2010-09-30 | Ekspansja JFPK
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych podpisał
umowę o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w
Śremie. To już szósty powiat, na terenie którego JFPK
będzie udzielał poręczeń zabezpieczających dotacje na
podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy
oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych wystartował w marcu 2004 r. Przedsiębiorcy z terenu gminy Jarocin otrzymają
konkretne wsparcie w postaci poręczeń kredytów
zaciąganych na rozwój działalności gospodarczej.
Osobom, które mają dobry pomysł, niejednokrotnie
Umowę podpisali: Urszula Bogusz-Kubiak,
bardzo trudno sięgnąć po kredyt, ponieważ nie mają go
dyrektor PUP w Śremie oraz Robert Cieślak,
czym zabezpieczyć. Powołując fundusz chcemy to
prezes JFPK
zmienić i dać im szansę na rozwijanie ciekawych
inicjatyw gospodarczych - tłumaczył, dlaczego powstała spółka, włodarz Jarocina, Adam Pawlicki.
Przez kolejne lata Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych rozwijał się bardzo dynamicznie. Postanowiliśmy wyjść z naszą ofertą do mieszkańców gmin i powiatów ościennych, a efektem tego
jest nasza działalność na terenie aż sześciu powiatów - tłumaczy Robert Cieślak, prezes JFPK.
Fundusz udziela poręczeń nie tylko mieszkańcom gminy Jarocin, ale także Jaraczewa; Kotlina i
Żerkowa, a także powiatów: średzkiego, krotoszyńskiego, gostyńskiego, pleszewskiego oraz
śremskiego. - Spółka ma przede wszystkim pomagać mieszkańcom gminy Jarocin - podkreśla
jednak Cieślak. Oznacza to zróżnicowanie cen za usługi w zależności od miejsca zamieszkania.
Przykładowo koszt poręczenia pożyczki w wysokości 20 tys. zł, to dla mieszkańca gminy Jarocin
wydatek 300 zł. Mieszkańcy sąsiednich gmin zapłacą 800 zł, a klienci z okolicznych powiatów już
1000 zł. - Cena dla mieszkańca np. powiatu pleszewskiego jest bliska cenie rynkowej i
odzwierciedla faktyczne ryzyko, jakie ponosi fundusz udzielając poręczeń - wyjaśnia prezes JFPK.
Działalność na terenie ościennych powiatów, pozwala spółce zwiększyć przychody. - Udzielanie
poręczeń na terenie sześciu powiatów, to również promocja gminy. Warto zaznaczyć, że mimo iż
prowadzimy działalność poza Jarocinem, podatki trafiają do naszego budżetu i zatrudniamy osoby z
naszej gminy - dodaje Cieślak. Usługi funduszu stają się coraz bardziej pożądane. Na ten rok
spółka założyła udzielenie 120 poręczeń. Plan zostanie na pewno przekroczony. Do końca września
JFPK ma "na liczniku" 116 poręczeń na kwotę 5 mln 100 tys. zł, w tym 55 poręczeń dla
beneficjentów jarocińskiego Urzędu pracy (kwota 1 mln 340 tys. zł).
LICZBY FUNDUSZU:
346 - tylu poręczeń na kwotę blisko 14 mln zł udzieliła jarocińska spółka od początku powstania
276 - poręczeń udzielono dla klientów powiatowych urzędów pracy
215 - poręczeń na kwotę 4 mln 310 tys. zł dla klientów jarocińskiego PUP
Jak uzyskać poręczenie w JFPK? Należy złożyć wniosek w siedzibie spółki przy ul. T. Kościuszki 15B,
63-200 Jarocin (Budynek z tyłu Urzędu Miejskiego w Jarocinie) i równolegle do Powiatowego
Urzędu Pracy, w którym jako poręczyciela wpisuje się JFPK. Następnie wniosek jest weryfikowany i
opiniowany poprzez komisję, która działa przy JFPK. Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel In
blanco wraz z podpisem małżonka (jeśli jest) oraz pełnomocnictwo do konta. Jeśli komisja wystawi
pozytywną ocenę, JFPK wydaje oświadczenie o udzieleniu poręczenia, które trafia do PUP.

2010-09-30 | Przez tydzień nie korkowaliśmy ulic
Od 16 do 22 września trwała akcja związana z obchodzonym corocznie we wrześniu Europejskim
Tygodniem Zrównoważonego Transportu. - Licznie dołączyli do niej mieszkańcy naszej gminy.
Odnotowaliśmy w tych dniach zwiększone zainteresowanie usługami Jarocińskich Linii
Autobusowych - informuje Grzegorz Mirkiewicz, prezes JLA.
- Biorąc pod uwagę tempo w jakim przybywa samochodów i możliwości przepływu takiej ilości aut
przez nasze drogi, autobusy miejskie JLA wydają się być najlepszym sposobem na zredukowanie
korków i sprawne przemieszczanie się w obrębie naszej gminy i nie tylko. Było to widać podczas
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem
- mówi Grzegorz Mirkiewicz, prezes Jarocińskich Linii Autobusowych. Jarociniacy zachęceni
możliwością wygrania pięciu biletów miesięcznych na wybranej przez siebie linii, chętniej
podróżowali "emkami" w trakcie trwania tygodnia zrównoważonego transportu. - Także i ja
zostawiłem swój samochód w garażu i z przyjemnością podróżowałem naszymi autobusami.
Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, chwalili komfort jazdy nowoczesnymi i niskopodłogowymi
pojazdami. Zwracali również uwagę na pewne niedociągnięcia. Zamierzamy je w najbliższym czasie
wyeliminować - opowiada Mirkiewicz i dodaje, że autobus Jarocińskich Linii Autobusowych może
przewieźć średnio około 100 pasażerów. Przy założeniu, że w jednym aucie podróżują zwykle 2
osoby, z ulic "znika" wtedy nawet 50 samochodów.
- Ze szczegółowym rozkładem jazdy można zapoznać się w Internecie na stronie www.jlajarocin.pl.
Ułatwieniem jest możliwość zakupu biletu u kierowcy. Do tego rozkład linii autobusowych jest
przemyślany i pozwala dotrzeć niemal we wszystkie miejsca naszej gminy, a także do Pleszewa czy
Żerkowa. Zachęcam więc do korzystania z naszych usług - mówi prezes JLA. - Mieszkańcy
zachodnich miast i miejscowości położonych dookoła, wybierają zwykle w celach podróży środki
transportu publicznego. Zachodnie rozwinięte społeczeństwa potrafią z pełną odpowiedzialnością
zostawić swój samochód w domu i do miasta dojechać komunikacją zbiorową. Myślę, że liczba
pasażerów JLA będzie się systematycznie zwiększać, a tym samym zmniejszy się ilość aut na
ulicach. Oprócz mniejszych zastojów na drodze będzie to z korzyścią dla środowiska - dodaje szef
JLA.
Laureaci nagród w konkursie "Kup bilet, wygraj sieciówkę":
- Błaszczyk Bernadeta z Cielczy,
- Danielak Martyna z Wilkowyi,
- Robak Dominika z Kadziaka,
- Michalak Julita z Żerkowa,
- Tomczak Hanna z Jarocina.

2010-09-30 | JTBS realizuje kolejne inwestycje
Pierwsze mieszkania chronione, najładniejszy budynek w
Jarocinie i kolejne lokalne socjalne w Wilczyńcu Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
realizuje kolejne inwestycje mieszkaniowe. Do końca
października powinny zakończyć się prace przy renowacji
i termomodernizacji ponad 20-letniego budynku przy ul.
Paderewskiego 4 (na zdjęciu).
Proces ocieplenia budynku rozpoczął się w kwietniu, a we
wrześniu firma Sław-Bud zakończyła proces
termomodernizacji. W budynku wymieniono m.in. okna,
drzwi wejściowe do budynków i założone domofony.
Teraz trwają ostatnie prace wykończeniowe. - Inwestycję zakończymy jeszcze w październiku.

Można powiedzieć, że po renowacji budynek przy Paderewskiego jest jednym z najładniejszych
obiektów w Jarocinie. Koszt ocieplenia i wykonania nowej elewacji to około 140 tys. zł, przy czym
wspólnota mieszkaniowa korzysta z kredytu termomodernizacyjnego, który jest umarzalny w 20%
- informuje Tomasz Wawrocki, prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Wspólnota mieszkaniowa wyszła z bardzo ciekawą inicjatywą. Z niewykorzystywanych pomieszczeń
strychowych JTBS wydzielił 4 lokale, które po wycenie zostaną przeznaczone na sprzedaż. Z
pieniędzy uzyskanych w ten sposób, wspólnota spłaci część kredytu, wykona remont klatek
schodowych oraz zagospodaruje teren dookoła budynku. - Do końca roku powinniśmy dopełnić
wszelkich formalności i od początku następnego roku powinniśmy zacząć kolejne prace przy tym
budynku. Cena jest w trakcie oszacowania. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że jest to bardzo dobra
lokalizacja, centrum miasta, metr kwadratowy będzie kosztował około 2300 zł - informuje
Wawrocki.
Finalizowane są również prace przy budowie pierwszych lokali chronionych w gminie Jarocin.
Oddanie do użytku parterowego budynku w Łuszczanowie będzie miało miejsce 8 listopada. Znajdą
się w nim cztery lokale, każdy po około 60 mkw. - To mieszkania w dobrym standardzie,
wyposażone we wszystkie niezbędne media - mówi prezes JTBS. Z mieszkań chronionych
skorzystają najbardziej potrzebujące rodziny wielodzietne z terenu gminy Jarocin. - Cały czas
dążymy do polepszania warunków mieszkaniowych naszych lokatorów, również tych najuboższych.
Wielodzietne rodziny, które skorzystają z naszej pomocy, przeprowadzą się do nowych mieszkań z
dużo mniejszych, zajmowanych do tej pory, lokali - tłumaczy Wawrocki. Na realizację inwestycji
35% przekaże Bank Gospodarstwa Krajowego, 35% dołoży na ten cel gmina Jarocin, a kolejne
30% JTBS. Gminna spółka przygotowuje się już do budowy drugiego tego typu budynku i jeszcze w
tym roku ma zostać wmurowany kamień węgielny pod budowę kolejnych mieszkań chronionych w
Łuszczanowie.
Gminna spółka ogłosiła również przetarg na budowę kolejnego budynku socjalnego w Wilczyńcu. W październiku powinniśmy podpisać umowę z wykonawcą i zakończyć tę inwestycję w marcu
2011r. - informuje Tomasz Wawrocki. Spółka planuje, w zależności od potrzeb, osiem tego typu
budynków. - Do Wilczyńca trafi ą osoby, które posiadały wyroki eksmisyjne, głównie z budynków
przy Parowozowni. Mamy blisko 30 wyroków eksmisyjnych. Dotyczą one przede wszystkim
lokatorów, którzy uporczywie unikają płacenia za mieszkanie. Nie może być tak, że mieszkańcy,
którzy systematycznie regulują czynsz, muszą płacić za tych, którzy notorycznie lekceważą ten
obowiązek - wyjaśnia prezes JTBS.

2010-09-30 | PWiK sprzedał część udziałów w Eko-Dbaj
120 tys. zł otrzymało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za 200 udziałów w Eko-Dbaj.
Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w trzech miejscowościach. Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji ogłosiło w sierpniu przetarg na sprzedaż udziałów w firmie Eko-Dbaj. 665
udziałów (43,55% całości, pozostałą część posiada Drobud) można było nabyć w otwartej licytacji.
Aby uzyskać najwyższą cenę PWiK zamieścił ogłoszenia zarówno w lokalnej, jak i ogólnopolskiej
prasie. - Chcemy jak najszybciej zakończyć proces kanalizowania gminy Jarocin. Do zrealizowania
tego celu pozostało niewiele. Przypomnę, że w sierpniu br. zakończyliśmy inwestycję w Kadziaku, a
do końca roku wybudujemy sieć w Kątach i Radlinie. W 2011r. chcemy wykonać inwestycje w
pozostałych częściach gminy, czyli Hilarowie, Cząszczewie, osiedlu Tarce oraz zabudowaniach w
Zakrzewie i części Radlina. W tym roku chcielibyśmy zakończyć przetarg na realizację tych zadań informuje Jerzy Wolski, prezes PWiK. - Niestety, żadna z tych miejscowości nie kwalifikuje się do
uzyskania dofinansowania z programów pomocowych. Podstawowe kryterium przy tego typu
inwestycjach to minimum 120 osób przypadających na kilometr sieci - dodaje prezes. Dlatego
zarząd PWiK podjął decyzję o zrealizowaniu budowy kanalizacji w tych miejscowościach ze środków
własnych spółki.
Część pieniędzy można było pozyskać, sprzedając aktywa, które nie są niezbędne do prowadzonej

przez wodociągi działalności. Za grunty znajdujące się w sąsiedztwie stacji uzdatniania wody PWiK
otrzymał blisko 200 tys. zł. Tereny nabyły firmy posiadające swoje siedziby na gruntach
przylegających do sprzedawanych działek. Natomiast 120 tys. zł zapłacił Drobud za 200 z udziałów
z 665 posiadanych przez PWiK w firmie Eko-Dbaj. - Na ogłoszony przez nas przetarg odpowiedziały
dwie firmy. Najwyższa oferta wyniosła 600 zł za udział. Przypomnę, że wartość nominalna jednego
udziału ustalona przy powstaniu spółki w 2003r. wynosi 500 zł. Ponieważ w umowie spółki EkoDbaj znajduje się zapis o możliwości pierwokupu udziałów przez akcjonariuszy - zarówno PWiK jak i
Drobud - zaproponowaliśmy sprzedaż udziałów Drobudowi za najwyższą kwotę proponowaną w
przetargu.
Współwłaściciel nabył od nas 200 udziałów, a uzyskane w ten sposób 120 tys. zł przeznaczamy na
budowę kanalizacji - tłumaczy Wolski. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamierza także
w niedalekiej przyszłości sprzedać wszystkie udziały w spółce Eko-Dbaj. Spółka z siedzibą w Cielczy
świadczy usługi na rzecz PWiK, a dzięki zbyciu udziałów, transakcje handlowe pomiędzy Eko-Dbaj i
PWiK będą wolne od zależności właścicielskich - dodaje. Pozostałe środki na inwestycje będą
pochodzić ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz z umorzenia
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (kwota około 1 mln 400 tys. zł).

2010-09-30 | Festyn 1000 atrakcji!
Mecz pomiędzy seniorami i młodzikami Jaroty Jarocin,
zwiedzanie Aquaparku, wyścigi na eko-gokartach,
rowerach i rolkach, a także liczne konkursy z cennymi
nagrodami - tak zapowiadają atrakcje festynu, który
odbędzie się 10 października o godzinie 14:00 na
stadionie miejskim. Impreza połączona będzie z
uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod
budowaną właśnie trybunę wschodnią oraz oficjalnym
oddaniem do użytku inwestycji na Tysiąclecia, która
polegała na wymianie sieci kanalizacyjnej oraz budowie
nowych dróg, chodników i parkingów.
Festyn rozpocznie się 10 października o godzinie 14.00 i
potrwa do godziny 17.00. - Festyn, który organizuje
wspólnie Jarocin-Sport i Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, jest okazją do tego, by pokazać
mieszkańcom gminy, jakie inwestycje prowadziliśmy na
Tysiąclecia, a osobom zamieszkującym to osiedle,
podziękować za cierpliwość, jaką obdarzyli inwestorów i
wykonawców. Na szczęście zdecydowana większość
obywateli ma świadomość korzyści wynikających z
inwestycji i rozumie, że aby było ładnie, najpierw musi być trochę bałaganu - podkreśla Adam
Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Podczas imprezy będzie można obejrzeć mecz pomiędzy seniorami, a młodzikami Jaroty Jarocin
(zagra 22 młodzików, w tym trzech bramkarzy, przeciwko 11 seniorów), zwiedzić Aquapark oraz
Sportowe Wellnes. - Mecz Jaroty będzie sędziował Adam Pawlicki, Burmistrz Jarocina, a pomagać
mu będą wiceburmistrzowie: Robert Kaźmierczak i Witosław Gibasiewicz. W przerwie
zaplanowaliśmy występ cheerleaderek, a przez cały czas trwania spotkania każdy mieszkaniec
będzie mógł wpisać się na specjalną listę kibicowską, która będzie pamiątką z uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego pod budowaną właśnie trybunę wschodnią - informuje Zbigniew
Danielczyk, wiceprezes Jarocin-Sport. 10. października to również dzień drzwi otwartych Aquaparku
i Sportowego Wellness. Osoby, które zdecydują się przyjść na festyn, będą więc mogły zwiedzić
obiekt pod opieką przewodnika.

Poza tym w programie zaplanowano także wyścigi i konkursy sprawnościowe na eko-gokartach,
rowerach i rolkach dla dzieci w wieku 4-9 lat. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody (m.in.
wejściówki do Aquaparku). Druga gminna spółka organizująca festyn - Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji zaplanowała również szereg atrakcji, przede wszystkim dla najmłodszych
mieszkańców gminy. - Zorganizujemy wyścigi na eko-gokartach, rowerach i rolkach. Najmłodszych
prosimy o zabranie rowerów i rolek. Do tego na parkingu przy Aquaparku znajdzie się miejsca na
dmuchany zamek i małpi gaj. Oprócz tego będzie można zjeść grochówkę - mówi Paweł Kula z
PWiK. Ponadto zaplanowano marsz miłośników Nord Walking z instruktorem Aqua-Sporty.

2010-09-30 | Akordeonowy festiwal trwa
Początek października zapowiada się bardzo owocnie dla fanów brzmień akordeonowych. A
wszystko to za sprawą Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2010, który odbędzie
się w tym roku już po raz piętnasty. Z tej okazji chętni będą mogli posłuchać szeregu koncertów,
obejrzeć projekcję filmową, a na koniec wziąć udział w "Jesiennej Biesiadzie Akordeonowej".
Festiwal rozpocznie się w niedzielę 3 października koncertem inauguracyjnym zespołu "Tangreen"
w kościele parafialnym pw. Św. Kazimierza w Kotlinie. Podczas występu posłuchamy pochodzących
z Polski i Argentyny ognistych i nostalgicznych tang ujętych w perspektywie brzmienia akordeonu
(Tomasz Drabina) i instrumentów perkusyjnych (Gertruda Szymańska). W czwartek w kinie "Echo"
wystąpią lokalne zespoły akordeonowe "Kotlin" i "Jarocin". Później obejrzymy projekcję filmu
"Amelia. Królowa fado". Jest to poruszająca i niesamowita historia życia legendarnej śpiewaczki
Amálii Rodrigues, porównywanej do Edith Piaf i Billy Holiday . W piątkowy wieczór w pałacu w
Śmiełowie odbędzie się koncert "Komeda - Chopin". Jarek Buczkowski oraz Dawid Toczewski
wykonają akordeonowo-fortepianowe improwizacje utworów obu wybitnych kompozytorów.
W niedzielne popołudnie warto wybrać się ponownie do kina "Echo". Tam bowiem wystąpi zespół
"Max Klezmer Band Acoustic Acrobats". Formacja wykona niezwykle ciekawe łączenia brzmień
muzyki etnicznej- klezmerskiej, bałkańskiej, hinduskiej, a także jazzu. Finał jubileuszowego
festiwalu odbędzie się 15 października. Przewidywana na tą okoliczność "Jesienna Biesiada
Akordeonowa" odbędzie się przy pałacu w Witaszycach. Doskonałą zabawę dla publiczności
zapewnią zespoły "Bayan Brothers" oraz "Syrinx". Wstępy na wszystkie imprezy przewidziane w
ramach festiwalu są bezpłatne. Organizację festiwalu dofinansowała gmina Jarocin kwotą 8 tys.
złotych.
Z okazji tegorocznej jubileuszowej imprezy akordeonowej Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin
przygotowała specjalną Wystawę Pamiątek obrazującą 15-letnią działalność festiwalu. Ekspozycję
będzie można oglądać w siedzibie placówki od 2 października.

2010-09-30 | Kreatywna edukacja w Jarocinie
Pionierski projekt jarocińskiego samorządu Jarocin - kreatywna szkoł@ wszedł w kolejną fazę
wdrażania. Po dostarczeniu komputerów do szkół i rozpoczęciu szkoleń kadry pedagogicznej,
zaczęła działać platforma edukacyjna Edukreator.pl.
Ten serwis społecznościowy i informacyjny jest miejscem w sieci, w którym nauczyciele mogą
umieszczać materiały edukacyjne, tworzyć wirtualne klasy, komunikować się z rodzicami,
publikować informacje o ważnych wydarzeniach z życia szkoły oraz klasy, np. terminach
sprawdzianów lub planach wycieczek klasowych. Serwis ma stanowić pomoc w wymianie informacji
między wszystkimi szkołami, które uczestniczą w projekcie.

Edukreator to także nazwa oprogramowania, z którego korzystać będą nauczyciele w czasie pracy z
użyciem mobilnych pracowni komputerowych. Umożliwia on nauczycielom automatyczne
sprawdzanie i ocenianie wiedzy uczniów oraz umieszczanie wyników w internetowym dzienniczku
na portalu Edukreator.pl. - Platformę edukacyjną w zasadzie mamy już gotową. Pierwszy etap jest
już za nami - program Edukreator plus jest już w szkołach, nauczyciele są przeszkoleni z jego
użytkowania, potrafią przeprowadzać testy i egzaminy - mówi programista Marcin Królak. - W
drugim etapie szkolenia będziemy uczyć jak korzystać z serwisu internetowego, jak się logować,
zakładać konta i tworzyć wirtualne klasy - dodaje Marcin Królak.
Serwis ten jest dostępny nie tylko dla nauczycieli, ale także dla uczniów. Każda wirtualna klasa
będzie miała swoją strefę w sieci, tzw. forum, którego zawartość będzie dostępna tylko członkom
danej klasy. - Warto podkreślić to że jesteśmy samowystarczalni, że w Jarocinie są osoby które
potrafią stworzyć takie oprogramowanie. Nie musimy kupować programu, a co za tym idzie
możemy je odpowiednio modernizować i dostosowywać do lokalnych potrzeb, a myślę, że w
przyszłości wprowadzanie takich aktualizacji będzie koniecznością. Cieszę się, że w jarocinianach
tkwi taki potencjał i że przy realizacji tego projektu mogli zaprezentować swoje możliwości - mówi
Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina. Okazało się, że istnieje potrzeba większej ilości
szkoleń, w których w ramach projektu Jarocin - kreatywna szkoł@ uczestniczą nauczyciele. - Ze
strony nauczycieli wyszła także potrzeba lepszego poznania zasad działania i możliwości
wykorzystywania sieci komputerowych. Poza tym cały czas pracujemy nad dodatkową
funkcjonalnością portalu Edukreator.pl, dodajemy tam nowe funkcje, przez to tych szkoleń musi
być więcej - Andrzej Grzybowski, koordynator projektu. Prawdopodobnie szkolenia potrwają do
końca października, a może jeszcze na początku listopada.

2010-09-30 | Jarocin na szklanym ekranie
Zapraszamy na drugi odcinek magazynu "Jarocin free - wolne miasto", który ukaże się już 1
października na antenie Telewizji Kablowej Pro-Art. W tej odsłonie zobaczymy relację z budownego
Aquaparku oraz szczegóły wznowienia prac budowlanych przy wschodniej trybunie jarocińkeigo
stadionu. Poznamy także arkana pracy jarocińskiej Stacji Uzdatniania Wody i laboratorium w
Cielczy. Oprócz tego tematem odcinka będzie niedawno otwarta hala targowa przy ul. Kasztanowej.
Zapraszamy na piątkowe premiery magazynu, które emitowne będą co dwa tygodnie - kolejna już
15 października.
Plan emisji magazynu "Jarocin free - wolne miasto":
1.10 (piątek) - godz. 18.40
3.10 (niedziela) - godz. 13.30
5.10 (wtorek) - godz. 18.40
8.10 (piątek) - 18.40
10.10 (niedziela) - godz. 13.30
12.10 (wtorek) - godz. 18.40

2010-09-29 | Aquapark na początku listopada
Otwarcie nowoczesnego parku wodnej rozrywki w
Jarocinie zbliża się wielkimi krokami. 28 września, na
konferencji prasowej władze spółki Jarocin Sport
przedstawiły szczegóły tej inwestycji.
Warty około 13 mln zł Aquapark Jarocin zostanie oddany
do użytku na początku listopada. Aby sfinansować tę
inwestycję gminna spółka wyemitowała obligacje na

kwotę 6 mln zł. - Emisja pozwala podnieść prestiż i wiarygodność Jarocin-Sport. Jesteśmy pierwszą
komunalną spółką w Jarocinie, która wyemitowała obligacje. Emisja obligacji zapewnia środki
niezbędne dla dalszego rozwoju spółki, stanowiąc zarazem promocję zarówno Jarocin-Sport jak i
gminy Jarocin na rynku kapitałowym - informuje Marcin Jantas, prezes Jarocin-Sport.
Podczas konferencji prasowej 28 września władze spółki podały cennik, który będzie obowiązywał
na nowopowstałym obiekcie. - Ceny wejściówek nie są wygórowane. Mamy ceny porównywalne
chociażby do Krotoszyna, który jednak ma znacznie mniej atrakcji niż nowoczesny obiekt w
Jarocinie - mówi Zbigniew Danielczyk, wiceprezes Jarocin-Sport. Cennik jest bardzo zróżnicowany i
daje klientom Aquaparku szereg możliwości. - Koszt korzystania z pływalni jest w niektórych
przypadkach niższy, w porównaniu do cen, które były przed remontem i rozbudową pływalni o
część rekreacyjną. Przykładowo bilet normalny kosztował 10,50 zł, a teraz będzie można go kupić
już za 8 zł. Droższe są bilety w weekend, jednak wprowadziliśmy możliwość zakupu wejściówek
rodzinnych i całodziennych, dzięki którym klienci mogą sporo zyskać - tłumaczy Danielczyk. Z
dodatkowymi opłatami wiąże się korzystanie z części Spa. Szczegółowy cennik znajduje się obok
tekstu. Warto zaznaczyć, że gminna spółka wprowadza w Aquaparku system elektronicznej
rejestracji czasu. - Karta chipowa, którą otrzymamy przy wejściu pozwoli na naliczenie opłat
związanych z czasem korzystania z Aquaparku oraz dodatkowymi atrakcjami. Będzie to również
kluczyk do szafki, a ponadto klienci będą mogli dokonywać bezgotówkowych transakcji w strefie
gastronomicznej, za które zapłacą dopiero przy wyjściu z obiektu. To znaczne udogodnienie - mówi
Danielczyk. Oprócz pięknego obiektu i szeregu atrakcji, w Aquaparku będzie można korzystać z
zajęć nauki pływania, aqua aerobiku, aqua aerobiku dla kobiet w ciąży oraz ze specjalnych zajęć
oswajania z wodą i nauki pływania dla małych dzieci i niemowląt.
Nowoczesny i funkcjonalny obiekt parku wodnej rozrywki został podzielony na kilka stref.
Basen pływacki - basen 25 metrowy z trybunami dla 150 osób. Basen posiada 6 torów
pływackich.
Basen rekreacyjny - składa się z trzech podstref: "dzikiej rzeki" z wyspą, grotą i
oddzieleniem mostkiem od basenu rekreacyjnego; basenu rekreacyjnego wyposażonego w
siedziska z masażem, masaże karku, gejzer, masaże podwodne, małą zjeżdżalnię; basenu brodzika dla dzieci oddzielonego balustradą od ww. strefy. Przy hali basenowej postawiono
wieże zjeżdżalni i dwie rury zjazdowe o długości 120m i 80m; krótsza ze zjeżdżalni jest
dodatkowo wyposażona w efekty wizualne.
Zespół SPA - odnowa biologiczna. W tej strefie zaprojektowano szereg atrakcyjnych
funkcji podnoszących wartość użytkową całego obiektu. Są to: sauna parowa z wirem
wodnym, sauna parowa zapachowa, relaksacyjna, z basenem do kąpieli perełkowej, sauna
sucha, grota biczy wodnych, pomieszczenie wypoczynku wewnętrzne i zewnętrzne, wanna
jacuzzi dla 10 os.; ?łóżka? podgrzewane o powierzchnia z mozaiki ceramicznej, basen
schładzający z kaskadą, pomieszczenie masażu.
Strefa gastronomiczno-konferencyjna. Kondygnacja piętra jest dostępna schodami z
holu wejściowego oraz z części basenowej (korytarza "bosej stopy"). Zaprojektowano tu
kawiarnię-bar z wydzieloną częścią dla osób w strojach kąpielowych z wyjściem na taras na
dachu I kondygnacji oraz dla osób nie korzystających z atrakcji wodnych.
Strefa szatniowa. W szatniach przewidziano 200 szafek. Wszystkie są otwierane
elektronicznie za pomocą czytnika służącego również do rejestracji czasu pobytu w części
basenowej oraz części SPA, jak również do dokonywania zakupów w części
gastronomicznej.

2010-09-28 | Rowerowe pożegnanie free.wolnego lata
W niedzielę 26 września o godzinie 14.00 na jarocińskim
rynku spotkali się wszyscy sympatycy dwóch kółek, by
wspólnie wyruszyć na drugą w tym roku przejażdżkę
rowerową pod hasłem "Jarociniacy na rowery!". Akcja
jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy "POLSKA NA
ROWERY", promowanej między innymi przez aktualną

mistrzynię świata w kolarstwie górskim Maję Włoszczowską i "Gazetę Wyborczą".
Podczas pierwszej edycji wspólnej majowej wycieczki, mimo niekorzystnych warunków
pogodowych, frekwencja przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów. Wówczas na 17
kilometrowej trasie jechało 200 uczestników. Druga edycja tej rodzinnej i prozdrowotnej rozrywki
cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem - tym razem na starcie na jarocińskim rynku
pojawiło się 278 rowerzystów - amatorów.
- Zanim ruszyliśmy w trasę, każdy uczestnik otrzymał indywidualną rejestrację na rower,
oczywiście zaczynającą się od "PJA...", a także rowerową kamizelkę odblaskową od jarocińskiej
straży miejskiej. I to w jej asyście oraz z pomocą policji ruszyliśmy ulicą Wrocławską i dalej w
stronę Ługów i Roszkowa - wspomina Szymon Gruchalski z Klubu Kolarskiego UKS Trójka Jarocin,
współorganizator imprezy. Także dzięki temu Klubowi, który udostępnił swój samochód techniczny
z mechanikiem, uczestnicy rajdu mogli liczyć na pomoc w razie problemów ze sprzętem.
Ponad 20-kilometrową trasę, na której znalazły się
Nosków, Potarzyca i Siedlemin, jarociniacy w
towarzystwie burmistrza Adama Pawlickiego, pokonali w
rekreacyjnym tempie i w komplecie dotarli na metę przy
Zespole Szkół nr 3. Tam już czekała grochówka,
przygotowana przez restaurację "Dziupla". O dalsze
atrakcje zadbał nauczyciel szkoły Dariusz Kornobis, który
przeprowadził dla najmłodszych szereg konkursów jazdy
na rowerze w "miasteczku ruchu drogowego". Najlepsi
otrzymali gadżety ufundowane przez Urząd Miejski w
Jarocinie, który również czynnie wspierał akcję.
- Rowerowe zakończenie lata w praktyce okazało się prawdziwym pożegnaniem pięknej, letniej
pogody. Po raz kolejny dopisała frekwencja, blisko 300 uczestników - to niesamowity wynik podkreśla z zadowoleniem Fryderyk Wróbel z klubu taekwondo "Biały Tygrysy Jarocin",
współorganizator akcji - Wiele osób jechało z nami po raz drugi, czyli koncepcja imprezy się
sprawdziła. Była również duża liczba osób nowych, w tym blisko dziesięcioosobowa grupa
rowerzystów z Pleszewa, które słyszały o poprzedniej edycji i osobiście chciały wziąć udział w akcji
promującej zdrowy tryb życia. Tak liczny udział motywuje nas do organizowania takich imprez w
przyszłym roku. Największy ból głowy będzie teraz miał Szymon Gruchalski, który w długie zimowe
wieczory musi wymyślić tak trasę, aby wiosną zapewnić bezpieczeństwo co najmniej 500
rowerzystów - podsumowuje z nadzieją Fryderyk Wróbel.
Rowerowe przedsięwzięcie pożegnało lato w Jarocinie, które w tym roku było wyjątkowe. Jeszcze
przed wakacjami jarociniacy poznali nowe hasło i logo promujące gminę: "Jarocin free.wolne
miasto". Pod kryptonimem "free.wolne lato" odbyło się kilkadziesiąt imprez, a ich głównym,
aczkolwiek nie jedynym miejscem, była plaża na jarocińskim rynku. Teraz czas na jesienno-zimowy
sezon, który też może odkryć niejedną free.wolną niespodziankę...

2010-09-24 | Sportowe granty rozdane
Rozstrzygnięty został drugi w tym roku otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie sportu
kwalifikowanego. Dotacje o łącznej wartości 166 tys. zł trafią do trzech organizacji sportowych z
terenu gminy Jarocin.
O gminne dofinansowanie mogły ubiegać się kluby lub stowarzyszenia sportowe nie zaliczane do
sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których siedziba
znajduje się na terenie gminy Jarocin. Z możliwości takiej postanowiło skorzystać dziewięć
jarocińskich organizacji. Wartość złożonych przez nie projektów wyniosła blisko pół mln zł, z czego

od gminy oczekiwano wsparcia w wysokości 274.850zł. Do podziału były jednak mniejsze środki 166 tys. zł. W ostateczności dotację otrzymały trzy kluby: Jarociński Klub Sportowy JAROTA, Rugby
Klub Sparta Jarocin oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin.
Przyznane środki mają wspomóc prowadzenie szkoleń sportowych oraz przyczyniać się do udziału
jarocińskich sportowców w rywalizacjach sportowych.
Najwyższą dotację, 156 tys. zł, otrzymał JKS JAROTA, który obecnie ponosi znacznie większe
koszty organizacji meczów w II lidze, niż gdyby były one rozgrywane na miejscu, w Jarocinie. Jak
wynika z obliczeń, na każdym meczu "Jarota" traci obecnie ok. 8 tys. zł, a straty głównie
powodowane są brakiem wpływów ze sprzedaży biletów.
7 tys. zł otrzyma z kolei MUKS "Białe Tygrysy" Jarocin. Klub specjalizujący się w taekwondo
otrzymaną z gminy dotację przeznaczy na zakup specjalnych mat. Mają one ułatwić treningi i
posłużyć do organizacji zawodów, a po raz pierwszy zostaną wykorzystane już 30 października,
podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Polski Związek Taekwondo zaoferował "Białym
Tygrysom" przekazanie jednej maty bezpłatnie pod warunkiem zakupu drugiej. Warto zaznaczyć,
że wartość obu mat to niebagatelna kwota 21 tys. zł. Bez wsparcia gminy, Klub nie byłby w stanie
zakupić tego sprzętu.
Trzecią organizacją, która skorzysta z gminnej dotacji, jest Rugby Klub Sparta Jarocin. Dotację w
wysokości 3 tys. zł Klub zamierza przeznaczyć na zakup specjalnych bramek do rugby w kształcie
litery "H". Pozwolą one podnieść jakość kształcenia młodych rugbistów (bo Klub stawia właśnie na
rozwój najmłodszych sportowców) i organizować zawody w Jarocinie.
Na realizację założonych celów organizacje mają czas do końca roku.

2010-09-21 | Wznowiono prace przy budowie trybuny
Jarocin-Sport podpisało porozumienie ze spółką Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dotyczące odcięcia
gazociągu, dzięki czemu w poniedziałek, 6 września firma
Rem-Bud wznowiła prace przy budowie trybuny
wschodniej. Niebawem odbędzie się wmurowanie
kamienia węgielnego, które będzie imprezą otwartą dla
kibiców. Przypomnijmy, że przetarg na budowę trybuny
wschodniej, liczącą blisko 1200 miejsc siedzących i pod
którą znajdzie się sześć punktów handlowych o łącznej
powierzchni 380 mkw, wygrała firma Rem-Bud.
Prace przy inwestycji Jarocin-Sport wartej 2 mln zł
rozpoczęto pod koniec lipca. Jednak niemal od razu zostały wstrzymane, bowiem pod planowaną
trybuną przebiega gazociąg należący do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Przerwa
wyniknęła z błędu projektanta, a gminna spółka musiała rozwiązać problem. – Na placu budowy nic
się nie działo, jednak my prowadziliśmy rozmowy z PGNiG, aby jak najszybciej doprowadzić do
rozwiązania problemu z istniejącym gazociągiem i umożliwić wznowienie prac wykonawcy informuje Marcin Jantas, prezes Jarocin-Sport.
Po podpisaniu porozumienia, na mocy którego właściciel sieci wyraził zgodę na odcięcie części
gazociągu przebiegającego pod trybunami, w poniedziałek, 6 września firma Rem-Bud mogła
wznowić prace. Budowa ma zakończyć się najprawdopodobniej na przełomie roku. - Wiele zależy
od wykonawcy, który spróbuje nadrobić nieco stracony czas i wykonać roboty w krótszym czasie
niż planowano w umowie – mówi Jantas.

Natomiast na jeden z październikowych weekendów zaplanowano uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego. W jej trakcie odbędzie się mecz, w którym wystąpią zawodnicy wszystkich
drużyn Jaroty – począwszy od orlików a na seniorach skończywszy. Mecz będzie sędziować Adam
Pawlicki, a na liniach pomagać mu będą wiceburmistrzowie – Witosław Gibasiewicz i Robert
Kaźmierczak. W przerwie meczu zaplanowano występ cheerleaderek. – Uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego będzie imprezą otwartą, a każdy mieszkaniec będzie mógł wpisać się na
specjalnie na tę okazję przygotowanych listach kibicowskich, które będą stanowiły pamiątkę tego
wydarzenia – informuje Zbigniew Danielczyk, wiceprezes Jarocin-Sport. Wmurowanie kamienia
węgielnego zostanie połączone z drzwiami otwartymi Aquaparku. Osoby, które zdecydują się
przyjść na uroczystość będą więc mogły zwiedzić pod opieką przewodnika obiekt, który już
niebawem zostanie otwarty. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz
nowoczesnego parku wodnej rozrywki.

2010-09-21 | Nie pozwólmy się zatruwać!
Rak, uszkodzenia dróg oddechowych, wątroby, płuc czy nerek – to tylko część, z długiej listy
problemów, z jakimi możemy się borykać się po wydychaniu substancji, które powstają wraz z
dymem z tzw. niskiej emisji, czyli przy spalaniu odpadów w domowych paleniskach, kotłowniach
lub na wolnym powietrzu. - Niestety, cały czas bardzo popularną metodą pozbywania się śmieci i
odpadów z tworzyw sztucznych takich jak: plastik, folia, stare meble, wszelkiego rodzaju
opakowania, stare obuwie i odzież, czasopisma, itp. jest ich spalanie w paleniskach gospodarstw
domowych – mówi Mariusz Małynicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie.
Bez śladu nic w przyrodzie nie znika. W procesie spalania ważną rolę odgrywa temperatura, gdy
jest niewłaściwa tzn. zbyt niska - w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których
oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt jest bardzo szkodliwe.
Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych oraz w ogniskach na wolnym
powietrzu przy sprzątaniu posesji czy na ogródkach działkowych odbywa się właśnie w niskich
temperaturach. Poprzez to podczas spalania tworzyw sztucznych powstają substancje szkodliwe,
które wdychamy. Wraz z dymem powstającym z tzw. niskiej emisji (przy spalaniu odpadów w
paleniskach domowych, kotłowniach) wdychamy takie substancje jak: - chlorowodór; fluorowodór; - tlenek azotu; - tlenek siarki; - tlenek węgla; - dioksyny i furany; - pyły zawieszone
w powietrzu i sadze; -metale ciężkie; - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. – Wszystkie
te substancje stanowią duże ryzyko dla zdrowia człowieka i naszego środowiska. Niestety,
ponieważ szkodliwych efektów ich działań nie widać od razu, wiele osób bagatelizuje ten problem –
ostrzega Małynicz.
Jeśli więc ktoś myśli, że wrzucając odpady do ognia pozbywa się problemu, jest w błędzie. Osoby
spalające odpady w domowych paleniskach nie tylko łamią prawo, ale przede wszystkim szkodzą
sobie i sąsiadom. – Warto więc być aktywnym w ochronie środowiska, a przede wszystkim zdrowia
naszego i naszych najbliższych. Nie spalajmy odpadów w domowych paleniskach. Nie trujmy się
sami i nie pozwólmy truć się innym – apeluje prezes ZGO.
Spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach odpadów, a
spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych, bądź na wolnym powietrzu podlega karze
aresztu lub grzywny. Właściciele nieruchomości, których prawo własności zostało naruszone przez
immisję, mogą dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej, występując do sądu
powszechnego przeciwko właścicielom sąsiednich nieruchomości, z roszczeniami o zaniechanie
naruszeń. Natomiast zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39,
poz. 251, z późn. zm.) nieprzestrzeganie prawa w przypadku termicznego przekształcania odpadów
poza instalacjami spełniającymi określone wymagania podlega karze aresztu lub grzywny.” Jeśli
sąsiad, mimo naszych próśb, nadal spala odpady z tworzyw sztucznych, należy powiadomić straż
miejską lub policję. Można również poinformować Wydział ochrony środowiska w urzędzie miejskim
w Jarocinie.

2010-09-20 | Wsiądźmy w autobus, nie korkujmy ulic!
Autobus Jarocińskich Linii Autobusowych może przewieźć średnio około 100 pasażerów. Przy
założeniu, że w jednym aucie podróżują zwykle 2 osoby, z ulic „znika” wtedy 50 samochodów.
Może więc warto wsiąść w autobus i zobaczyć, jak w powszedni dzień wygląda Jarocin bez korków?
16 września rozpoczęła się ogólnopolska akcja związana z obchodzonym corocznie we wrześniu
Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu (16-22 września) oraz przypadającym na
dzień 22 września Europejskim Dniem bez Samochodu. Dołączyły do niej Jarocińskie Linie
Autobusowe. - Biorąc pod uwagę tempo w jakim przybywa samochodów i możliwości przepływu
takiej ilości aut przez nasze drogi, autobusy miejskie JLA wydają się być najlepszym sposobem na
zredukowanie korków i sprawne przemieszczanie się w obrębie naszej gminy i nie tylko – mówi
Grzegorz Mirkiewicz, prezes Jarocińskich Linii Autobusowych. Tym bardziej, że komfort podróży
jarocińskimi „emkami” jest naprawdę wysoki. Średnia wieku naszego taboru wynosi zaledwie 3
lata, a nowoczesne, niskopodłogowe autobusy poruszają się bardzo dynamicznie. – Nie
gwarantujemy komfortu takiego jak we własnym aucie, jednak warto się zastanowić, czy aż tak
komfortowe jest przemieszczanie się po ulicach w żółwim tempie i spóźnianie się do pracy np. z
powodu problemów ze znalezieniem miejsca do parkowania– pyta Mirkiewicz.
Ze szczegółowym rozkładem jazdy można zapoznać się w Internecie na stronie www.jlajarocin.pl.
Przez cały tydzień trwania akcji „Jeżdżę autobusem, nie korkuję ulic” mieszkańcy korzystający z
komunikacji miejskiej będą mogli wygrać 5 miesięcznych biletów komunikacji miejskiej na wybraną
przez siebie linię. Szczegóły w ramce obok. Natomiast 22 września, czyli w Europejski Dzień Bez
Samochodu Jarocińskie Linie Autobusowe zapraszają wszystkich kierowców prywatnych
samochodów z gminy Jarocin do darmowych podróży „emkami” po terenie ziemi jarocińskiej. 22
września nie będzie trzeba kupować i kasować biletów, a w przypadku kontroli należy pokazać
jedynie ważny dowód rejestracyjny swojego samochodu.
- Mieszkańcy zachodnich miast i miejscowości położonych dookoła, wybierają zwykle w celach
podróży środki transportu publicznego. Zachodnie rozwinięte społeczeństwa potrafią z pełną
odpowiedzialnością zostawić swój samochód w domu i do miasta dojechać komunikacją zbiorową.
Jeśli tylko nie będę miał wyjazdów służbowych od 16 do 22 września będę jeździł tylko i wyłącznie
naszymi nowoczesnymi autobusami – zapewnia Grzegorz Mirkiewicz. Do akcji dołącza się również
Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, który również będzie korzystał w Tygodniu Zrównoważonego
Transportu z miejskiej komunikacji. –Zachęcam do korzystania z miejskiego transportu, bo dzięki
bardzo dobrze zaplanowanym trasom można sprawnie i szybko dotrzeć w wybrane przez siebie
miejsce – dodaje Mirkiewicz. Wygraj bilet miesięczny na wybranej trasie!
Chcesz wygrać bilet miesięczny Jarocińskich Linii Autobusowych na wybranej przez
siebie trasie?
W trakcie trwania Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-22 września) kup i skasuj bilet. Na
odwrocie napisz swoje dane: imię, nazwisko i telefon kontaktowy, a przed wyjściem z autobusu
wrzuć bilet do pojemnika, który będzie znajdował się w pobliżu kierowcy. Każdego dnia odbędzie
się losowanie jednego miesięcznego biletu na październik, na wybranej przez zwycięzcę trasie.
Lista zwycięzców zostanie opublikowana w 18 numerze JAPI Czasopisma Mieszkańców Gminy
Jarocin.

2010-09-20 | JEREMIE - nowa szansa finansowania
dla firm
- Właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

(MŚP) mogą ubiegać się o pożyczki, na które będziemy udzielać poręczeń, u naszego partnera Banku Spółdzielczego -informuje Robert Cieślak, prezes Jarocińskiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych. JEREMIE (z ang. Joint European Resources for Micro to medium Enterprises, czyli
"Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw") to inicjatywa funkcjonująca w
ramach środków Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013 dla krajów członkowskich UE oraz
ich regionów. Jak wyjaśnia Cieślak, jej celem jest zwiększenie dostępu mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania w innowacyjny sposób. Specyfika JEREMIE
polega na stworzeniu nowego, odnawialnego mechanizmu pozadotacyjnego.
Unia Europejska przekazała środki do Banku Gospodarstwa Krajowego, który wybiera pośredników
finansowych, takich jak JFPK i uruchamia dla nich zwrotne wsparcie. Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych rozpoczyna udzielanie reporęczeń, a zwrócone przez przedsiębiorców pożyczki są
ponownie wykorzystywane przez inne podmioty. - Małe firmy mają największe problemy z
uzyskaniem pieniędzy niezbędnych do dalszego rozwoju. Nie mają zwykle wystarczającego
kapitału, historii kredytowej czy kosztownych zabezpieczeń, jakich wymagają banki. Czasami
koszty takiego zabezpieczenia są tak duże, że powodują, iż nie opłaca się starać o kredyt czy
pożyczkę. Dzięki inicjatywie Jeremie, JFPK przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym może bez
większego ryzyka udzielić wsparcia finansowego do 200 tys. zł. Pieniądze te należy oczywiście
zwrócić, jednak mogą one posłużyć jako środki do dalszego rozwoju firmy lub jako wkład własny
niezbędny w przypadku starania się o dotacje z Unii Europejskiej - mówi Cieślak.
- Biznes to bardzo ryzykowna działka, a banki, owszem, chętnie rozmawiają o kredytach czy
pożyczkach, jednak muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie. Dzięki Jeremie zarówno Bank
Spółdzielczy jak i Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych udzielając wsparcia ograniczają ryzyko.
W przypadku zaprzestania spłacania pożyczki przez przedsiębiorcę, BS otrzymuje 100% całej sumy
od poręczyciela, czyli JFPK, a dla jarocińskiego funduszu każde poręczenie w ramach inicjatywy
Jeremie jest reporęczane w wysokości 80% wartości przez Bank Gospodarstwa Krajowego tłumaczy Adam Pawlicki, Burmistrz Jarocina. Bezpośrednim dochodem dla Jarocińskiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych będzie zwrot kosztów zarządzenia dwuletnim projektem - 251 tys. 200 zł.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na promocję i reklamę oraz wynagrodzenia osób
zaangażowanych w projekt.
Dla kogo JEREMIE? Inicjatywa JEREMIE kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP), w tym:
- podmiotów rozpoczynających działalność, startup-y (w tym również absolwenci),
- podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
- podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

2010-09-20 | Roszków z kompleksem boisk
Symboliczne przecięcie wstęgi było oficjalnym aktem
oddania do użytku kompleksu boisk w Roszkowie.
Uroczystość, która odbyła się 18 września była okazją,
aby obiekty zwiedzili zaproszeni goście i mieszkańcy wsi,
i jednocześnie stanowiła święto lokalnej społeczności.
W 2006 roku kilka wsi z terenu gminy otrzymało z
gminnego budżetu po 10 tys. złotych. Roszków
przeznaczył te fundusze na opracowanie projektu
kompleksu sportowego, jaki miał powstać przy szkole. Gmina za aktywność i chęć działania, przekazała kilku
wsiom fundusze do dyspozycji. Inne wsie wykorzystały te
pieniądze na potrzeby bieżące, a Roszków patrząc w przyszłość przeznaczył tą kwotę na
opracowanie projektu boisk. To była trafna decyzja ? podkreślił burmistrz Adam Pawlicki.

Budowlany projekt z Roszkowa był inspiracją dla gminy Jarocin do złożenia wniosku o
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ? 2013. Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie i gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 323 tys. złotych netto. Pozostałe środki na
realizację inwestycji pochodziły z budżetu gminy.
W ramach inwestycji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Roszkowie powstało boisko do gry w
koszykówkę, boisko do siatkówki, bieżnia z zeskocznią w dal oraz pełnowymiarowe boisko do piłki
nożnej z naturalną murawą. Prace związane z budową kompleksu wartego blisko 715 tys. złotych
przebiegały w trzech etapach i rozpoczęły się już w 2008 roku. - Na początku kadencji burmistrza i
rady miejskiej powstał pomysł o budowie kompleksu boisk w Roszkowie. Po projekcie i trzech
etapach budowy dzisiaj na zakończenie kadencji spotykamy się na otwarciu kompleksu sportowego.
W imieniu swoim i mieszkańców Roszkowa dziękuję burmistrzowi Adamowi Pawlickiemu, że
zdecydował o budowie i słowa dotrzymał ? mówiła w trakcie uroczystości Janina Nicke, sołtys
Roszkowa i jednocześnie radna Rady Miejskiej w Jarocinie.
Uroczystość w Roszkowie uświetniły występy taneczne i pokazy sportowe w wykonaniu dzieci i
młodzieży. Po oficjalnej części w budynku szkoły odbyło się spotkanie aktywizujące sfinansowane
ze środków PROW na lata 2007-2013. Kilkudziesięciu uczestników zapoznało się z możliwościami
pozyskiwania środków unijnych oraz aktualnościami związanymi z PROW 2007-2013. Przedstawiła
je Marta Mańkowska, p.o. kierownika Biura Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski organizacji, która powstała z inicjatywy burmistrza Adama Pawlickiego. Dzięki przynależności do
stowarzyszenia gminy, których obecnie jest 9 - mają szersze możliwości pozyskiwania środków
unijnych.

2010-09-19 | Kadziak już z kanalizacją
Zakończyła się budowa kanalizacji w Kadziaku. W ramach inwestycji wartej ponad 4 mln zł
powstało około 3,5 km sieci oraz 41 przyłączy. - To nie jest była duża inwestycja. Kadziak nie
został wcześniej uwzględniony przy pracach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, ponieważ zabudowa w tej wsi jest bardzo rozproszona i nie mogliśmy pozyskać na ten
cel dofinansowania – tłumaczy Jerzy Wolski, prezes PWiK. Koszt inwestycji, która została
zakończona przez Kanbud to ponad 4 mln zł. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z przyznanej na
preferencyjnych warunkach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz z umorzeń innych, zaciągniętych wcześniej przez PWiK, pożyczek.
Obecnie trwają procedury związane z oddaniem inwestycji do użytku, po zakończeniu których
mieszkańcy będą mieli dwa miesiące na wpięcie się do sieci. Obowiązek taki wynika z regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie. - Od dwóch czy trzech lat jest w tym temacie dość duża
dyscyplina. Warto zaznaczyć, że powstanie kanalizacji, a co za tym idzie przyłączenie się do sieci,
podnosi standard życia mieszkańców – zaznacza prezes PWiK. Regulamin oprócz podłączenia się do
sieci nakazuje likwidowanie szamba. Kanalizacja to więc same korzyści dla mieszkańców. Ścieki nie
trafią np. na pola, dzięki czemu woda będzie dobrej jakości. – Na szczęście coraz więcej osób
rozumie, że zanieczyszczając środowisko szkodzi się nie tylko sąsiadom, sobie, ale także
następnym pokoleniom. Im szybciej więc skanalizujemy całą gminę, tym lepiej, bo problemy ze
ściganiem osób wylewających ścieki np. do rowów, rozwiążą się same – mówi Wolski. PWiK
zamierza w przyszłym roku zakończyć proces kanalizowania Gminy Jarocin.
W listopadzie powinna zostać zakończona budowa sieci kanalizacyjnej w Kątach, a pod koniec roku
zaplanowano zakończenie inwestycji w Radlinie. PWiK złożył również wniosek do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Z pieniędzy pozyskanych z programu gminna spółka zamierza wybudować
sieć wodociągową na terenie Lenwitu, wymienić sieć wodociągowej z azbestu na PCV w Potarzycy
oraz wybudować kanalizację w Roszkowie (teren tzw. Ameryki) oraz w Bachorzewie (tereny,
których wcześniej nie można było skanalizować).

LICZBY
Procent skanalizowania gminy 95%
107 km sieci wybudowano w latach 1903-2002
223 km sieci wybudowano w latach 2003-2009
24 km sieci pozostały do wykonania

2010-09-17 | 1,5 mln dofinansowania na inwestycję drogową
Gmina Jarocin otrzymała 1,5 mln złotych dofinansowania z WRPO na przebudowę drogi gminnej
Jarocin – Roszków. W ramach inwestycji droga o długości ponad 2,4 km wzbogaci się o nową
nawierzchnię asfaltową. Prace budowlane ruszą już w październiku. Położenie nowej nawierzchni
wyprzedzi utwardzenie i poszerzenie drogi zgodnie z normami Unii Europejskiej. Utwardzone
zostaną także pobocza wraz z wjazdami na posesje.
Droga łącząca Jarocin (od strony Ługów) z Roszkowem to obecnie droga gruntowa, co powoduje jej
małą użyteczność. – Dzięki przebudowie skróci się czas przejazdu i odciążenie ruchu na drodze
krajowej nr 15. Poza tym przebudowa ma wpłyną ć na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Obecnie
użytkownicy tej drogi są narażeni na kolizje spowodowane złą jakością nawierzchni, pogarszającą
się jeszcze przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych – podkreśla Agnieszka Rybacka,
wiceprezes Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który w imieniu gminy będzie
nadzorowała realizację inwestycji. Koszt całej inwestycji szacowny jest na około 2,8 mln złotych.
Już w sierpniu na realizację inwestycji został ogłoszony przetarg. Realizacja inwestycji miała zostać
sfinansowana na zasadzie wykupu wierzytelności. Oznacza to, że wykonawca realizuje i
jednocześnie finansuje inwestycję, a gmina w ciągu pięciu lat spłaca zobowiązanie. Po przyznaniu
dofinansowania kwota wykupu wierzytelności zostanie pomniejszona o kwotę unijnego
dofinansowania. W odpowiedzi na przetarg wpłynęła jedna oferta, którą złożyła jarocińska firma
DROBUD. Obecnie trwa sprawdzanie oferty pod względem merytorycznym.
Do konkursu grantowego można było zgłaszać projekty, w których wykazano połączenie z drogą
wyższej kategorii. W przypadku jarocińskiego projektu droga łączy się z drogą powiatową i
pośrednio z drogą krajową. Gminny projekt otrzymał dofinansowanie wraz z 36 innymi z terenu
województwa wielkopolskiego. Wśród nich znalazł się także projekt powiatu jarocińskiego. W jego
ramach przeprowadzony zostanie remont ulicy Osieckiej i ulicy Dworcowej w Mieszkowie. Na
realizację zadania z unijnego programu przyznano ponad 1,1 mln złotych.

2010-09-17 | W rocznicę napaści ZSRR na Polskę
W piątek, 17 września, burmistrz Adam Pawlicki oddał
hołd ofiarom stalinizmu pod Krzyżem Martyrologii na
Osiedlu 700-lecia w Jarocinie. Krzyż upamiętnia
wszystkie ofiary prześladowań carskich, później
stalinowskich oraz tych, którzy trafić do obozów na
terenie całego ZSRR. W uroczystości wzięli udział
członkowie Związku Sybiraków, jarocińscy
samorządowcy, kombatanci, uczniowie oraz mieszkańcy
Jarocina.
- W 71. rocznicę tej niechlubnej daty zebraliśmy się tutaj
pod Krzyżem Martyrologii Polaków, aby dać wyraz
narodowej pamięci, o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939 – 1956, aby oddać im
hołd i ich męczeństwu - mówiła w trakcie uroczystości Maria Biadaszkiewicz ze Związku Sybiraków

w Jarocinie. Kilka faktów historycznych związanych z agresją Związku Radzieckiego na Polskę
przypomniała Lechosława Dębska, emerytowana nauczycielka historii i radna Rady Miejskiej w
Jarocinie. Zebrani wysłuchali hymnu sybiraka oraz oddali hołd ofiarom represji, składając wiązanki
kwiatów. Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie zaprezentowali krótki program artystyczny,
odczytując patriotyczne wiersze.
Dziś przypada 71. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Armia Czerwona wkraczając na
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej wypełniała postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow,
zawartego z faszystowskimi Niemcami. Walcząca z agresją niemiecką Polska została zaatakowana
od wschodu. Znaczna część terytorium państwa polskiego znalazła się pod sowiecką okupacją.
Szybko rozpoczęły się masowe zesłania polskiej ludności kresowej na wschód. W wyniku represji
stosowanych na zajętym obszarze, 350 tys. osób deportowanych zostało na wschód, głównie na
Syberię. Masowe wywózki objęły m.in. ziemiaństwo, przemysłowców, działaczy społecznych,
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, urzędników państwowych oraz ich rodziny.

2010-09-16 | Odblaskowe kamizelki dla jarocińskich przedszkolaków
Ponad tysiąc kamizelek odblaskowych z nadrukowanymi hasłami „Przez życie z Wiarą w Lecha” oraz
„Jarocin free.wolne miasto” trafiło dzisiaj do wszystkich przedszkoli z terenu gminy Jarocin.
Przedszkolaki będą korzystać z nich w czasie spacerów. Dzięki jaskrawym bezrękawnikom mają być
lepiej widoczne, co ma poprawić ich bezpieczeństwo na drodze. Uroczyste rozdanie kamizelek
odbyło się w hali Jarocin Sport, gdzie dzieci wraz z burmistrzem Adamem Pawlickim skandowały:
Lech, Lech, Kolejorz!

O poprawę bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców zadbała gmina Jarocin oraz Stowarzyszenie
Wiara Lecha. Na sfinansowanie zakupu kamizelek Straż Miejska w Jarocinie przekazała 2,5 tys. zł.
Pieniądze pochodzą z wpływów z działania fotoradarów. - Gmina Jarocin wsparła przedsięwzięcie
finansowo, gdyż zależy nam na bezpieczeństwie naszych dzieci – podkreśla burmistrz – Ci, którzy
temu bezpieczeństwu zagrażają w znacznym stopniu, czyli kierowych przekraczający szybkość,
mają swój wkład w to aby dzieci na drodze były dobrze widoczne i bardziej bezpieczne.

Przedszkolaki otrzymały kamizelki z rąk Adama Pawlickiego, burmistrza Jarocina, strażników
miejskich z komendantem Krzysztofem Adamiakiem na czele i członków jarocińskiego Fan Clubu
Lecha Poznań. - Wybór dzisiejszego dnia na wręczenie kamizelek nie jest przypadkowy, bo
wieczorem Lech w lidzie europejskiej zagra z Juventusem Turyn. Dzieci przypomnijcie rodzicom, że
dzisiaj kibicujemy Lechowi – zachęcał dzieci burmistrz Pawlicki. Po przekazaniu bezrękawników
przedszkolaki wraz z burmistrzem skandowały: Lech, Lech, Kolejorz! Akcja przekazania
bezrękawników to przypominanie o bezpieczeństwie dzieci, doskonała promocja Lecha Poznań, ale
także budowanie lokalnego patriotyzmu i wychowywanie nowego pokolenia kibiców Kolejorza.
Jarocińskie przedsięwzięcie to część akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie Wiara Lecha w całej
Wielkopolsce. W jej ramach odblaskowe kamizelki trafią do ponad 52 tys. przedszkolaków z całego
regionu. - Stowarzyszenie Wiara w Lecha postanowiło poprawić bezpieczeństwo przedszkolaków w
całej Wielkopolsce. Nasze jarocińskie kamizelki poza logo Lecha posiadają także nowe free-wolne
logo Jarocina – mówi Wojciech Talaga z jarocińskiego Fan Clubu Lecha Poznań. – Dziękuję władzom
miasta za wsparcie naszego przedsięwzięcia – dodaje.

2010-09-15 | Demontaż jarocińskiej plaży
Rozmontowano free.wolną plażę, która gościła na
jarocińskim rynku od połowy czerwca. W czasie trzech
miesięcy lata plaża była miejscem szeregu spotkań,
koncertów, projekcji filmowych oraz imprez kulturalnych
i sportowych. Żwir z rozebranej plaży został przewieziony
na dwa boiska z terenu gminy Jarocin. Część piasku
trafiło na kompleks boisk przy Niepublicznym Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Roszkowie. Tam materiał
został wykorzystany do podwyższenia terenu przy boisku
do siatkówki. Pozostałą część piasku przeznaczono
natomiast do wyrównania terenu oraz zmiany gleby przy
boisku na Osiedlu Tumidaj. Dzięki remontowi boiska
lepsze warunki do trenowania uzyskają Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio” oraz
rugbiści z klubu Sparta Jarocin. Plażę tworzyło ok. 300 ton piasku. Rozbiórką zajęła się jarocińska
firma DROBUD.

2010-09-14 | Promowali zajęcia pozalekcyjne
Pokazy taneczne, sportowe, artystyczne oraz wiele innych atrakcji uświetniły happening "Uczeń po
godzinach - kiermasz zajęć pozalekcyjnych", który odbył się w miniony piątek na jarocińskim
rynku. Uczniowie, którzy przyszli na starówkę mogli z szerokiej oferty wybrać zajęcia, które w

najlepszy sposób będą rozwijać ich zainteresowania.

Jarocińskie stowarzyszenia, kluby, zespoły, a nawet chór promowały zajęcia, na które zapisać
mogą się dzieci, młodzież i nawet dorośli. Na specjalnie utworzonych "stoiskach" prowadzone były
pokazowe warsztaty, zajęcia, zbiórki, wystawiane trofea i fotografie. W trakcie kiermaszu dzieci,
młodzież i ich rodzice mogli dowiedzieć się szczegółów, dotyczących przedsięwzięć realizowanych
przez stowarzyszenia oraz zapisać się do poszczególnych grup i sekcji.

Uczeń po godzinach był pierwszym promocyjnym przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację
750-lecia Jarocina w ramach uruchamianego od września Jarocińskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych, które będzie funkcjonowało dzięki dotacjom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i
Gminy Jarocin.

2010-09-13 | Wyprawki dla uczniów z gminy Jarocin
Blisko 280 uczniów ze szkół z terenu gminy Jarocin zostało objętych rządowym programem pomocy
„Wyprawka szkolna”. Wsparcie w formie dofinansowania zakupu podręczników przydzielone
zostanie uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II
gimnazjum.
Wyprawką zostali objęci uczniowie klas wczesnoszkolnych szkół podstawowych, oraz klas II
gimnazjum, którzy prowadzą nauczanie w oparciu o nową podstawę programową. Nowy tok
kształcenia wiąże się ze zmianą dotychczasowych podręczników. We wrześniu i październiku
wypłacane będą jednorazowe refundacje w wysokości 170 zł dla uczniów szkół podstawowych oraz
310 zł dla uczniów gimnazjum. Środki na dofinansowanie dyrektorzy szkół będą zawracali rodzicom
po przedłożeniu przez nich dowodu zakupu podręczników. Pomoc w ramach „Wyprawki szkolnej”
otrzymają dzieci zarówno ze szkół publicznych jak i niepublicznych.
Podstawą sporządzenia listy uczniów, którym potrzebna jest wyprawka było kryterium dochodowe,
które nie mogło przekroczyć 351 zł netto na jednego członka w rodzinie. W szczególnych

wypadkach, pomoc mogły uzyskać także osoby i rodziny zaświadczające o niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej chorobie czy klęsce żywiołowej.

2010-09-10 | Ekologicznie oświetlona Golina
Ulica Stefanowska w Golinie wzbogaciła się o nowe solarne oświetlenie. Prace związane z
ustawieniem lamp zakończono pod koniec sierpnia. To pierwsza tego typu inwestycja na terenie
gminy Jarocin.
Wykonawca inwestycji Przedsiębiorstwo Usługowe ELprojekt Sp. z o.o. z Poznania zostało
wyłonione w przetargu rozstrzygniętym na początku lipca przez gminę Jarocin. Firma złożyła
najkorzystniejszą propozycje spośród ośmiu innych ofert. W ramach inwestycji zamontowanych
zostało 10 lamp solarnych, które czerpią energię ze słońca i wiatru, a następnie przekazują ją do
akumulatorów. Zmagazynowana energia zostaje zużywana w nocy do zasilania lampy.
Koszt wykonania oświetlenia solarnego wyniósł ponad 140 tys. zł Inwestycja została w 75%
sfinansowana ze środków unijnych pozyskanych przez gminę Jarocin z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

2010-09-09 | 1,5 mln zł na Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie
Dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł ze środków z UE
przyznał zarząd województwa wielkopolskiego na
utworzenie w Jarocinie Spichlerza Polskiego Rocka. To
specyficzne muzeum ma powstać w ciągu najbliższych
dwóch lat.
Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie będzie miejscem,
w którym będą zbierane i udostępniane pamiątki po
jarocińskich festiwalach i występujących na nich
artystach. Mają one być w nowoczesny sposób
eksponowane na trzech piętrach dawnego spichlerza
zbożowego, znajdującego się w centrum miasta przy
drodze krajowej nr 11.
- Nie będzie to typowe muzeum, do którego odstawia się rzeczy nieużywane, które przeszły do
historii. Muzyka rockowa, jej przesłanie mają charakter ponadczasowy, ponadpokoleniowy, są
wciąż aktualne. Rock i jarociński festiwal są elementami polskiego dziedzictwa kulturowego, które
mamy obowiązek zachować, chronić, dokumentować, udostępniać kolejnym pokoleniom podkreśla Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina. Zaznacza, że prezentacja nagrań i
zdjęć ma się odbywać w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
multimediów, filmów. – Tak, jak uczyniono to w Muzeum Powstania Warszawskiego czy innych
dobrych i nowoczesnych muzeach - ujawnia wiceburmistrz.
Spichlerz Polskiego Rocka ma też stać się miejscem realizacji całkiem nowych projektów
kulturalnych. Tam będą mogły pokazywać się młode zespoły, bowiem parter budynku ma pełnić
funkcję gospody muzycznej. - Festiwal przyciąga obecnie ludzi tylko przez trzy-cztery dni w roku,
Spichlerz Polskiego Rocka ma być tym magnesem, który działa na fanów muzyki rockowej przez
cały rok. To wynika wprost z propozycji zawartych w strategii promocji miasta – mówi Adam
Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Spichlerz będzie funkcjonował jako część Muzeum Regionalnego w Jarocinie, które złożyło wniosek

do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia. 9
września Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na jarociński projekt ponad 1,5 mln zł –
czyli pełną kwotę, o jaką ubiegało się Muzeum. To 85% wartości ekspozycji. - Koszty ekspozycji to
wszystko to, co jest elementem miękkim tego projektu, czyli zdjęcia, prawa do tych zdjęć, licencje
do filmów, prawa autorskie do nagrań. Dużą część zajmuje promocja samego projektu, które ma
przyczynić się do zwiększenia zainteresowania kulturą oraz przyciągnięcia do Jarocina i do
Wielkopolski turystów z całej Polski – mówi Sebastian Pluta, dyrektor muzeum. Wniosek przewiduje
również pozyskanie pieniędzy na zakup archiwalnych nagrań, jak również na produkcję
dwudziestu15-minutowych odcinków filmu poświęconego kolejnym edycjom festiwalu.
Warto zaznaczyć, że dotacja dla Jarocina jest zarazem najwyższą spośród tych, które zostały
przyznane na wielkopolskie projekty kulturalne. Częścią projektu Spichlerz Polskiego Rocka jest
mobilna, plenerowa wystawa pokazująca minione edycje jarocińskiego festiwalu. Jej otwarcie
nastąpiło podczas tegorocznego Jarocin Festiwalu. Za kilka dni 17 podświetlane słupy z planszami
wystawowymi będzie można oglądać w Opolu, a później w innych miastach Polski.

2010-09-08 | Jarocin znów wśród liderów
Jarocin znalazł się w ścisłym finale konkursu Samorządowy Lider Zarządzania. Komisja konkursowa
doceniła Jarocin za działania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do konkursu zorganizowanego przez Związek Miast Polskich zgłoszono 79 projektów z całej Polski.
Jarocin zgłosił do konkursu realizowany od 2003 r. projekt "Jarocin – gmina obywateli". - Ideą
projektu jest zlecanie stowarzyszeniom do realizacji zadań własnych gminy, która wspiera je
merytorycznie i finansowo. Gmina sukcesywnie wycofuje się z działań, które lepiej i efektywniej
wykonują organizacje pozarządowe – podkreśla Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina.
Gmina zgłaszając się do konkursu jako partnerów projektu wskazała dwie organizacje
pozarządowe: Fundację 750-lecia Jarocina i Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Na początku września w Poznaniu odbyło się posiedzenie kapituły konkursowej, która spośród
nadesłanych zgłoszeń, do ścisłego finału wybrała 18. Projekty oceniali eksperci z organizacji
samorządowych, a także naukowcy z poznańskich uczelni. Przedmiotem oceny były m.in.:
innowacyjność rozwiązania, skuteczność, efektywność kosztowa oraz uniwersalność praktyki.
Gmina Jarocin rywalizować będzie w kategorii małych i średnich miast z Gniewem i Śremem.
Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wizytacji komisji w poszczególnych miastach, które
sprawdzą jak zgłoszone projekty realizowane są w praktyce. Wizytacje w jednostkach odbędą się w
drugim tygodniu września. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do końca września, a ogłoszenie
wyników konkursu odbędzie się w październiku w trakcie konferencji w Warszawie.
Konkurs organizowany cyklicznie od 2007 roku przez Związek Miast Polskich we współpracy z
Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Związkiem Gmin
Wiejskich RP, Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich, Collegium Civitas i Instytutu Spraw Publicznych. Jego celem jest wybranie i
upowszechnianie dobrych praktyk. Warto przypomnieć, że w zeszłorocznej edycji konkursu
Samorządowy Lider Zarządzania w kategorii oświata wygrał jarociński projekt "Od oświaty
biurokratów, do oświaty obywateli".

2010-09-07 | Wóz pożarniczy dla Osieka
Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku wzbogaciła się o wóz
pożarniczy. Samochód przyjechał z miasta partnerskiego

Schluechtern i mimo, że ma skończone 30 lat, na jego liczniku widnieje niecałe 6 tys. kilometrów.
Auto w Niemczech cały czas brało czynny udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych. Uroczyste
przekazanie wozu pożarniczego miało miejsce w sobotę, 21 sierpnia, w trakcie wizyty 7-osobowej
delegacji strażaków ze Schluechtern. Samochód przyjechał do Osieka dzięki staraniom Urszuli
Sieradzkiej z Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz Helmuta Zinkonda ze Schluechtern.
Niebawem w Osieku rozpoczną się prace związane z rozbudową pomieszczenia, z którego teraz
korzystają strażacy. Małe lokum powiększy się o boks garażowy, toaletę i pomieszczenie socjalne.
W budżecie gminy na ten cel zarezerwowane jest 50 tys. złotych. Inwestycja w bazę lokalową oraz
pozyskany wóz znacznie poprawi warunki i możliwości pracy strażaków. Jest to szczególnie dobra
wiadomość dla zdolnej strażackiej młodzieży z tej jednostki. Młodzieżowa męska drużyna z Osieka
już dwa lata z rzędu wygrała gminne zawody sportowo-pożarnicze.

2010-09-07 | Pięciu mianowanych
Kiedy wakacje były w pełni, uczniowie korzystali z uroków lata i wypoczywali przed kolejnym
rokiem szkolnym. A co w wakacje robili nauczyciele z gminy Jarocin? Pięciu z nich postanowiło
podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela
mianowanego.
Kwalifikacje zawodowe postanowiło podwyższyć pięciu nauczycieli, pracujących w czterech szkołach
gminy Jarocin. W trakcie trwania egzaminu zaprezentowali swój dorobek zawodowy oraz
odpowiadali na pytania pięcioosobowej komisji konkursowej. W jej skład weszli przedstawiciele
Urzędu Miejskiego i kuratorium oświaty, dyrektor szkoły, w której pracuje nauczyciel oraz dwóch
ekspertów z listy ustalonej przez ministra edukacji narodowej. Po zdanym egzaminie pedagogom
został nadany stopień nauczyciela mianowanego, czyli trzeci stopień w czteroszczeblowej drodze
ich awansu zawodowego. Podwyższanie kwalifikacji wiąże się oczywiście z wyższym
wynagrodzeniem, jakie będą otrzymywać nauczyciele.
Warto także podkreślić, że z dniem 1 września wzrosły o 7% wynagrodzenia zasadnicze dla
nauczycieli. Wyższe pensje będą otrzymywać pedagodzy zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i
placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Podwyżka nie obejmie zaś
nauczycieli szkół niepublicznych.
Do egzaminu podwyższającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło pięciu nauczycieli. Wszyscy
zadali egzamin.
1. Partycja Woźniak – nauczyciel języka polskiego; Gimnazjum nr 5 w Jarocinie
2. Magdalena Matysiak – nauczyciel matematyki; SP nr 2 w Jarocinie
3. Jolanta Kuderska – nauczyciel języka angielskiego; Gimnazjum nr 1 w Jarocinie
4. Anna Mikulska - nauczyciel języka angielskiego; Gimnazjum nr 5 w Jarocinie
5. Lidia Hetmańczyk - nauczyciel języka angielskiego; SP nr 4 w Jarocinie
Wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem
pedagogicznym (kwoty brutto):
1. nauczyciel stażysta – 2.039,00 zł
2. nauczyciel kontraktowy – 2.099,00 zł
3. nauczyciel mianowany – 2.383,00 zł
4. nauczyciel dyplomowany – 2.799,00 zł

2010-09-06 | Spotkanie autorskie w Ratuszu

Promocja książki Solidarność jarocińska w dokumentach
autorstwa Waldemara Wojtkowiaka odbyła się w miniony
piątek w jarocińskim Ratuszu. Wydawnictwo ukazało się
nakładem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
Autorowi udało się zebrać setki dokumentów
rozproszonych po archiwach oraz pochodzących ze
zbiorów prywatnych. Ich lektura rysuje czytelnikowi
ciekawy obraz jarocińskiej "Solidarności" i przypomina
ludzi, którzy przed 30 laty tworzyli jej lokalne struktury.
Spotkanie autorskie uświetniło wystąpienie prof. Mariana
Walczaka, który jest recenzentem publikacji.
"Unikatowość książki polega na jej dokumentacyjnym charakterze i konwencji publikacji
pozbawionej komentarzy oraz sądów, które autor pozostawia innym. Książka będzie jedyną w
swoim rodzaju bazą źródłową dla badaczy regionalistów na wiele lat. Dobrze, że w trzydziestolecie
powstania >Solidarności< taka książka wzbogaci wielkopolską historię regionalną czasów
najnowszych" - podkreśla w recenzji prof. Walczak.
Wydanie książki dofinansowała gmina Jarocin kwotą 5 tys. złotych. Publikację można nabyć w
Muzeum Regionalnym w Jarocnie (Ratusz – Rynek). Do końca tygodnia obowiązywać będzie
promocyjna cena 35 złotych. Po tym terminie publikacja będzie kosztować 40 złotych.

2010-09-03 | Dodatkowe prace na 1000-lecia
Zakończył się remont dróg na osiedlu 1000-lecia w Jarocinie. Zgodnie z zapowiedziami firma
Drobud S.A. zrealizowała inwestycję w terminie. Gmina Jarocin postanowiła jednak zwiększyć
zakres realizacji inwestycji, co zaowocuje wydłużeniem prac o kolejne trzy tygodnie.
W ramach drogowego liftingu osiedla zostały wybudowane nowe jezdnie o utwardzonych
nawierzchniach, chodniki z kostki brukowej oraz parkingi i miejsca postojowe dla samochodów.
Dodatkowe prace obejmą wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Sportowej, św. Ducha i
Żerkowskiej, które nie zostały ujęte w projekcie. Prace zwiększą koszt inwestycji wartej 1,9 mln zł
o około 20 tys. złotych.

2010-09-03 | "Emki" pośród gwiazd
"Miasteczko pełne gwiazd" - pod taką nazwą 11 września na jarocińskim rynku odbędzie się piknik,
podczas którego zaprezentowane zostaną projekty, jakie udało się zrealizować lokalnym firmom i
instytucjom przy udziale środków unijnych.
Pośród gwiazd nie może zabraknąć Jarocińskich Linii Autobusowych, które otrzymały 2,4 mln zł
dotacji na zakup pięciu nowych autobusów komunikacji miejskiej. – Zakup nowoczesnych,
ekologicznych i niskopodłogowych pojazdów, które od początku roku jeżdżą po naszych ulicach,
zakończył proces wymiany taboru w gminie Jarocin. Dzięki temu JLA dysponuje najmłodszymi
autobusami w Polsce, których średnia wieku wynosi zaledwie 3 lata – przypomina Grzegorz
Mirkiewicz prezes JLA.
Dzięki pieniądzom z Unii starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom gminy łatwiej wsiadać i
wysiadać z autobusów. Pojazdy są ekologiczne, nie emitują takiej ilości spalin, jak stare „emki”, a
dzięki nowoczesnym technologiom, m. in. zawieszenia, komfort podróży jest znacznie wyższy.

Dodać należy, że nowe pojazdy JLA są naszpikowane elektroniką – m. in. czujnikami
wykrywającymi pożar. Poza tym nowe autobusy nie są już tzw. zawalidrogami, ponieważ poruszają
się bardziej dynamicznie. – Zapraszam osoby, które nie miały okazji skorzystać z naszych usług na
rynek 11 września. Na miejscu będzie można przekonać się o zaletach pojazdów. Na prośbę Urzędu
Marszałkowskiego wykonamy kilka kursów do Śmiełowa, aby pokazać drogę budowaną ze środków
unijnych – mówi prezes JLA. – Będziemy również organizować konkursy, w których będzie można
wygrać ciekawe nagrody – dodaje.
"Miasteczko Pełne Gwiazd" to kampania promocyjna organizowana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego. Podczas akcji zaprezentowane będą ciekawe projekty realizowane
przez beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas pikniku będzie
funkcjonował Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, w których można uzyskać informację o
warunkach i zasadach otrzymania dotacji ze wszystkich programów UE. Dla dzieci przygotowano
atrakcje, konkursy z nagrodami i zabawy. Impreza rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do
13.00.

2010-09-03 | JLA uruchomiły połączenie z Żerkowem
23 sierpnia wystartowały kursy linii autobusowej nr 2 z Jarocina do Bieździadowa przez Łuszczaków
i Żerków. Jarocińskie Linie Autobusowe proponują i oferują wyższy komfort podróży i niższe ceny
niż PKS.
W połowie ubiegłego roku Jarocińskie Linie Autobusowe zdecydowały się zawiesić kursy linii nr
"11". Autobusy jeździły najpierw aż do Żerkowa, później skrócono trasę do Chrzana (gmina
Żerków). – Decyzję o zwieszeniu podjęliśmy, ponieważ nie udało się nam porozumieć z
burmistrzem Żerkowa, który nie wyraził zgody na dopłaty do przejazdów na tej trasie, przez co
połączenie było nieopłacalne – tłumaczy Grzegorz Mirkiewicz, prezes JLA.
Skąd więc teraz pomysł, by uruchomić połączenie Jarocin – Bieździadów? – Po wprowadzeniu kas
fiskalnych w autobusach możemy się ubiegać o dofinansowanie kursów z Urzędu
Marszałkowskiego. Dzięki temu młodzież z Żerkowa dojeżdżająca do szkół w Jarocinie, będzie
mogła korzystać z ulg – wyjaśnia prezes JLA. Oprócz tego autobusy linii nr 2 do Bieździadowa będą
kursowały inną trasą niż wcześniej 11. Skorzystają na tym m. in. mieszkańcy Łuszczanowa, gdzie
pojawiły się dwa nowe przystanki. – Chcieliśmy w ten sposób dotrzeć do tych mieszkańców, którzy
mieszkają za skrzyżowaniem w kierunku Kadziaka. Od dawna bowiem autobusy linii nr 7 i 8
jeżdżące do tej miejscowości omijały znaczną część Łuszczanowa. Teraz dojazd do Jarocina będzie
znacznie łatwiejszy – mówi Mirkiewicz.
Linia nr 2 kursuje dziewięć razy w ciągu dnia. Do jej zalet zaliczyć można również trasę, po której
jeżdżą autobusy, ponieważ linia powstała z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Pojazdy
przejeżdżają ul. Niepodległości, Moniuszki (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Dąbrowskiego,
Hallera i Wojska Polskiego (Zespoły Szkół nr 1 i 2), a ostatni przystanek znajduje się na ul.
Chrobrego. – Trasa prowadzi przez dużą część Jarocina, sądzę więc, że z ofert skorzystają nie tylko
uczniowie, ale także nasi mieszkańcy – mówi prezes JLA.
Warto również zwrócić uwagę, że oferta Jarocińskich Linii Autobusowych jest bardziej atrakcyjna
niż przejazd PKS-em. Komfort podróży jarocińskimi „emkami” jest znacznie wyższy, ponieważ
średnia wieku naszego taboru wynosi zaledwie trzy lata. Nowoczesne, niskopodłogowe autobusy
poruszają się więc dynamiczniej niż ich PKS-owe odpowiedniki. Do tego ceny biletów są niższe. PKS
do Lisewa kosztuje 4,60 zł, w JLA wystarczy zapłacić 4 zł. Bilet PKS do Bieździadowa jest droższy o
złotówkę. Konkurencyjne są również ceny biletów miesięcznych. – w JLA trzeba zapłacić 115 zł, a w
PKS 142 zł. – Przy takich atutach sądzę, że nasza linia będzie cieszyła się sporym powodzeniem –
uważa Mirkiewicz. Aktualne rozkłady jazdy i cenniki biletów są dostępne na stronie internetowej
spółki: www.jlajarocin.pl.

2010-09-03 | Centrum dla stowarzyszeń już działa
Jarocińskie Centrum Organizacji Pozarządowych rozpoczęło działalność 1 września. Instytucja,
której siedziba mieści się w Jarocińskim Ośrodku Kultury, ma pełnić funkcję punktu informacyjnokonsultacyjnego dla stowarzyszeń gminy Jarocin.
Jarocińskie Centrum Organizacji Pozarządowych to projekt obejmujący kompleksowe działania
wspierające organizacje III sektora. Pomoc obejmuje profesjonalne poradnictwo dla wszystkich
organizacji tego typu. W centrum będą mogły zasięgnąć porady księgowej, radcy prawnego,
specjalisty ds. pozyskiwania środków oraz osoby odpowiedzialnej za obsługę wolontariatu. Centrum
jest wyposażone w sprzęt i materiały biurowe, z których korzystać mogą stowarzyszenia. Siedziba
w JOK-u może też być miejscem spotkań stowarzyszeń oraz pełnić funkcję biur dla tych organizacji,
które ich nie posiadają.
W zakresie zdań centrum jest także organizacja szkoleń oraz koordynowanie imprez promocyjnych
dla stowarzyszeń. Pierwszym przedsięwzięciem będzie zorganizowanie kiermaszu Uczeń po
godzinach, podczas którego 10 września na jarocińskim rynku, stowarzyszenia będą promować
warsztaty artystyczne, szkółki sportowe i wszelkiego rodzaju zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i
młodzieży. Poza tym poradnictwem pracownicy centrum prowadzą serwis internetowy
www.ngo.jarocin.pl. Szczegółowe informacje o działalności JCOP są dostępne w jego siedzibie Plac
Festiwalu Muzyki Rockowej 1 (JOK), pod numerem telefonu: 692919845 lub
adresem ngo@jarocin.pl.
Na organizację centrum Fundacja 750-lecia Jarocina pozyskała 85 tysięcy złotych dofinansowania z
Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz 10 tysięcy złotych z budżetu
Gminy Jarocin. Partnerami Fundacji 750-lecia Jarocina w tworzeniu centrum jest Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Jarociński Ośrodek Kultury oraz gmina Jarocin.

2010-09-02 | Uczcili pamięć poległych
1 września Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina i Jarosław
Łukasiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie
złożyli kwiaty pod pomnikiem "Bohaterskich Synów Ziemi
Jarocińskiej 1939-1945". W ten sposób w 71. rocznicę
wybuchu II wojny światowej uczcili pamięć poległych w
czasie wojny mieszkańców gminy.
W uroczystości wzięli udział także kombatanci, harcerze i
reprezentanci jednostki wojskowej w Jarocinie. Krótkie
przemówienie wygłosiła historyk i jednocześnie radna
Rady Miejskiej Lechosława Dębska. W swoich słowach
odwołała się do czasu poprzedzającego wybuch wojny
oraz scharakteryzowała wojenne działania wojsk niemieckich na terenie Ziemi Jarocińskiej.
Foto: Kamil Bachorz

