytację przez burmistrza Jarocina

karnetu wynosiła 500 zł. 11 stycznia (cztery dni przed
końcem aukcji) kwota ta wzrosła do 950 zł.

2010-01-11 | Laur dla Witaszyc
Gimnazjum w Witaszycach
zwyciężyło w konkursie
"Tradycje i zwyczaje świąt
Bożego Narodzenia i Nowego
Roku" zorganizowanym w
Jarocińskim Ośrodku Kultury 8
stycznia. Laureaci pierwszego
miejsca w nagrodę pojadą na ufundowany przez
burmistrza Jarocina spektakl do poznańskiego teatru.
W ramach XVII edycji konkursu uczniowie gimnazjów
z Witaszyc, Goliny, Potarzycy oraz Gimnazjum nr 1 i 5
w Jarocinie zmierzyli się na scenie z historią Bożego
Narodzenia i najpopularniejszymi świątecznymi
motywami. Pomysłów na ich interpretację było tak
dużo, jak zespołów. A tradycyjne obrzędy przeplatały
się z awangardową aranżacją jasełek. Po zakończeniu
ostatniego spektaklu wypełniona do ostatniego
miejsca sala JOK zamieniła się w... jury. To
publiczność za pomocą kolorowych baloników wybrała
bowiem najlepszy spektakl, którym został utrzymany
w góralskiej stylistyce występ uczniów z gimnazjum w
Witaszycach. W nagrodę laureaci pojadą do Poznania
oraz zorganizują XVIII edycję konkursu w przyszłym

roku. Pozostałe drużyny otrzymały w nagrodę
bezpłatne wejściówki do kina Echo. Organizatorem
tegorocznej edycji konkursu pod patronatem włodarza
Jarocina było: Gimnazjum w Wilkowyi, Rada Rodziców
w Wilkowyi, JOK oraz Urząd Miejski w Jarocinie.

2010-01-08 | Jarocin wspiera stowarzyszenia
Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji
pozarządowych z terenu gminy Jarocin, z nowym
rokiem, Urząd Miejski uruchamia nowy pakiet usług
dla stowarzyszeń i klubów sportowych. Znajdą się w
nim m.in. konsultacje prawne i księgowe, sieć
punktów konsultacyjnych, niskooprocentowany
fundusz pożyczkowy i serwis internetowy.
Przygotowaniem i koordynacją tych działań zajmie się
powołany przez burmistrz Jarocina pełnomocnik ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wszystkie organizacje będą miały dostęp do
budowanej w oparciu o istniejące 9 filii Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Jarocin sieci punktów
konsultacyjnych, w których znajdą specjalnie dla nich
przygotowywany serwis informacyjny, będą mogły
korzystać z zestawów komputerowych z dostępem do
Internetu oraz opracowywać i drukować niezbędną do
pracy organizacji dokumentację. Stowarzyszenia,
które w swojej pracy napotkają na problemy natury
prawnej, w ramach comiesięcznych dyżurów uzyskają

także poradę radcy prawnego. Organizacje, które
samodzielnie prowadzą księgi rachunkowe, będą
mogły zasięgnąć rady fachowca w dziedzinie
księgowości, który będzie dyżurował dwa razy w
miesiącu. Budowany jest także tematyczny serwis
internetowy specjalnie dla i o organizacjach
pozarządowych z terenu gminy Jarocin. Jarociński
Fundusz Poręczeń Kredytowych przygotował z kolei
wyjątkową ofertę niskooprocentowanych pożyczek na
potrzeby gminnych stowarzyszeń i klubów.
W miarę potrzeb miejscowych organizacji
pozarządowych proponowany pakiet usług będzie
modyfikowany. Koordynacją prac nad
zintensyfikowaniem i zaktywizowaniem współpracy
gminnego samorządu z miejscowymi
stowarzyszeniami zajmie się pełnomocnik burmistrza
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, na
które to stanowisko burmistrz Jarocina powołał
pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Bożenę Kubacką. Pełnomocnik będzie pracował w
godzinach pracy Urzędu Miejskiego (II piętro, pokój nr
63), Dodatkowo będzie pełnił także popołudniowe
dyżury w każdą drugą i czwarta środę miesiąca, w
punkcie konsultacyjnym w Czytelni pod Ratuszem.
Spotkanie na temat zmian na linii współpracy
samorząd – organizacje pozarządowe odbędzie
się w czwartek 14 stycznia o godzinie 16.00 w
sali sesyjnej Ratusza. Szczegółowych informacji

udziela: Bożena Kubacka, (062) 749 9665,
kultura@jarocin.pl.

2010-01-07 | Medal dla burmistrza
Brązowym medalem "Za
zasługi dla obronności kraju"
odznaczył 6 stycznia Adama
Pawlickiego ppłk Andrzej
Krupiński, komendant
Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Kaliszu. O
prestiżowe odznaczenie dla włodarza Jarocina, za
kultywowanie tradycji patriotycznych i wojskowych
Ziemi Jarocińskiej, wystąpił dowódca 16 jarocińskiego
Batalionu Remontu Lotnisk ppłk Marian Borowiak.
Medal jest odznaczeniem wojskowym nadawanym
przez Ministra Obrony Narodowej. Według ustawy,
stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub
działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia
obronności kraju. Medal może być również nadawany
jednostce wojskowej, organizacji społecznej,
przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji.
Odznaczenie Adam Pawlicki odebrał podczas
Noworocznego Koncertu Kolęd w Kościele OO.
Franciszkanów w Jarocinie. Podczas tej samej
uroczystości odznaczenie odebrał także starosta
jarociński Stanisław Martuzalski

2010-01-06 | Jarocin Festiwal na aukcji WOŚP
Podwójną VIP-owską
wejściówkę na jubileuszowy
Jarocin Festiwal 2010 wraz z
noclegiem w trzygwiazdkowym
hotelu przekazał burmistrz
Jarocina na internetową aukcję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Podczas 18. finału 10
stycznia WOŚP będzie zbierać
pieniądze na leczenie dzieci z
chorobami onkologicznymi.
W trakcie tegorocznego, 18. finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy jednym z przedmiotów licytacji w
internetowym serwisie aukcyjnym Allegro.pl jest
ekskluzywne zaproszenie dla dwóch osób na 30-lecie
jarocińskiego festiwalu w dniach 16-18 lipca.
Internauta, który zaoferuje najwyższą cenę, wygra
również trzydniowy nocleg w dwuosobowym pokoju w
hotelu na terenie Jarocina oraz torbę festiwalowych
gadżetów.
Co warte podkreślenia – podwójna VIP-owska
wejściówka upoważnia nie tylko do bezpłatnego
uczestnictwa w trzydniowym święcie muzyki w
Jarocinie. Jest także wejściówką pod scenę, do strefy
przeznaczonej dla mediów oraz strefy dla artystów.

Cena wywoławcza podwójnej VIP-owskiej wejściówki
festiwalowej wynosi 500 zł. Należność za
wylicytowaną wejściówkę należy wpłacić na konto
Fundacji WOŚP podane w e-mailu z Allegro
przesłanym po zakończeniu aukcji nr 316686. Koszty
przesyłki pokrywa sprzedawca. Przesyłkę wyślemy
pocztą po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto
Fundacji WOŚP.
Wejściówka na Jarocin Festiwal 2010 jest drugą
atrakcyjną nagrodą przekazaną na rzecz fundacji
Jurka Owsiaka przez burmistrza Adama Pawlickiego.
Wystawiona w ub. roku w serwisie aukcyjnym
statuetka generała Stanisława Taczaka została
sprzedana za ponad 1,6 tys. zł.
Pieniądze uzyskane z tegorocznej licytacji zasilą konto
fundacji WOŚP, która podczas 18. finału zbiera na
leczenie chorób onkologicznych u dzieci.

2010-01-06 | Noworoczne spotkanie z biskupem
Miłości w sposobie sprawowania sprawiedliwości
życzył biskup kaliski Stanisław Napierała jarocińskim
samorządowcom i mieszkańcom podczas spotkania
opłatkowego w ratuszu w pierwszych dniach stycznia.

Tradycyjne, noworoczne spotkanie z ordynariuszem
diecezji kaliskiej poprzedziła msza św. w kościele św.
Marcina. Po Eucharystii w ratuszu Stanisław Napierała
spotkał się z przedstawicielami władz samorządowych,
szkół, służb mundurowych i instytucji. Zgodnie ze
zwyczajem uroczystość rozpoczął koncert kolęd. Tym
razem w wykonaniu zespołu ze Społecznego Ogniska
Muzycznego w Jarocinie pod kierownictwem Leszka
Świderskiego i Zbigniewa Obary. Nie zabrakło także
prezentów. Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki
wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej
Jarosławem Łukasiewiczem wręczyli Stanisławowi
Napierale zestaw ozdób świątecznych wykonanych
unikatową techniką frywolitki przez panią Eugenię
Wieczorek. Najważniejsze były jednak słowa, jakie do
zebranych kierował duszpasterz diecezji kaliskiej.
- Sprawiedliwość dotyczy tylu różnych aspektów
działania władzy. Sprawiedliwość jest wszędzie
obecna i według niej postępować należy. Oczywiście
jest to bardzo trudne zadanie, wymagające mądrości.
Ale wyjściem jest miłość. Jeżeli sprawiedliwość jest
powinnością, to miłość jest sposobem sprawowania

tej powinności – przestrzegał zebranych Stanisław
Napierała zachęcając wszystkich do zacieśniania
współpracy i kierowania się zasadami demokracji.
Spotkanie zakończyło tradycyjne łamanie się
opłatkiem oraz składanie życzeń.

2010-01-04 | Jarocin Festiwal walczy o "Złoty
Bilet"
Jarocin Festiwal 2009 walczy o
miano koncertowego
wydarzenia 2009r. w
Wielkopolsce w plebiscycie
"Głosu Wielkopolskiego" i Radia
Merkury. W minionym roku
ważnych wydarzeń
muzycznych było tak wiele, że redakcje stworzyły trzy
kategorie rankingu: festiwale, pojedyncze koncerty
oraz wykonawcy z naszego regionu.
Swój głos na Jarocin Festiwal 2009 można oddać do
10 stycznia za pośrednictwem strony internetowej
www.poznan.naszemiasto.pl. O miano najlepszego
wielkopolskiego festiwalu minionego roku jarocińska
impreza konkuruje m. in. z festiwalami Ethno Port
Poznań, Krotoszyn Folk Festiwal oraz Reggae na
Piaskach. W poniedziałek, 4 stycznia Jarocin Festiwal
prowadzi w zestawieniu liczbą 78 proc. oddanych
głosów. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi na

antenie Radia Merkury 11 stycznia podczas audycji
między godziną 19.00 a 21.00.
Organizatorzy plebiscytu zachęcają wszystkich do
dzielenia się z swoimi wrażeniami z ubiegłorocznych
wydarzeń muzycznych. Dla autora najciekawszego
komentarza na stronach "Głosu" i "Radia Merkury"
czeka upominek: komplet książek o gigantach rocka
(Pink Floyd, Sting, Led Zeppelin i U2), o wartości ok.
400 zł ufundowany przez poznańskie wydawnictwo In
Rock.

