2010-06-28 | Wizyta młodzieży ze Schlüchtern
W wesołej i rozluźnionej
atmosferze odbyło się w
jarocińskim Ratuszu w środę 23
czerwca spotkanie Roberta
Kaźmierczaka z-cy Burmistrza z
grupą uczniów z
zaprzyjaźnionego Schlüchtern.
Spotkanie było zwieńczeniem tygodniowej wizyty
gimnazjalistów w Zespole Szkół Społecznych w
Jarocinie w ramach projektu "Polska Heute"
realizowanego przez Jarocińskie Stowarzyszenie
Edukacyjne.
Podczas krótkiej rozmowy uczniowie z Polski i Niemiec
podzielili się wrażeniami i doświadczeniami z pobytu.
Entuzjastycznie wspominali zwiedzanie Wrocławia i
Krakowa. Wielu uczniów dziękowało za ciepłe przyjęcie
u polskich rodzin, gościnność i rodzinną atmosferę.
Ponadto jednym z punktów programu wizyty były
wspólne warsztaty teatralne. Młodzież potwierdziła, że
pomogły im one w przełamaniu bariery językowej oraz
wstydu przed otwarciem się na drugiego człowieka.
Odgrywane scenki i prace nad nimi były kolejnym
krokiem w obalaniu stereotypów o naszych krajach i
narodach. Ważnym punktem spotkania w Ratuszu było
omówienie planów współpracy na przyszłość, m.in.
wydanie kolejnej edycji "Kroniki Przyjaźni". Opiekun
grupy niemieckiej Michael Juergens wspominał początki
współpracy pomiędzy Gimnazjum Ulricha von Hutten’a

oraz Społecznym Liceum, podkreślił również jak bardzo
zacieśniły się wzajemne stosunki oraz dostrzegł ogrom
zmian, które miały miejsce w Jarocinie w ciągu
ostatnich sześciu lat. Maciej Konieczny - Dyrektor
Zespołu Szkół Społecznych i jednocześnie opiekun
grupy zapowiedział kolejne edycje wymian
uczniowskich, podczas których rodziny polskie i
niemieckie gościć będą uczniów w swoich domach.
Michael Juergens dodatkowo zaznaczył, że ich
gimnazjum jest pierwszą w Hesji szkołą, która
zorganizowała wymianę uczniowską w formie pobytu u
rodzin niemieckich.
Na zakończenie spotkania z-ca burmistrza nagrodził
koszulkami Free.wolnego Jarocina kilku uczestników
wymiany, którzy najbardziej skutecznie promowali
Jarocin m.in. na krakowskim Rynku i w największym
stopniu przyswoili język polski. Projekt "Polska Heute"
dofinansowany został z budżetu gminy Jarocin kwotą 6
tysięcy złotych.

2010-06-24 | Zdrowa woda prosto z kranu
Do użytku została oddana jedna z
najnowocześniejszych stacji uzdatniania wody w Polsce.
Dzięki technologiom zastosowanym przy ul. Poznańskiej
w Jarocinie, woda w gminie Jarocin jest jeszcze lepszej
jakości.

Możliwości produkcyjne nowej stacji uzdatniania wody
w Jarocinie pozwalają na dostarczenie wody do ponad
80% mieszkańców gminy Jarocin. - To inwestycja
godna XXI wieku. Dzięki najlepszym rozwiązaniom
technologicznym i ciekawej bryle architektonicznej,
stacja uzdatniania wody jest jedną z najpiękniejszych i
najnowocześniejszych tego typu w kraju - podkreślał
podczas uroczystego otwarcia stacji uzdatniania wody
Jerzy Wolski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Jarocinie. Jednak najważniejszą cechą
stacji przy ul. Poznańskiej jest zastosowana w niej
technologia uzdatniania wody, która decyduje o smaku
wody, jej walorach fizyko-chemicznych oraz
zabezpieczeniach antybakteryjnych. - To była
niezbędna inwestycja dla gospodarki wodno-ściekowej
gminy Jarocin. Kryteria unijne dotyczące jakości wody
są coraz bardziej zaostrzane. Dzięki przyszłościowemu
myśleniu, w Jarocinie już teraz mamy stację
uzdatniania wody na europejskim poziomie. - mówi
Wolski.
Jarocińska stacja jest najnowocześniejszym tego typu
obiektem w regionie. Zastosowane w niej technologie
pozwalają na sterowanie i monitorowanie pracy
pozostałych stacji na terenie gminy, podnosząc

bezpieczeństwo i zapewniając ciągłość w dostawie
wody. Najważniejsze jednak, że dzięki pracy stacji
podniosła się jakość dostarczanej mieszkańcom wody. Dzięki realizacji inwestycji bez problemu spełniamy
rygorystyczne normy polskie i unijne dotyczące jakości
wody. Zastosowanie najlepszych dostępnych na rynku
rozwiązań pozwala osiągać najkorzystniejsze
parametrów wody wskazywane przez Ministerstwo
Zdrowia - tłumaczy Elżbieta Kostka, kierownik działu
techniczno-inwestycyjnego PWiK.
Uzdatnianie wody - redukcja żelaza i manganu odbywa się w procesie dwustopniowym przy udziale
ośmiu filtrów. Stacja jest wyposażona w agregaty,
które zapewniają ciągłość dostaw wody i proces
filtrowania nawet w przypadku braku prądu. Ponadto
jarocińską stację wyposażono w specjalne
zabezpieczenia antyskażeniowe. - Gdyby doszło u nas
do skażenia wody, np. bakterią koli, to stacja
samoczynnie odetnie dostawę wody. Mieszkańcy mogą
więc spać spokojnie - wyjaśnia Kostka. - Wszystkie
techniczne aspekty oznaczają dla mieszkańców także
to, że woda, która trafia do ich kranów jest jeszcze
lepszej jakości - zawiera mniej manganu, żelaza czy
chloru - dodaje.
Koszt budowy stacji uzdatniania wody to ponad 10 mln
zł netto. Pieniądze na ten cel pochodziły z
preferencyjnego kredytu w ramach Programu Municipal
Finance Facility wspieranego przez Komisję Europejską

na zadana związane z ochroną środowiska, który
gminna spółka otrzymała z Banku Ochrony Środowiska.

2010-06-24 | Doradztwo on-line
Do końca sierpnia, za
pośrednictwem strony
www.rozwoj.edustaca.pl,
skorzystać z bezpłatnej porady
on-line doradcy zawodowego
będą mogli ci wszyscy, którzy szukają pracy, myślą o
podniesieniu swoich kwalifikacji czy założeniu własnej
firmy.
W trakcie kilkugodzinnych dyżurów doradca pomoże
Państwu m.in. zaplanować właściwą ścieżkę rozwoju
zawodowego, wyjaśnić nurtujące wątpliwości czy pomóc
w rozwiązaniu ważnych, zawodowych problemów.
Uczestniczyć w bezpłatnych, wirtualnych konsultacjach
może każda osoba, posiadająca dostęp do Internetu.
Szczegółowy terminarz znajdą Państwo na stronie
internetowej www.rozwoj.edustacja.pl/wielkopolskie.
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Projekt "Rozwój kwalifikacji przez całe
życie" jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się
rynek pracy i rosnące zainteresowanie osób dorosłych
ofertami edukacyjnymi. Jego celem jest uświadomienie
jak ważne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji,
jakie wynikają z tego korzyści i jakie możliwości daje im

dzisiaj rynek edukacyjny. Projekt "Rozwój kwalifikacji
przez całe życie" realizuje poznańska firma
Edustacja.pl, która na co dzień prowadzi portal
szkoleniowy, będący największą bazą kursów, szkoleń
(także e-learningowych) oraz ofert uczelni wyższych z
całej Polski.

2010-06-23 | Wyniki wyborów prezydenckich w
gminie Jarocin
Frekwencja w niedzielę 20 czerwca podczas I tury
wyborów wyniosła w naszej gminie 54,9% i była wyższa
niż w skali kraju. Tak jak w wynikach ogólnopolskich
zwyciężył Bronisław Komorowski.
Blisko 55-procentowa frekwencja to dobry wynik,
zwłaszcza, że w poprzednich wyborach prezydenckich
do urn poszło w pierwszej turze 49,9% Jarociniaków, a
w drugiej już tylko 26,9%. Tak jak w całym kraju, i u
nas zwycięzcą okazał się Bronisław Komorowski - jako
kandydata na prezydenta doceniło go 42,3%
mieszkańców. Na drugim miejscu uplasował się z
wynikiem 28,8% Jarosław Kaczyński. W skali całej
Polski ich wyniki to 41,5% poparcia dla Komorowskiego
i 36,4% dla Jarosława Kaczyńskiego. To właśnie ci dwaj
kandydaci zawalczą 4 lipca o fotel prezydencki w
drugiej turze wyborów. 13,4% głosów w całej Polsce
dla Grzegorza Napieralskiego, który jest w tej chwili na
trzeciej pozycji, nie oddaje sympatii Jarociniaków dla
kandydata lewicy, gdyż jego wynik w gminie Jarocin to

aż 21,1% głosów. Wśród pozostałych kandydatów tylko
w przypadku Janusza Korwina-Mikke liczba oddanych
głosów przekroczyła w naszej gminie próg 2%.
Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w
gminie Jarocin:
Bronisław Komorowski – 42,3%
Jarosław Kaczyński – 28,8%
Grzegorz Napieralski – 21,1%
Janusz Korwin-Mikke - 2,1%
Waldemar Pawlak - 1,9%
Andrzej Olechowski - 1,5%
Andrzej Lepper - 1,4%
Marek Jurek - 0,6%
Bogusław Ziętek - 0,2%
Kornel Morawiecki - 0,1%

2010-06-23 | Promocyjne granty rozdane
Kwotą ponad 13 tys. złotych Urząd Miejski w Jarocinie
dofinansował realizację zadań w zakresie promocji
Jarocina poprzez organizację różnych form
międzynarodowej współpracy młodzieży. Dotacje
otrzymały cztery stowarzyszenia z terenu gminy
Jarocin.
Do konkursu grantowego organizacje mogły zgłaszać
projekty, których adresatami są dzieci i młodzież z
terenu gminy Jarocin. Program projektu powinien mieć
charakter kulturalny, sportowy lub edukacyjny, a jego
realizacja odbyć się z udziałem partnera zagranicznego,
ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich

Jarocina. Dofinansowanie ze strony Urzędu Miejskiego
ma być wsparciem dla organizacji projektów i nie
przekroczy 40% całkowitych kosztów związanych z ich
realizacją. Przy ocenie ofert duże znaczenie miało
pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych. O dotacje
ubiegało się pięć organizacji. Jeden wniosek został
rozpatrzony negatywnie. Na realizację zadania
stowarzyszenia mają czas do końca listopada.
Dotacje otrzymały poniższe projekty:
1. Promocja
Jarocina
na
Węgrzech
poprzez
współpracę młodzieży z zespołów "Snutki" z
Potarzycy
oraz
"Dűbőrgő"
z
Escudu
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej –
2.800 zł
2. "Taekwondo
łączy"
Nawiązanie
kontaktów
międzynarodowych
z
klubem
taekwondo
z
niemieckiego miasta partnerskiego Schlűchtern Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe
Tygrysy" Jarocin – 2.000 zł
3. "Obwód głowy" młodzież z Polski i Niemiec
odgrywa sceny z historii polsko-niemieckiej Stowarzyszenie JAROCIN XXI – 2.500 zł
4. "POLSKA HEUTE" – historyczno-kulturowy wyjazd
studyjny młodzieży szkolnej zaprzyjaźnionych szkół
(Zespół Szkół Społecznych w Jarocnie – Urlich von
Hutten Gymnasium w Schlűchtern) - Jarocińskie
Stowarzyszenie Edukacyjne – 6.000 zł

2010-06-18 | Wyślij kartkę, zgarnij nagrodę!
Jesteś mieszkańcem gminy
Jarocin i otrzymałaś/eś
free.wolną kartkę? To świetnie!
Teraz możesz zaprosić swojego
znajomego na free.wolne lato
do Jarocina i zarazem wygrać
nagrody! Wyślij kartkę jak najszybciej pocztą
(najpóźniej do 2 lipca - o ważności decyduje data
stempla) do znajomego spoza terenu powiatu
jarocińskiego! Znajoma/y po otrzymaniu kartki musi
przesłać swoje dane i dane nadawcy na adres
mailowy:free.wolnelato@jarocin.pl do 7 lipca godz.
12.00. Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń wylosujemy
9 lipca szczęśliwe pary - nadawcę i adresata - które
zgarną między innymi: podwójne wejściówki na Jarocin
Festiwal, weekendy dla dwóch osób w Hotelu Jarota i
Pałacu-Muzeum Wojen Napoleońskich w Witaszycach
oraz wiele innych! Warunkiem otrzymania nagrody jest
okazanie kartki.

2010-06-17 | Trybuny z klubem bilardowym
Blisko 1200 miejsc siedzących, sześć punktów
handlowych o łącznej powierzchni 380 mkw to kolejna
inwestycja Jarocin-Sport. Do przetargu na budowę
wschodniej części trybun przy płycie głównej boiska do
piłki nożnej na Stadionie w Jarocinie zgłosiła się jedna
firma. Jedyną ofertę na ogłoszony przez Jarocin-Sport

przetarg złożyła firma REM-BUD Ryszard Grzebyszak.
Kwota zaproponowana przez oferenta to nieco ponad 2
mln złotych.

Trybuna wschodnia (od strony hotelu i Aquaparku) ma
liczyć 1184 miejsc siedzących. Z nowej trybuny kibice
będą mieli doskonałą widoczność. - Mecze Jaroty
Jarocin oraz inne zawody sportowe rozgrywane na
miejskim stadionie, będzie można oglądać w naprawdę
komfortowych warunkach – uważa Maciej Łączny,
dyrektor ds. administracyjnych i obiektów sportowych
Jarocin-Sport.
Pod trybuną znajdą się powierzchnie handlowousługowe, przeznaczone przez Jarocin-Sport do
wynajęcia. Gminna spółka zaplanowała sześć punktów,
których łączna powierzchnia będzie miała 380 mkw. Znajdują się one w doskonałej lokalizacji ze względu na
rozbudowywany ciągle kompleks sportowo-rekreacyjny.
Istnieją hotel, restauracja, baseny odkryte, korty
tenisowe, hala sportowa z klubem fitness. Wkrótce
otwarte zostanie sportowe wellness oraz kabina do
krioterapii, a już niedługo aquapark. To miejsce będzie
tętniło życiem, więc zainteresowanie wynajmem

pomieszczeń jest duże. Pod trybunami znajdą się m.in.
klub bilardowy oraz sklep sportowy – twierdzi Zbigniew
Danielczyk, wiceprezes Jarocin-Sport.
Budowa trybun miała rozpocząć się wcześniej, jednak
jak tłumaczy Danielczyk, ze względu na zmiany w
projekcie oraz podzielenie przebudowy obiektu na trzy
etapy, ogłoszenie przetargu przesunęło się w czasie. W
pierwszym etapie powstanie trybuna wschodnia, w
2011 planuje wykonanie drugiej i trzeciej części, które
będą polegały na wzniesieniu zadaszonych trybun od
strony zachodniej oraz renowacji murawy.
- Stadion jest wizytówką klubu, spółki Jarocin-Sport,
ale także i miasta. Musi więc to być obiekt
reprezentacyjny. Budując nowoczesny obiekt
zapewnimy oglądanie zawodów sportowych w bardzo
dobrych warunkach Odwiedzają nas przecież
dziennikarze, sportowcy oraz inni goście z różnych
części kraju i "jak nas widzą, tak nas piszą". Wszystkie
trzy etapy zaplanowano w taki sposób, aby przez
następne kilkanaście lat obiekt dobrze służył
społeczności lokalnej oraz Klientom spółki – zaznacza
Marcin Jantas, prezes Jarocin Sport.
Trybuna wschodnia w liczbach:
1184 – ilość miejsc siedzących
806 – powierzchnia trybun w mkw
380 – powierzchnia sześciu punktów handlowych w
mkw
120 – dni to termin realizacji inwestycji po oddaniu

placu budowy
104 – długość trybuny
3,76 – wysokość trybun
8 – szerokość trybun
7 – ilość wejść/zejść z trybuny
6 – ilość poziomów siedzisk

2010-06-15 | Hala targowa niebawem
Do uroczystego otwarcia nowoczesnej hali targowej
pozostało zaledwie kilkanaście dni. Mimo iż w budynku
trwają ostatnie odbiory techniczne, zwiedził ją Adam
Pawlicki, burmistrz Jarocnia oraz radni Rady Miejskiej
Jarocinie.

Przypomnijmy, ze w hali targowej, która powstała w
centrum miejskiego targowiska, znajdą się m. in.
stoiska z fast-foodami, sklepy mięsne, spożywcze i
cukiernicze. Będzie można również nabyć artykuły

chemiczne, odzież czy kwiaty. Na ponad 1000 mkw
znajduje się 38 osobnych boksów – stoisk handlowych.
Dziewięć z nich będzie funkcjonowało niezależnie od
głównej hali, ponieważ posiada osobne drzwi i okna
wystawowe od strony ulicy Kasztanowej. Przy jednym z
trzech wejść do hali zaplanowano bankomat.
Nowoczesny obiekt zacznie tętnić życiem jeszcze w
czerwcu. Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne
niezbędne do wydania pozwolenia na użytkowanie, m.
in. przeciwpożarowe i BHP.

Budowa hali jest największą inwestycja w historii
Zakładu Usług Komunalnych. Gminna spółka wydała na
ten cel 3 mln 400 tys. zł brutto. 1,9 mln pochodziło ze
środków własnych, a 1,5 mln zł z
niskooprocentowanego kredytu.

2010-06-14 | Jubileusz samorządu w Jarocinie

Muzeum Regionalne w Jarocinie
z okazji jubileuszu
przygotowało okolicznościową wystawę.

Wczoraj w Jarocinie
świętowano 20 lat odrodzonego
samorządu gminnego. Na
obchody zostali zaproszeni
burmistrzowie miasta i radni
wszystkich kadencji, którzy
przez pięć kadencji pracowali
na dzisiejszą pozycję i
wizerunek naszego miasta.

Uroczystości rozpoczęła msza
św. w kościele p.w. św. Marcina, którą odprawił ks.
prałat Stanisław Szymański. Muzeum Regionalne
przygotowało okolicznościową wystawę, dokumentującą
najważniejsze wydarzenia z życia naszej gminy.
Specjalna akademia miała miejsce w kinie Echo.
Zebranych powitał burmistrz Adam Pawlicki. - Jarocin
jest tą gminą, która na kartach historii polskiego
samorządu terytorialnego, zapisuje się
ponadprzeciętnie (...) Dzięki zaangażowaniu tych
wszystkich, dla których komfort życia naszej wspólnoty
nie jest obojętny, dzisiejszy Jarocin jest obrazem gminy
nowoczesnej i nowatorskiej – mówił Adam Pawlicki. - W
trakcie uroczystości nie zapomniano o zmarłych
jarocińskich radnych. Zebrani uczcili ich minutą ciszy.
Przybyli do kina Echo goście, wśród których nie
zabrakło Jerzego Koralewskiego i Jerzego Pietrzaka,
byłych parlamentarzystów, mogli wysłuchać wykładu
doktora Antoniego Rosta na temat Reforma
samorządowa – oczekiwania i efekty, w którym
przedstawił najważniejsze przemiany, jakie zaszły w
samorządzie na przestrzeni dwóch minionych dekad.
Gwoździem programu był benefis z udziałem
burmistrzów Jarocina wszystkich kadencji. Prowadzący
zapytał włodarzów o uczucia, jakie towarzyszyły im po

objęciu stanowiska burmistrza, o trudne decyzje, które
musieli podjąć w trakcie swoich kadencji, a także o ich
wizje Jarocina za 20 lat i marzenia z nimi związane. Po
benefisie zostały wyświetlone prezentacje
multimedialne, obrazujące najważniejsze wydarzenia i
inwestycje gminy Jarocin z ostatnich 20 lat.
Obchody jubileuszu były
doskonałą okazją do wręczenia
nagród laureatom konkursu
Młodzieżowa Akcja
Obywatelska "20 lat wspólnie"
oraz zaprezentowania
Uroczystość uświetnił benefis z udziałem burmistrzów
Jarocina wszystkich kadencji.
najlepszej pracy. Zwycięzcy
jarocińskiej edycji tego
ogólnopolskiego projektu 7 czerwca, prezentowali prace
także na Zamku Królewskim w Warszawie.
Czwartkowa uroczystość dopełniła obchody 20-lecia
samorządu gminnego. Wcześniej w ich ramach odbył
się koncert Rock &Samorząd. "Czerwony jak cegła"
Dżemu, "Spytaj milicjanta" Dezertera, "Konstytucje"
Lecha Janerki, "O! Ela" Chłopców z Placu Broni,
"Centralę" Brygady Kryzys, a także kilkanaście innych
utworów usłyszała publiczność zgromadzona w niedzielę
6 czerwca w jarocińskim amfiteatrze. Zaśpiewali je...
byli i obecni radni Rady Miejskiej w Jarocinie, strażnicy
miejscy oraz duet burmistrza Jarocina Adama
Pawlickiego i Roberta Kaźmierczaka, jego zastępcy.
Uroczystości jubileuszowe były też okazją do wdrażania
przez miasto nowego logo i hasła promocyjnego:

JAROCIN FREE. WOLNE MIASTO – Dzisiaj nasza gmina
to miejsce, gdzie już nie tylko "wszystko gra", ale gdzie
mieszkańcy mogą w pełni być sobą, realizować swoje
pasje, marzenia, wyrażać i wypełniać swoją wolność.
Dzisiaj śmiało możemy o Jarocinie powiedzieć: Jarocin
Free. Wolne Miasto! – podkreślał Adam Pawlicki.

2010-06-11 | Koncert Waldemara Malickiego
W Jarocinie trwają obchody
"Tygodnia z Freederykiem"
zwieńczy je niedzielny koncert
Waldemara Malickiego, który dzięki znamiennej sobie dawce
talentu i humoru - zamierza
sprawić, aby w pięknej, ale w
trudnej muzyce Fryderyka Chopina, rozkochał się
każdy, nawet najmłodszy jarociniak.
Koncert "Szopener" rozpocznie się o godz. 15 00 na
scenie plenerowej przed Pałacem Radolińskich w
jarocińskim parku. Waldemar Malicki wystąpi wraz z
wyróżnionymi uczniami jarocińskiej szkoły muzycznej.
Podczas koncertu mistrz wręczy także nagrody
zwycięzcom Konkursu wiedzy o F. Chopinie i Mini
Konkursu Chopinowskiego. Tego dnia nagrody
otrzymają także laureaci konkursu plastycznego
"Chopinowskie Inspiracje". Prace będzie można
podziwiać w niedzielę w holu Pałacu Radolińskich.

"Tydzień z Freederykiem" to cykl imprez
zorganizowanych z okazji 200. rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina. Obchody rozpoczęły się 8 czerwca.
W tym czasie nie zabrakło koncertów, spektakli, wystaw
i konkursów z Chopinem w roli głównej. Organizatorami
"Tygodnia z Freederykiem" są: Gmina Jarocin, Fundacja
750-lecia Jarocina, Jarociński Ośrodek Kultury,
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie,
Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego w
Jarocinie.

2010-06-10 | Aktywnie i free.wolnie
5 czerwca jarociński rynek opanowali
wielbiciele aktywnego spędzania
czasu. Można było spróbować swoich
sił na ściance wspinaczkowej,
chodzenia po linie, zapytać dietetyka
o zdrowe odżywianie oraz oglądać
zmagania najlepszych wspinaczy z
całej Polski.
Atrakcją dla mieszkańców były zawody wspinaczkowe o
puchar Burmistrza Jarocina. Zawodnicy z całej Polski
zmagali się w 3 widowiskowych konkurencjach: skoków
do chwytów, wspinaczki na czas, gdzie dwóch
zawodników ściga się równolegle na jednej ścianie oraz
zawodach bulderingowych - wspinaczki bez liny po
niskich ściankach o wysokim stopniu trudności. O
puchar burmistrza Jarocina rywalizowali najlepsi

wspinacze z całego kraju. W przerwach swoich sił mogli
spróbować jarociniacy - odważni w nagrodę mogli
otrzymać koszulkę z logo miasta. Właśnie w trakcie
imprezy zostało zaprezentowane nowe logo i hasło
promocyjne JAROCIN FREE. WOLNE MIASTO.
Pokaz chodzenia na highline
zaprezentowali mistrzowie świata w
tej dyscyplinie. Nowością był również
pokaz chodzenia na slackline elastycznej taśmie zawieszonej nisko
nad ziemią. Każdy mógł spróbować
swoich sił i zakupić sobie taki sprzęt
na własny użytek.

Wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodszej
publiczności cieszył się pokaz baniek zorganizowany
przez Urząd Miejski w Jarocinie. Specjalnie
przygotowane zestawy do puszczania baniek z nowym
logo Jarocina sprawiły, że wszystkie dzieciaki obecne na
rynku także mogły wypuścić w niebo setki bąbelków.
W czasie trwania imprezy w kinie będzie się odbywał
festiwal filmów młodych twórców sportów
ekstremalnych "Cztery Żywioły". Festiwal trwał dwa dni,
w czasie których można było obejrzeć m.in. prezentacje
dotyczące wspinaczki, hybrydy - czyli skoków pomiędzy
skałkami czy nurkowania.
Oprócz tego na jarociniaków
czekały inne atrakcje, jak:
pokaz odzieży sportowej,
tenisowy klub Myszki Miki i
Kaczora Donalda, gastronomia
ze zdrową żywnością, marsz
nordic walking ulicami miasta,
konkurencje sportowe dla dzieci, spektakle na scenie w
wykonaniu dzieci. Część wydarzeń w ramach tej
imprezy odbywała się w miejskim parku. Można tam
było odbyć przejażdżkę bryczką. Wieczorem na rynku
odbyła się impreza muzyczna z muzyką na żywo.
Imprezę zakończył zjazd na linie burmistrza
Pawlickiego, który wręczył puchary najlepszym
zawodnikom w zawodach wspinaczkowych.
Przedsięwzięcie Aktywny Jarocin zorganizowało

stowarzyszenie Ścieżki Zdrowia oraz Gmina Jarocin.
Patronat medialny objęło czasopismo JaPI.

2010-06-10 | Ruszyła budowa sali sportowej w
Witaszycach
Mury nowego obiektu
sportowego powoli pną się do
góry. Firma Skanska rozpoczęła
budowę sali sportowej w
Witaszycach. Inwestycję
podzielono na dwa etapy.
Termin zamknięcia stanu
surowego został wyznaczony na 18 lipca tego roku, a
zakończenia całości robót - na połowę stycznia 2011
roku.
- Nowoczesny obiekt zostanie wzniesiony w technologii
uprzemysłowionej (główna konstrukcja Sali sportowej
oraz przekrycie pozostałej części obiektu) oraz
tradycyjnej – pozostałe roboty. Nowoczesne materiały
budowlane użyte przy prowadzeniu budowy pozwolą na
skrócenie czasu realizacji obiektu – informuje Marcin
Jantas, prezes Jarocin-Sport. – Wykończenia będą w
wysokim standardzie, odpowiednim dla formy, funkcji i
miejsca. Na elewacji pojawią się szlachetne tynki.
Natomiast nawierzchnia sportowa wykonana zostanie z
winylu wzmocnionego siatką z włókna szklanego na
legarach drewnianych plus dodatkowa osłona podłogi
na inne nie sportowe imprezy - dodaje. Podłoga posiada

parametry dostosowane do wielu dyscyplin sportowych:
siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, nożnej czy tenisa.
Wymiary areny sportowej to 40x21,5 m.
W nowym obiekcie znajdą się
pomieszczenia zarówno służące
wychowaniu fizycznemu (sala
gimnastyczna wraz z zapleczem
i pomieszczeniami socjalnymi),
jak i dydaktyce (pracownia biologiczno – geograficzna
oraz pracownia fizyczno – chemiczna z dygestorium).
Obiekt, którego całkowita powierzchnia ma wynieść
blisko 2,6 tys. km2, będzie więc można podzielić na
trzy strefy: dydaktyczną (pracownie wraz z zapleczami i
odpowiednim wyposażeniem), krzewienia kultury
fizycznej wraz z zapleczem socjalno – technicznym
(sala sportowa, magazyny, pokój nauczycielski, szatnie,
umywalnie, toalety, natryski) i techniczną (kotłownia).
Do sali zostania zbudowany łącznik, dzięki któremu
obiekt zostanie połączony bezpośrednio z budynkiem
szkoły.
Razem z powstałym w ubiegłym roku "orlikiem", nowa
sala będzie stanowiła nowoczesny kompleks sportowy,
z którego będą mogli korzystać uczniowie obu
witaszyckich oraz mieszkańcy.
Koszt budowy sali powinien zamknąć się w kwocie 3
mln zł netto. Dzięki zastosowanej w gminie Jarocin
realizacji obiektów sportowych przez gminną spółkę
Jarocin-Sport, możliwe jest odzyskanie podatku VAT i

ponowne zainwestowanie pieniędzy. Dzięki takiemu
systemowi można budować więcej za mniej, a w
Jarocinie z powodzeniem realizowany jest program
wyposażania dużych szkół gminnych w obiekty
sportowe.

2010-06-08 | Duet Balcar & Riedel oraz deski
czyli ostatni koncert Dżemu na kultowej scenie
"Jarocina"
Wczorajszy koncert zespołu
Dżem w Jarocinie z pewnością
przejdzie do historii. Zespół
zagrał dokładnie w 30. rocznicę
ich pierwszego występu na
scenie Jarocińskiego Ośrodka
Kultury. Obok obecnego
wokalisty, Maćka Balcara, zaśpiewał także Sebastian
Riedel. Spory fragment kultowej sceny JOK-u, która
szykuje się do remontu, po koncercie został rozebrany,
a sceniczne deski były najbardziej wziętym gadżetem
wczorajszego wieczoru.
7 czerwca 1980 roku Dżem zagrał na scenie JOK-u jako
uczestnik konkursu, podczas pierwszej edycji
Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Młodej Generacji.
Dokładnie w 30. rocznicę występu grupy Ryszarda
Riedla, Dżem ponownie pojawi się na deskach w JOK.
Zanim jednak muzycy wyszli na scenę, organizatorzy
koncertu przypomnieli archiwalne nagranie z

konkursowego przesłuchania grupy. Nawet muzycy
zespołu z niedowierzaniem słuchali nagrania, z trudem
rozpoznając śpiew młodego Ryszarda Riedla. Potem
nastąpiła dwugodzinna dawka muzyki w najlepszym
wykonaniu. Wypełniona po brzegi sala widowiskowa
JOK dawna nie gościła tak entuzjastycznego tłumu,
który co rusz skandował kultowe "Dżem! Dżem!
Dżem!", wywołując na koniec kilka bisów. Historia tego
wieczoru kilkakrotnie zatoczyła koło. Na scenie pojawił
się syn Ryszarda Riedla, Sebastian, który łudząco
podobnym głosem do swego ojca, wspólnie z Maćkiem
Balcarem, zaśpiewał kilka starszych przebojów Dżemu.
Dzięki temu niecodziennemu duetowi, jarocińska
publiczność miała okazję w wyjątkowych aranżacjach
usłyszeć "Czerwony jak cegła" czy "Autsajder".
Koncert zakończył się
demontażem fragmentu sceny,
który spektakularnie rozpoczął
za pomocą łomu burmistrz
Jarocina Adam Pawlicki.
Pierwsze deski włodarz wręczył
muzykom Dżemu, którzy 30 lat
temu stanęli na nich wraz z Ryszardem Ridelem:
Adamowi Otrębie, Bonowi Otrębie i Jerzemy
Styczyńskiemu. Muzycy otrzymali także koszulki wraz z
nowym logo i hasłem miasta: JAROCIN FREE.WOLNE
MIASTO, impreza była bowiem jedną z kilku w ten
weekend, na której promowano nowe symbole
Jarocina.

Wczorajszy koncert Dżemu był drugą z całego cyklu
wydarzeń związanych z obchodami 30. rocznicy
pierwszego festiwalu w Jarocinie. W minioną niedzielę,
6 czerwca, odbył się koncert „Rock&samorząd”, który
połączył nie tylko jubileusz festiwalu, ale także 20.
rocznicę powstania samorządu gminnego. Specjalnie z
tej okazji jarocińscy radni, burmistrzowie, urzędnicy,
straż miejska i inne osoby związane z jarocińskim
samorządem, śpiewały festiwalowe przeboje.
Foto: Włodzimierz Włoch

2010-06-08 | Samorządowcy śpiewająco
Kilka godzin w miłej atmosferze,
przy dźwiękach przebojów
jarocińskiego festiwalu w
wykonaniu jarocińskich
samorządowców - tak w kilku
słowach można opisać
niedzielne popołudnie w
Amfiteatrze. Zgromadzona publiczność mogła usłyszeć
w ich wykonaniu takie piosenki jak "Czerwony jak
cegła" Dżemu, "Spytaj milicjanta" Dezertera,
"Konstytucje" Lecha Janerki, "O! Ela" Chłopców z Placu
Broni, "Centralę" Brygady Kryzys, a także kilkanaście
innych kultowych przebojów "Jarocina". Zatem kto 6
czerwca zawitał na koncert Rock&Samorząd nie
żałował.

Festiwalowe przeboje zaśpiewali byli i obecni radni Rady
Miejskiej w Jarocinie, strażnicy miejscy oraz urzędnicy
jarocińskiego magistratu. Na scenie nie zabrakło
burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego. Samorządowcy
zaprezentowali swoje wersje piosenek wykonywanych w
Jarocinie nawet przed rokiem 1980, kiedy to odbył się I
Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji.
Wcześniej organizowano Wielkopolskie Rytmy Młodych.
Koncert Rock&Samorząd odbył się w ramach obchodów
20-lecia samorządu gminnego i 30. rocznicy pierwszego
festiwalu w Jarocinie, która przypada dokładnie 6
czerwca.
Burmistrz Adam Pawlicki i jego
zastępca Robert Kaźmierczak
wspólnie przypomnieli "Konstytucje"
Lecha Janerki, ale - ze względu na
mocno zróżnicowane talenty
śpiewacze - w wersji śpiewanorapowanej. – Lecha Janerki zbraknie
na jubileuszowym festiwalu, więc w
ten sposób możemy mu podziękować
– uzasadniał burmistrz Pawlicki. – Poza tym ten utwór
idealnie pasuje do nowego hasła promocyjnego naszego
miasta JAROCIN FREE – WOLNE MIASTO – dodał
wiceburmistrz. Z emocjami widownia czekała na występ
komendanta Milicji Obywatelskiej w latach 80., radnego
Rady Miejskiej w latach 2002-2006 Henryka Dudziaka,
który wykonał piosenkę "Spytaj milicjanta" grupy
Dezerter. Publiczność dobrze bawiła się przy utworze
"Ale wkoło jest wesoło" Perfectu, który wykonali

pracownicy Straży Miejskiej z komendantem
Adamiakiem na czele.
Zaśpiewali też obecni radni. Katarzyna Szymkowiak
zaprezentowała swoje możliwości wokalne w utworze
"Cykady na Cykladach", wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Marek Tobolski wybrał "Leżajski Full" Wańki
Wstańki, Mikołaj Kostka "Skórę" zespołu Aya RL, a
Ryszard Kołodziej "Pieśń o bohaterze" – dowcipną
opowieść o agencie J23, autorstwa zespołu Dzieci
Kapitana Klossa. Na scenie pojawiły się też
utalentowane muzycznie urzędniczki. Bożena Kubacka –
odpowiadająca za współpracę ze stowarzyszeniami
wykonała "Teksańskiego" grupy Hey, a Agnieszka
Mixtacka – kierownik referatu księgowości budżetowej
przywołała "Babę zesłał Bóg" Renaty Przemyk.
Janusz Barański, prowadzący
miejski zespół akordeonowy,
przypomniał "Przygodę bez
miłości" śpiewaną podczas
Rytmów na początku lat 70.
przez Wojciecha Gąsowskiego z
zespołem Test. Były radny i
trener jarocińskich judoków Jacek Tomczak nie tylko
zaśpiewał ale i zagrał na gitarze "O!Ela" Chłopców z
Placu Broni. Grzegorza Mirkiewicza – prezesa
Jarocińskich Linii Autobusowych usłyszeliśmy w utworze
"Czerwony jak cegła" Dżemu.
Mariusz "Marianek" Kaźmierczak – wiceprezes

stowarzyszenia miast partnerskich Jarocin-Schlüchtern
na deskach amfiteatru pojawił się z Kerstin BaierHildebrand, odpowiedzialną w magistracie w
Schlüchtern za współpracę z Jarocinem. Wspólnie
wykonali "Centralę" Brygady Kryzys. Przewodniczący
komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Adam Martuzalski,
muzyk zespołu Acapulco, z którym w 1986 znalazł się w
gronie laureatów festiwalu, wykonał piosenkę "Kim ty
jesteś?". Niespodziankę przygotował też dyrygent
jarocińskiego Chóru im. K.T. Barwickiego Kasper Ekert,
który w jego towarzystwie zaśpiewał "Jest taki samotny
dom" Budki Suflera. Z klei pełniący obowiązki dyrektora
JOK-u Aleksander Bernat spełnił swoje młodzieńcze
marzenie i wykonał "Kocham cię jak Irlandię"
Kobranocki.
W trakcie koncertu odbyła się
licytacja upominków, które w
ostatnich latach otrzymali jarocińscy
samorządowcy. Jako pierwsza pod
młotek poszła akwarelah
niepełnosprawnego malarza Wila z
Veldhoven. Najwyższą cenę – 380
złotych zaoferował Robert
Kaźmierczak, zastępca burmistrza
Jarocina. Do wylicytowania była także grafika rynku w
Schlüchtern, którą za cenę 300 złotych kupił Krzysztof
Kościelny, funkcjonariusz Straży Miejskiej. Najdłużej
trwała sprzedaż rzeźby krasnala ze Schlüchtern.
Najwyższą cenę, w wysokości 550 złotych, zaoferował
burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Wielu chętnych było

także na kupno koszulki z wizerunkiem prezydenta USA
Baraka Obamy. Cena 150 złotych, którą zaproponował
radny Mikołaj Kostka, nie została przelicytowana i to on
stał się nowym właścicielem t-shirtu. Zysk z aukcji
wyniósł 1360 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone
na organizację wypoczynku letniego dla dzieci, z
terenów dotkniętych powodzią. Organizatorem letnich
kolonii w Jarocinie będzie Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców "Integracja z
Piątką". Przez cały czas trwania imprez zbiórkę
pieniędzy prowadziło też jarocińskie PCK. Zebrali blisko
230 złotych.
Wieczór w Amfiteatrze zakończył znakomity występ
grupy Cree Sebastiana Riedla, syna legendarnego
wokalisty Dżemu - Ryśka Riedla. Obchody rocznicy
pierwszego festiwalu są też okazją do wdrażania przez
miasto nowego logo i hasła promocyjnego: JAROCIN
FREE. WOLNE MIASTO.

2010-06-07 | Koncert "Zdrowej Wody" na
otwarcie stacji uzdatniania wody
20 czerwca, z okazji otwarcia
nowej stacji uzdatniania wody
przy ul. Poznańskiej, odbędzie
się koncert blues-rockowego
zespołu Zdrowa Woda. W
ramach dnia otwartego
mieszkańcy będą mogli również

zwiedzić nowoczesny obiekt Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji.
- Zakończył się proces rozruchu technologicznego
stacji. Teraz czekamy na uzyskanie wszystkich
pozwoleń. Powinniśmy je otrzymać do 17 czerwca,
kiedy odbędzie się oficjalne otwarcie nowoczesnej stacji
uzdatniania wody – informuje Jerzy Wolski, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na
uroczystość zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele
ministerstwa środowiska, władz centralnych,
wojewódzkich oraz lokalnych. – Mamy się czym chwalić,
bowiem stacja, nie tylko według mojej oceny, jest
jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w
Wielkopolsce, a może i w całym kraju – dodaje Wolski.
Mieszkańcy Jarocina będą mogli się o tym przekonać
już niebawem. W niedzielę, 20 czerwca odbędzie się
Dzień Otwarty. Wszyscy chętni będą mogli zwiedzić
bardzo ciekawy architektonicznie obiekt, zapytać
pracowników o zastosowane w stacji nowoczesne
technologie, zobaczyć na własne oczy proces
uzdatniania wody oraz posłuchać koncertu bluesrockowego zespołu Zdrowa Woda. Impreza rozpocznie
się na jarocińskim rynku, skąd będą odjeżdżać
bezpłatne autobusy do stacji. Start godz. 15.00.
Koncert odbędzie się także na miejskiej starówce.
Początek o 20.00. – Propozycja zaproszenia zespołu
wyszła ze strony firm, które wykonywały inwestycję –
Metrolog oraz Kanbud. Firmy te zobowiązały się także
sfinansować występ kapeli. Wstęp na Dzień Otwarty też

jest bezpłatny – mówi prezes PWiK. – Ze swej strony
również planujemy niespodziankę – dodaje.

2010-06-07 | Koncert Dżemu w Jarocinie
Trwają obchody 30. rocznicy pierwszego festiwalu w
Jarocinie. Dzisiaj o godzinie 19.00 w Jarocińskim
Ośrodku Kultury odbędzie się koncert zespołu Dżem,
którego legenda narodziła się 30 lat temu - wspólnie z
jarocińskim festiwalem.
7 czerwca 1980 roku zespół zagrał na scenie JOK-u
jako uczestnik konkursu, podczas pierwszej edycji
Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Młodej Generacji.
Dokładnie w 30. rocznicę występu grupy Ryszarda
Riedla, Dżem ponownie pojawi się na deskach w JOK.
500 biletów na dzisiejszy koncert rozeszło się jak
świeże bułeczki już w marcu, zaledwie w ciągu
kilkunastu dni. Jednak koncert zapisze się w historii
"Jarocina" nie tylko z powodu zbieżności z jubileuszem.
Będzie to także ostatni występ na obecnej scenie JOKu, na której poza Dżemem narodziło się wiele innych
legend polskiego rocka. Zaraz po koncercie scena
będzie demontowana, a deski cięte na kawałki, które
otrzymają uczestnicy dzisiejszego wydarzenia. Od jutra
rozpocznie się generalny remont ośrodka.

2010-06-07 | Sukcesy sportowców docenione

W minioną niedzielę w przerwie koncertu
Rock&Samorząd burmistrz Jarocina wręczył
sportowcom z terenu gminy Jarocin nagrody za sukcesy
osiągnięte przez nich w 2009 roku. Za swoja pracę
zostali docenieni także trenerzy oraz działacze
sportowi.

W tegorocznej edycji wyróżnień i nagród burmistrza
Jarocina za wyniki sportowe komisja konkursowa
przyznała 13 wyróżnień oraz 33 nagrody. Poza tym
dwie nagrody otrzymało także dwóch działaczy
sportowych, Tadeusz Owczarski oraz Władysław
Staśkiewicz. Wyróżnieni sportowcy otrzymali dyplomy i
pamiątkowe statuetki. Nagrodzonym burmistrz wręczył
dodatkowo nagrody pieniężne, o wartości od 600
złotych do 2,5 tys. złotych. Łączna suma nagród
wyniosła ponad 45 tys. złotych. - Gmina Jarocin
dysponuje bogatą bazą sportową. Mamy sale sportowe,
boiska przy szkołach, boiska do piłki nożnej. Watro
dodać, że dwie kolejne pełnowymiarowe sale są w
budowie. Nasza młodzież ma dobre warunki do rozwoju
sportowego i mam nadzieję, że odpowiednio je
wykorzysta, a w przyszłości przełoży się to na
doskonałe rezultaty, które będą osiągać - podkreślał
burmistrz Adam Pawlicki, składając sportowcom

gratulacje.
W skład komisji konkursowej weszli: radny Marek
Tobolski, Mikołaj Szymczak z Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych w Urzędzie Miejskim, Magdalena Bielawska
z Kancelarii Burmistrza oraz Zdzisław Witczak,
reprezentujący środowiska sportowe.
Wyróżnienia Burmistrza Jarocina za wyniki
sportowe w 2009 roku otrzymali:Roksana Wojtecka,
Łukasz Kogut, Sebastian Brugger, Bartosz Janowski,
Maciej Gilewski, Michał Kubicki, Krzysztof Lewiński,
Dawid Szymkowiak, Piotr Tomalka, Michał Urbański,
Marek Wesołek, Bartosz Włodarka i Eliza Rogala.
Nagrodę Burmistrza Jarocina za wyniki sportowe
w 2009 roku otrzymali: Eryk Janowski, Jakub Osuch,
Marta Kuc, Karolina Adamkiewicz, Patrycja
Adamkiewicz, Marta Marecka, Józef Hoffmann,
Krzysztofa Bartoszak, Dariusz Brzostowski, Krzysztof
Czabański, Karol Danielak, Piotr Garbarek, Krzysztof
Gościniak, Grzegorz Idzikowski, Dariusz Juracki,
Bartosz Kielib, Paweł Majusiak, Szymon Matuszewski,
Hubert Oczkowski, Jacek Pacyński, Dawid Piróg,
Mateusz Śliwa, Dominik Szybiak, Marcelina Pilarczyk,
Krzysztof Kotowski, Dorian Bąka, Mateusz Boruta,
Weronika Rybarczyk, Józefina Nowaczyk - Wróbel,
Czesław Owczarek, Szymon Gruchalski, Piotr Wesołek
oraz Grzegorz Gałuszka.

2010-06-02 | Stowarzyszenia pochwaliły się
"talentami"
Ponad 30 organizacji
pozarządowych zaprezentowało
swój dorobek podczas festiwalu
stowarzyszeń Mamy talent,
który już po raz drugi odbył się
w Jarocinie. Mimo deszczowej
pogody niedzielnego popołudnia
scenę amfiteatru, teren wokół Pałacu Radolińskich jak i
sam pałac wzięli we władanie sportowcy, grupy
taneczne, muzyczne, teatralne i wiele innych
stowarzyszeń działających w naszej gminie.
Gdy impreza się rozpoczynała, padał deszcz.
Organizatorzy festiwalu i prezentujący swoje dokonania
przedstawiciele stowarzyszeń nie tracili jednak nadziei i
czekali na poprawę pogody. Odetchnęli z ulgą dopiero
po godzinie 16, gdy na niebie pojawił się słońce. - Na
początku było mało ludzi i pojawiały się już najgorsze
myśli, że praca stowarzyszeń pójdzie na marne. Jednak
wraz z poprawą pogody, widzów przybywało - mówi
zadowolona Bożena Kubacka, pełnomocnik burmistrza
Jarocina ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Ci, którzy chcieli zobaczyć każdy występ czy każde ze
stoisk, które usytuowały się w niedzielne popołudnie w
parku, mieli ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ
wybór był ogromny. Program festiwalu zagwarantował

liczne atrakcje dla małych i dużych mieszkańców gminy
Jarocin. W czasie trwania imprezy, czyli przez sześć
godzin, zainteresowani mogli podziwiać występy
wokalne, taneczne, muzyczne, przedstawienia teatralne
i wiele innych. Wśród nich swoje pięć minut mieli
również aktorzy z Teatru 21, którzy ponownie wystawili
sztukę pt. "Magia Grzechu" Calderona. Nie była to
jednak powtórka przedstawienia z grudnia zeszłego
roku, które zaprezentowano w Jarocińskim Ośrodku
Kultury. Młodzi artyści poszli bowiem o krok dalej
przekształcając spektakl sceniczny w wersję uliczną.
Zagrali go na placyku niedaleko ruin kościoła św.
Ducha. Mimo niesprzyjającej pogody, nie można było
narzekać na małą ilość widzów. W spektaklu
wprowadzono kilka innowacji - szalone wyczyny z
wózkami sklepowymi, przejazd wozem drabiniastym czy
kolorowe dymy. Warto zaznaczyć że, zamiana sceny na
przestrzeń otwartą wymagała nie tylko dodatkowych
efektów wizualnych i innych rekwizytów, ale również
dodatkowej pracy i wysiłku aktorów, którzy musieli dać
z siebie jak najwięcej by być zauważonym i
usłyszanym. Wszystko po to, aby uświadomić, że "siła
czarów Grzechu i tak Was dopadnie".
Dużym powodzeniem cieszyły się
miasteczka sportowe, gdzie przybyli
mogli sprawdzić swoje siły w
konkretnych konkurencjach. Tak było
w stoisku rugby, kolarskim czy
taekwondo. W niedzielne popołudnie
można było zwiedzić Pałac

Radolińskich oraz podziwiać wystawę prac plastycznych
i trofeów klubów sportowych w galerii pałacu. Nie
zabrakło rodzimego folkloru, gdyż swoje prace
wystawiła Eugenia Wieczorek, autorka koronek
zwanych frywolitkami. Chętnym zdradzała tajemnice ich
tworzenia. Na stawie w parku swoich sił próbowali
wędkarze w specjalnie zorganizowanych zawodach. W
trakcie festynu odbyły się także kiermasze książek oraz
prac wykonanych przez podopiecznych warsztatów
terapii zajęciowej. Pracowite popołudnie mieli harcerze,
gdyż do ich obozowiska z małpim gajem ciągle
ustawiała się kolejka oczekujących. - W trakcie takich
imprez jak dzisiejsza mamy okazję zaprezentować
całoroczne efekty pracy stowarzyszeń, ale i sprawdzić
to jak działa współpraca na linii samorząd - organizacje
pozarządowe. Z niektórych organizacji jestem dumna i
cieszy mnie praca z nimi, niektóre przysparzają mi
siwych włosów na głowie, ale i z tymi na pewno uda
nam się wypracować porozumienie – podkreśla Bożena
Kubacka. Najmłodsi uczestnicy festiwalu mogli
bezpłatnie skorzystać z mini placu zabaw lub malowania
twarzy w bajkowym stoisku, które jednocześnie
propagowało ogólnopolską akcję "Dzieciństwo bez
przemocy". - W Jarocinie działa wiele stowarzyszeń, ale
mało kto wie jakie i czym się zajmują. Taki festyn
pozwala na pokazanie mieszkańcom, co się w naszym
mieście dzieje i jak w tym można uczestniczyć - tak
imprezę podsumowała osiemnastoletnia Grażyna, która
razem z koleżanką uczestniczyła w zbiórce środków
pieniężnych z ramienia PCK, które zostaną przekazane
ofiarom powodzi.

Po zakończeniu festiwalu w jarocinskim Amfiteatrze
odbył się koncert Martyny Jakubowicz. Organizatorami
imprezy był Urząd Miejski w Jarocinie, Jarociński
Ośrodek Kultury oraz stowarzyszenia działające na
terenie gminy Jarocin.

2010-06-02 | Czas na kolejny blok
Trzypiętrowy budynek, 50, 60 i 70 metrowe mieszkania
dwu i trzypokojowe, w sumie 40 mieszkań. Trwają
przygotowania do budowy nowego bloku na osiedlu
Rzeczypospolitej. Jarocińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego zapowiada, że prace
rozpoczną się we wrześniu.
Działania Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego spotykają się z aprobatą mieszkańców, a
realizowane przez gminną spółkę inwestycje – budowa
kolejnych budynków – cieszą się sporym
zainteresowaniem. JTBS rozpoczyna więc prace, dzięki
którym powstanie kolejny nowoczesny budynek.
Trzypiętrowy blok zostanie zlokalizowany równolegle do
ul. Zagonowej. – Po przeanalizowaniu potrzeb i
zainteresowania naszymi poprzednimi inwestycjami,
zdecydowaliśmy, że dwie klatki zostaną zrealizowane w
systemie lokatorskim, a trzy w własnościowym –
informuje Tomasz Wawrocki, prezes Jarocińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Pieniądze na
część lokatorską będą pochodziły z kredytu, na którego

obsługę gminna spółka ogłosiła przetarg, natomiast
pozostała część zostanie sfinansowana z pieniędzy
przyszłych nabywców oraz środków Spółki.
Mieszkania w trzypiętrowym bloku będą liczyły 50-60 i
70 metrów. JTBS nie planuje budowy tzw. kawalerek.
Budynek zostanie wykonany z zastosowaniem
nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i z
wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów
budowlanych. – Standardem jest już, że realizowane
przez nas budynki są wyposażane we wszystkie media i
komórki lokatorskie. Budujemy także ulice dojazdowe,
a miejsca parkingowe ulokowane zostaną przed
budynkiem. Zaplanowaliśmy także 33 miejsca
postojowe – mówi Wawrocki. – Największym
zainteresowaniem cieszą się mieszkania na parterze,
bowiem posiadają one tarasy o powierzchni 30mkw –
dodaje.
Prace budowlane rozpoczną się we wrześniu i potrwają
około roku.

2010-06-02 | Tydzień z Freederykiem
200. urodziny króla fortepianu Jarocin obchodzić
zamierza godnie - jak na wymiar jubileuszu i geniuszu
Chopina przystało. 8 czerwca w Jarocinie rozpoczynamy
"Tydzień z Freederykiem", w czasie którego nie
zabraknie koncertów, spektakli, wystaw i konkursów z
Chopinem w roli głównej. Obchody zwieńczy niedzielny

koncert Waldemara Malickiego, który - dzięki
znamiennej sobie dawce talentu i humoru - zamierza
sprawić, aby w pięknej, ale w trudnej muzyce jubilata,
rozkochał się każdy, nawet najmłodszy jarociniak.
8 czerwca - wtorek - godz. 17.00 - Pałac
Radolińskich
"Czekając na Chopina" - spektakl
"Czekając na Chopina" to znakomity spektakl w
wykonaniu czołowych artystów Teatru Wielkiego w
Poznaniu i aktorów Teatru Polskiego w reżyserii Michela
Fedrigotti.
Uczennice rozmawiają na temat mistrza, wymieniają
uwagi i komentarze dotyczące jego metody i
kompozycji. Wykonują niektóre pieśni i piosenki, które
Chopin skomponował specjalnie dla nich, podczas
różnych sytuacji towarzyskich. George Sand analizuje
kompozytorski kunszt utworów Chopina, a wzruszające
wspomnienia Delfiny Potockiej są pretekstem do
przedstawienia niektórych utworów mistrza fortepianu.
Te nieznane rysy postaci Fryderyka Chopina i jeszcze
mniej znane utwory muzyczne tworzą szaradę muzyki,
słowa, myśli i uczuć. Dopiero w finale dowiedzieć się
można, że była to po prostu gra salonowa wymyślona
przez George Sand, która zbiera materiały do nowej
powieści. Czy Chopin się pojawi? Tego nie wiadomo aż
do końca. Może zostanie wywołany, może jednak
dojedzie, może ktoś się za niego przebierze.
Poczekajmy na Chopina. O godz. 13.00 przedstawienie

skierowane jest do młodzieży szkolnej. Natomiast po
południu, o godzinie 17:00, spektakl otwarty dla
publiczności.
9 czerwca - środa - godz. 11.00 i 12.00 - Pałac
Radolińskich
Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie
W ramach obchodów roku chopinowskiego, dzieci i
młodzież mogły się sprawdzić aż w trzech konkursach:
wiedzowym, plastycznym i pianistycznym. Tego dnia
rozegrany zostanie turniej wiedzowy, który odbędzie się
w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Ten pierwszy rozpocznie się o
godz. 11.00, a o tytuł zwycięzcy walczyć będą drużyny
z 10 szkół z powiatu jarocińskiego. Z kolei w samo
południe zmierzą się cztery zespoły młodzieżowe ze
szkół ponadpodstawowych. W każdej kategorii zostanie
wyłoniony zwycięzca, a nagrodę główną wręczy
Waldemar Malicki podczas koncertu 13 czerwca.
10 czerwca - czwartek - godz. 18.00 - Pałac
Radolińskich
"Chopin inaczej" - koncert Jagodziński Jazz Trio
Jagodziński Jazz Trio - jedyny na świecie zespół
jazzowy grający muzykę Chopina lub inspirujący się tą
muzyką. Trio nagrało 6 płyt z nazwiskiem Chopina w
tytule, które to przez światowych krytyków zostały
okrzyknięte arcydziełami jedynymi w swoim rodzaju.
Na fortepianie zasiądzie Andrzej Jagodziński, jeden z
najlepszych polskich pianistów jazzowych,

interpretujących utwory największego polskiego
kompozytora. Melancholijne i dynamiczne,
najpiękniejsze utwory Chopina - perełki muzyki
fortepianowej przekształca w subtelne pełne wdzięku,
czasem drapieżne utwory jazzowe. Pianistę będzie
wspomagać basista Adam Cegielski oraz perkusista
Czesław Bartkowski.
11 czerwca - piątek - godz. 18.00 - Pałac
Radolińskich
"Na urodzinach u Frycka" - koncert
Będzie to koncert w wykonaniu uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarocinie. W programie
utwory Fryderyka Chopina a także kompozycje
przyjaciół Fryderyka i innych znanych kompozytorów.
13 czerwca - niedziela - godz. 15.00 - scena przed
Pałacem Radolińskich
"Szopener" - koncert wielkiego polskiego pianisty
Waldemara Malickiego
Mistrz wystąpi wraz z wyróżnionymi uczniami
jarocińskiej szkoły muzycznej. Podczas koncertu
Waldemar Malicki wręczy nagrody zwycięzcom
Konkursu wiedzy o F. Chopinie i Mini Konkursu
Chopinowskiego. Tego dnia nagrody otrzymają także
laureaci konkursu plastycznego "Chopinowskie
Inspiracje". Na konkurs plastyczny wpłynęło 46 prac z
10 szkół z terenu powiatu jarocińskiego. Prace będzie
można oglądać od 8 do 13 czerwca w holu Pałacu
Radolińskich.

Obchody "Tygodnia z Freederykiem" zwieńczy
niedzielny koncert Waldemara Malickiego, który - dzięki
znamiennej sobie dawce talentu i humoru - zamierza
sprawić, aby w pięknej, ale w trudnej muzyce jubilata,
rozkochał się każdy, nawet najmłodszy jarociniak.
Na "Tydzień z Freederykiem" zapraszają: Burmistrz
Jarocina, Fundacja 750-lecia Jarocina, Jarociński
Ośrodek Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Jarocinie, Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa
Kowalskiego w Jarocinie.

