2012-01-26 | O jarocińskim rolnictwie z wiceministrem
W miniony poniedziałek, 23 stycznia, w Jarocinie odbyła się konferencja "Rolnictwo w powiecie
jarocińskim w 2012 - szanse i realia". O bieżących problemach wsi i możliwościach rozwoju
miejscowi rolnicy mieli okazję rozmawiać m.in. z wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierzem Plocke. - To pierwsza z serii konferencji tematycznych dla mieszkańców naszej gminy.
W najbliższym czasie odbędą się otwarte spotkania dotyczące rynku pracy, jak i gospodarki zapowiada Stanisław Martuzalski, p.o. burmistrza Jarocina.

Konferencję otwarło wystąpienie Sławomira Pietrzaka, prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w
Warszawie, który przedstawił m.in. najnowsze zasady dotyczące nabywania gruntów rolnych. 3
grudnia weszły w życie nowe regulacje, które ułatwić mają nabywanie ziemi z zasobów ARN przez
rolników indywidualnych. Zmiany przewidują m.in. wyłączenie z umów dzierżaw 30% użytków
rolnych i przekierowanie ich na sprzedaż w celu powiększenia gospodarstw rodzinnych. - Mamy
nadzieję, że to rozwiązanie przyczyni się do powiększenia struktury obszarowej również na Państwa
terenie - podkreślał Sławomir Pietrzak, zachęcając zarazem do jak najszybszych decyzji o
nabywaniu ziemi ze względu na obowiązujące jeszcze, preferencyjne warunki. - Po pierwsze, udało
nam się wynegocjować w Komisji Europejskiej zgodę na przedłużenie terminu wydawania kredytów
preferencyjnych do 2013 roku. Po drugie - okres przejściowy na zakup ziemi w Polsce kończy się w
maju 2016 roku. - wyjaśniał Prezes ANR. Warto dodać, że po upływie okresu przejściowego, dostęp
do gruntów rolnych w Polsce będą mieli rolnicy z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, a
potencjalni nabywcy z Polski będą mieli zagranicznych konkurentów.

W jaki sposób uzyskać pomoc finansową m.in. na zakup gruntów i rozwój gospodarstw mówił z
kolei Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych z
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy. Podkreślił, że z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 możliwe jest jeszcze skorzystanie z płatności do
niekorzystnych warunków gospodarowania oraz przystąpienie do programu rolno-środowiskowego.
Są też jeszcze środki na działania: zalesianie gruntów, usługi doradcze oraz na systemy jakości
żywności. Ofertę wsparcia, głównie poprzez kredyty na działalność rolniczą, przedstawił także Jan
Grzesiek, prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie, a zarazem radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.

O strategicznej sprawie dla polskiego rolnictwa, czyli o negocjowanych właśnie założeniach
Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, mówił wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz
Plocke. - Rok 2012 i 2013 to dla Polski lata kluczowe ze względu na trwające negocjacje Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2014-2020 (...). Wspólna Polityka Rolna jest jedną z najważniejszych polityk
w Unii Europejskiej. W tej perspektywie przeznacza się na nią ponad 44% całego budżetu UE. podkreślał wiceminister. Zaznaczył, że polski Rząd bardzo się przykłada do negocjacji WPR,
zabiegając o utrzymanie unijnego wsparcia co najmniej na dotychczasowym poziomie. Negocjacje
zostały podzielone na trzy fazy. Pierwsza dotyczy płatności bezpośrednich, które obecnie są
zróżnicowane w zależności od krajów - członków UE. Polska zabiega o wyrównanie tych płatności,
co byłoby dla niej rozwiązaniem korzystniejszym. Wiceminister podkreślił, że na tym etapie
negocjacji nie ma jeszcze ustaleń co do wysokości dopłat.
Drugi filar dotyczy rozwoju obszarów wiejskich. Dla państw, które weszły do UE po 2004 roku to
podstawowy mechanizm do kreowania określonej polityki na obszarach wiejskich. Dla Polski jest
niezwykle ważną rzeczą, aby utrzymać jak największy poziom dofinansowania z drugiego filaru
przeznaczanych na inwestycje, tym bardziej, że - zgodnie z unijną nomenklaturą - obszary wiejskie
stanowią aż 93% powierzchni naszego kraju (licząc z lasami), którą zamieszkuje 40% obywateli.
Polska w ramach negocjowanych funduszy na rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020
będzie musiała wprowadzić nowe cztery strategiczne obszary inwestycji: budowa instalacji
ograniczających emisje gazów cieplarnianych (także zakresie rolnictwa), w zakresie odnawialnych
źródeł energii (w tym budowa biogazowni i elektrowni wiatrowych), melioracji oraz ochrony
bioróżnorodności.
Filar trzeci WPR związany jest z funkcjonowaniem rynków rolnych. W tym względzie negocjacje
zmierzają w kierunku utrzymania dotychczasowego poziomu interwencji publicznej, szczególnie na
rynku wołowiny i cielęciny. Polski Rząd będzie także domagał się utrzymania dopłat do mleka oraz
utrzymania mechanizmu kwot cukrowych do 2020r. Będzie także chciał kontynuować dwa ważne
programy, które dobrze zdają egzamin nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej: mleko i
warzywa w szkole.
Formuła konferencji pozwoliła nie tylko na słuchanie prelegentów, ale także na czynny udział
publiczności w dyskusji. Pytania, jakie padły ze strony rolników i sołtysów dotyczyły m.in. reformy
systemów ubezpieczeń KRUS i ZUS, wieku emerytalnego rolników, przeznaczania gruntów rolnych
na inne cele niż rolne, prywatyzacji gospodarstwa rolnego w Rusku, dopłat bezpośrednich, dopłat
do biopaliw czy wykupu gruntów pod obwodnicę Jarocina. Marcin Krawczyk, przewodniczący
Powiatowej Rady Izb Rolniczych poruszył także problem występującego w naszym regionie "głodu
ziemi".
Konferencja była również okazją do promocji produktów jarocińskich Spółdzielni Ogrodniczej
EUROWIT, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.
W konferencji zorganizowanej przez p.o. burmistrza Jarocina i Samorząd Rolniczy, udział wzięło
ponad stu rolników, sołtysów oraz przedstawicieli rolniczych organizacji i instytucji. Jak jednak
zapowiada inicjator spotkania Stanisław Martuzalski, konferencja rolnicza jest dopiero pierwszą z
serii konferencji tematycznych dla mieszkańców naszej gminy. - W najbliższym czasie odbędą się
otwarte spotkania dotyczące rynku pracy, jak i gospodarki. Wszystkich przedsiębiorców zapraszam
już na wtorek, 31 stycznia, na godzinę 13.00 do jarocińskiego ratusza, gdzie odbędzie się
konferencja poświęcona rozwojowi gospodarczemu w naszej gminie i nowym formom współpracy
samorządu gminy Jarocin z lokalnym biznesem. - zapowiada p.o. burmistrza Jarocina. Gośćmi
wtorkowego spotkania będą: Rafał Grupiński - Poseł na Sejm RP, Adam Szejnfeld - były
Wiceminister Gospodarki, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa, Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jarosław Nowak - Prezes Wielkopolskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.

2012-01-26 | Konkurs "Przyjazny Pracodawca"
Jeśli masz zarejestrowaną działalność na terenie gminy Jarocin i nie obca jest ci idea flexicurity, a
swoim pracownikom oferujesz satysfakcjonujące rozwiązania w zakresie godzenia pracy zawodowej
z życiem rodzinnym, to możesz sprawdzić czy zasługujesz na miano "Przyjaznego Pracodawcy".
Pod takim hasłem bowiem ogłoszony został konkurs w ramach projektu pt. "Flexicurity szansa na
zrównoważony rozwój rynku pracy" realizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w
Poznaniu.
Celem konkursu jest właśnie promocja takich pracodawców. Mimo nowego i obcego brzmiącego
słowa - flexicurity, okazuje się bowiem, że wielu z nich już od dawna stosuje elastyczne formy
zatrudnienia z pożytkiem dla swoich firm. Można tutaj przykładowo wymienić: elastyczny czas
pracy, możliwość pracy w domu, możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawcy
wysyłają coraz częściej swoich pracowników m.in. na szkolenia podnoszące ich poziom kwalifikacji
zawodowych, szkolenia przekwalifikowujące, ogólnorozwojowe, czy też językowe. Wszelkie
przejawy elastycznego podejścia do zatrudnienia łączącego się z bezpieczeństwem dla pracowników
należy prezentować i rozpowszechniać mając na względzie korzyści jakie dzięki wprowadzaniu
takich rozwiązań może uzyskać zarówno pracownik, jak i pracodawca.
Konkurs skierowany jest do pracodawców, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na
terenie subregionu konińskiego (powiatu: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego,
tureckiego, wrzesińskiego) i kaliskiego (powiatu: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego,
krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego). Zgłoszenia prosimy przesyłać na
adres Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w terminie od 28.10.2011 do 31.07.2012.
Laureaci zostaną uhonorowani na konferencji kończącej projekt w listopadzie 2012 roku.
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Regulamin konkursu wraz z
deklaracją i ankietą do pobrania ze strony www.flexicurityirpoznan.pl

2012-01-25 | Drobud SA sponsorem Jaroty
JKS "Jarota" Jarocin doczekał się głównego sponsora. Na
konto klubu wpłynie 147 tys. zł brutto przez najbliższe
pół roku z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Drobud"
SA z Jarocina. Stosowna umowa została podpisana 24
stycznia. Informację tę przekazał mediom i kibicom w
ratuszu w tym samym dniu p.o. burmistrza Stanisław
Martuzalski wraz z przedstawicielami "Jaroty": Janem
Raczkiewiczem, prezesem, Jackiem Dutkiewiczem,
skarbnikiem, Tomaszem Mazurkiewiczem, trenerem.
- Udało nam się wspólnie pokonać trudności finansowe
klubu. Wiadomo bowiem, że gmina ma ograniczone
możliwości budżetowe, dlatego wspólnie postaraliśmy się, aby lukę pozabudżetową wypełnił
sponsor. Chcielibyśmy mu podziękować za to, że będzie wspierał klub - stwierdził p.o. burmistrza.
Jan Raczkiewicz wspomniał, że rozmowy trwały kilka tygodni. Wraz ze skarbnikiem podziękował
p.o. burmistrza za jego zaangażowanie w te działania. - Mamy duże ambicje - chcemy awansować
do pierwszej ligi - zapowiedział prezes. - Możemy spokojnie się przygotowywać i spokojnie grać.
Chłopacy są teraz na obozie dochodzeniowym - dodał Jacek Dutkiewicz. A Tomasz Mazurkiewicz
podsumował: - Promocja miasta Jarocin przez sport - to słowa, które idą we właściwym kierunku.
Sponsorowana kwota zostanie przelana w transzach. Pierwsze - jak zaznaczył prezes - będą
większe ze względu na utrzymanie płynności finansowej klubu. Dodał też, że istnieje możliwość
przedłużenia tej umowy.

P.o. burmistrza, korzystając ze "sportowej atmosfery" zaprosił wszystkie stowarzyszenia do debaty
nt. finansowania klubów, dzięki której udałoby się wypracować takie narzędzia, które dawałyby
stabilizację w tej kwestii. - Taka coroczna "akcyjność" bowiem nie wpływa dobrze na sport. Widzę
dużą rolę burmistrza w stworzeniu systemu, w który zaangażowany byłby mecenat prywatny powiedział Stanisław Martuzalski. Dodał również, że bardzo chciałby, aby udało się wyszukać takie
podmioty, które wykorzystałyby II-ligową wartość "Jaroty" do swoich marketingowych celów.
P.o. burmistrza zaprosił również wszystkie organizacje, aby włączyły się w przygotowanie
tegorocznych obchodów 100-lecia istnienia klubu "Viktoria" w Jarocinie. Zapowiedział także, że
chciałby również doprowadzić do otwarcia lodowiska w Jarocinie.

2012-01-25 | Szansa Jarocina na promocję podczas Euro 2012?
P.o. burmistrza Stanisław Martuzalski wrócił do tematu, który zrodził się kilka lat temu, aby
wykorzystać Euro 2012 pod kątem promocji Jarocina. Wcześniej służyć temu miała rozbudowa
kompleksu sportowo - rekreacyjno -hotelowego zarządzanego przez spółkę Jarocin Sport. Powstały
m.in. boiska (w tym jedno trawiaste), korty tenisowe, hala widowiskowa, aquapark, postawiono
nową trybunę, powiększona została baza hotelowa. Z propozycją takiego zaplecza prowadzone były
rozmowy, aby Jarocin otrzymał status centrum pobytowego dla drużyn biorących udział w
Mistrzostwach Europy. W tych staraniach doszedł do ćwierćfinału. Od tego czasu jednak nic się nie
wydarzyło. - W mojej ocenie zmarnowano ten czas - podsumowuje p.o. burmistrza. - Dlatego
zwróciłem się do prezesa spółki Jarocin Sport, aby przygotował propozycje, którymi można by
zainteresować organizatorów Euro 2012 i wpisać Jarocin w kalendarz imprez towarzyszących temu
wielkiemu świętu. Dodaje jednocześnie, że prowadzone są rozmowy m.in. z przedstawicielami
PZPN, aby znaleźć jakieś satysfakcjonujące dla Jarocina rozwiązanie. - Zdaję sobie sprawę, że jest
bardzo mało czasu. Dla mnie nie do przyjęcia jest takie lekceważenie bardzo dobrego projektu, na
bazie którego Jarocin miał szansę być może jeszcze ma promowania się nie tylko w Polsce. Szkoda
tak dużego wysiłku inwestycyjnego. Mam zapewnienie, że organizatorzy poszukają takiego
wydarzenia, które mogłoby odbyć się w Jarocinie. Padło kilka bardziej szczegółowych propozycji,
ale nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo jest na nie jeszcze za wcześnie - stwierdził Stanisław
Martuzalski.

2012-01-25 | Rozdzielono dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu w 2012 r.
Rozdzielono już część dotacji z budżetu gminy na 2012r. W zakresie kultury rozstrzygnięte zostały
zadania na prowadzenie warsztatów (łączna pula 93.000 zł) oraz na zadania związane z ochroną
zabytkowych pojazdów kolejowych (łączna pula 12.000 zł). O te pieniądze starało się 15
oferentów, którzy złożyli 21 ofert. Ostatecznie dotacja została rozdzielona wśród 13 organizacji.
Dofinansowane zostaną więc m.in. warsztaty teatralne "Spotkania z Melpomeną" prowadzone przez
Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne, czy edukacja artystyczna Zespołu Folklorystycznego Snutki
prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy i Warsztaty pn.
"Muzyka moja pasją" prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne "Rozśpiewane Drzewa".
W zakresie sportu rozstrzygnięte zostały takie zadania jak: prowadzenie szkółek (149.000 zł),
prowadzenie szkolenia sportowego w ramach II ligi piłki nożnej (195.000 zł), nauki pływania klas II
(180.000 zł) oraz zadań z zakresu sportu szkolnego (70.000 zł). Ze sportowych zadań
sfinansowana zostanie więc np. działalność szkółki piłkarskiej JKS "Jarota" prowadzonej przez JKS
"Jarota" Jarocin, szkółki kolarskiej prowadzonej przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy "VICTORIA" w Jarocinie czy szkółki pływackiej "Pirania" prowadzonej przez Jarocińskim
Klubie Sportowym "Pirania".
Rozstrzygnięto też konkurs na zadania z zakresu zdrowia na prowadzenia świetlic

socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży łącznie110.000 zł dla
13 organizacji. Ponadto był ogłoszony konkurs na prowadzenie świetlic wiejskich, w wyniku którego
dotacje otrzymały świetlice w Potarzycy i Radlinie po 5.000 zł.
- Zdaję sobie sprawę z tego, że ze względu na ograniczone środki nie wszystkie organizacje czują
się docenione. Dostałem z tego tytułu różne sygnały sugerujące, abym jednoosobowo przesunął
kwoty, które przyznane zostały poszczególnym stowarzyszeniom. Nie zamierzałem jednak
podważać decyzji komisji - podsumowuje p.o. burmistrza Stanisław Martuzalski. - Jednakże chcę
stwierdzić, że widzę szansę na rozpisanie jeszcze jednego konkursu w trakcie roku. Wówczas
stowarzyszenia, którym teraz nie udało się będą mogły pozyskać dodatkowe środki. Stanisław
Martuzalski Wspomina również o tym, że z informacji, jakie otrzymał od organizacji pozarządowych
wynika, że powinien zostać opracowany nowy system oceniania wniosków, bo obecny nie jest przez
nie akceptowany.

2012-01-24 | Pomoc dla osób potrzebujących i bezdomnych
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie przypomina o tym, że ma podpisane
porozumienia z placówkami udzielającymi wsparcia osobom potrzebującym i bezdomnym z terenu
Gminy Jarocin (prowadzonych również przez organizacje pozarządowe) o kierowaniu ww. osób.
Poniżej wykaz tych placówek.
Stowarzyszenie Pomocy "KRĄG"
Dębno 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 40 49
liczba miejsc: 29
Polski Czerwony Krzyż. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Dobrzecka 2
62-800 Kalisz
tel. 62 502 68 77
liczba miejsc: 40
Schronisko im. Św. Brata Alberta w Pleszewie
ul. Piaski 41
63-300 Pleszew
tel. 62 742 18 42
liczba miejsc: 35
Dom Charytatywny im. Jana Pawła II w Żernikach
Żerniki 26
62-814 Blizanów
tel. 62 751 09 44
liczba miejsc: 20

2012-01-24 | 67. rocznica wyzwolenia Jarocina
24 stycznia, w 67. rocznicę wyzwolenia Jarocina spod okupacji hitlerowskiej, władze samorządowe
gminy Jarocin i powiatu jarocińskiego wraz z przedstawicielami związków kombatanckich złożyły
wieńce przy pomniku Bohaterskich Synów Ziemi Jarocińskiej 1939-1945 w Parku Zwycięstwa.

Honorową asystę w uroczystości pełnili żołnierze z 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im.
gen. bryg. Stanisława Taczaka.

2012-01-23 | Poszukiwani chętni do rad nadzorczych
Urząd Miejski w Jarocinie opracowuje wykaz osób, które wyrażają gotowość podjęcia pracy w
radach nadzorczych spółek, w których gmina Jarocin posiada 100 procent udziałów. Zapraszamy
zatem wszystkich mieszkańców gminy Jarocin, gotowych do podjęcia takiego zobowiązania i
posiadających stosowne uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek, o zgłaszanie tego
faktu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jarocinie, pokój nr 32. Wystarczy wypełnić poniższy
formularz pobrany i dołączyć do niego potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do
zasiadania w radach nadzorczych spółek.

2012-01-20 | Odkrywał z pasją historię Ziemi Jarocińskiej
- Mój Przyjacielu - tak zwracał się do mnie Pan Jan Jajor. Był
ciepłym i dobrym człowiekiem, u którego nie można było znaleźć
negatywnych cech. Konsekwentnie dążył do celu. Dzięki bowiem
jego niesamowitej energii i pasji z jaką podchodził do zagadnień
historycznych związanych z Ziemią Jarocińską obchody chociażby
90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego miały wyjątkowy charakter i
wielką skalę - wspomina p.o. burmistrza Stanisław Martuzalski. Nasza współpraca nabrała rumieńców od momentu, kiedy zostałem
starostą jarocińskim i wówczas uparcie przychodził do mnie z
pomysłami dotyczącymi publikacji czy jakichkolwiek innych form
pokazania światu ciekawostek i faktów związanych z historią
Jarocina i jego okolic. Ostatnią rzeczą, jaką wspólnie
zrealizowaliśmy było ufundowanie tablicy poświęconej księdzu
kanonikowi Ignacemu Niedźwiedzińskiemu na kościele św. Marcina
w Jarocinie. Niestety inicjator tego przedsięwzięcia nie uczestniczył
już w jej odsłonięciu ze względu na stan zdrowia. Myślę, że nie
tylko mi będzie brakowało Pana Jana...
Jan Jajor mieszkańcom Ziemi Jarocińskiej był bardzo dobrze znany jako najbardziej zaangażowany
regionalista i historyk w regionie. Opiekował się jarocińskimi zabytkami, a swoją działalnością
publicystyczną przyczynił się do popularyzowania najbardziej wartościowych, a często nieznanych
mieszkańcom, zakątków Ziemi Jarocińskiej. Jan Jajor był autorem przeszło 200 publikacji
prasowych poświęconych tematyce historycznej oraz redaktorem Magazynu Regionalnego - Powiat
Jarociński, założycielem Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Jarocinie i
współorganizatorem wydarzeń rocznicowych, m.in. 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Zdecydowanie zapisał się jako najbardziej pracowity jarociński historyk, prowadził także liczne
odczyty, prelekcje i sesje popularno - naukowe. Ponadto był radnym Rady Powiatu w Jarocinie II,
III i IV kadencji.
Jan Jajor w 2009r. został laureatem nagrody Burmistrza Jarocina im. Stanisława Taczaka za Zasługi
dla Ziemi Jarocińskiej. Odznaczono go również Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej, który nadaje Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na czele z prof. Władysław
Bartoszewski.

2012-01-19 | Konferencja rolnicza z wiceministrem
"Rolnictwo w powiecie jarocińskim w 2012 - szanse i realia" - pod takim hasłem w najbliższy
poniedziałek 23 stycznia w Jarocinie odbędzie się konferencja dla rolników. Gośćmi honorowymi i
zarazem prelegentami będą: Wiceminister Rolnictwa Kazimierz Plocke, Tomasz Kołodziej - prezes
Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Sławomir Pietrzak - p.o. prezesa Agencji
Nieruchomości Rolnych.
Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące rozwoju i wsparcia działalności rolniczej
na terenie jarocińskiego powiatu. Szef warszawskiej centrali ARiMR przedstawi formy pomocy
finansowej udzielanej przez Agencję rolnikom, przedsiębiorcom i samorządowcom. Mowa będzie
także o warunkach pozyskania kredytów na działalność rolniczą. Uczestnicy konferencji dowiedzą
się również o założeniach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w kontekście potencjalnych
środków pomocowych.
Konferencja odbędzie się w najbliższy poniedziałek 23 stycznia o godz. 16.00 w sali widowiskowej
Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Jej inicjatorem jest p.o. Burmistrza Jarocina Stanisław Martuzalski.
Organizację wspiera Samorząd Rolniczy.

2012-01-19 | Pamiątki pilnie poszukiwane
Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka z Mieszkowa
rozpoczęła działania związane z tworzeniem Izby Pamięci Powstańców Wielkopolskich 1918/19
poświęconej swojemu patronowi. Ma ona powstać w filii biblioteki publicznej znajdującej się przy
Szkole Podstawowej w Mieszkowie. W związku z tym członkowie Grupy zwracają się z uprzejmą
prośbą o pomoc w przekazywaniu pamiątek po Powstańcach Wielkopolskich. Kontakt pod numerem
tel.: 721 22 99 87.

2012-01-19 | Książki niekoniecznie tradycyjne
Biblioteka Główna w parku wprowadziła możliwość wypożyczania, oprócz tradycyjnych,
drukowanych książek, także audiobooków. Oferuje na razie ponad sto tytułów, wśród których są
lektury szkolne dla młodszych i starszych (m.in. "Pinokio", "Opowieści z Narni", "Jądro ciemności",
"Chłopi"), powieści (m. in. książki Marka Krajewskiego i Janusza L. Wiśniewskiego, Małgorzaty
Kalicińskiej, Harlana Cobena), a także powieści popularno-naukowe ("Moje bieguny" Marka
Kamińskiego, "Katyń") czy literatura dla dzieci i młodzieży (m.in. "Pippi Pończoszanka", "Hobbit",
Dynastia Miziołków"). Zapraszamy do korzystania z obu form poznawania literatury.

2012-01-12 | Zagrali z pompą

Podczas 20. już finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Ziemi Jarocińskiej zebrano
ponad 56 tys. złotych. Pieniądze do puszek zbierało 160 wolontariuszy. W Jarocinie tym razem
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała na rynku. Impreza rozpoczęła się występami
wokalnymi w wykonaniu dzieci i młodzieży z Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Później jarociniakom
czas umiliły koncerty zespołów Wrong Evolution, PimpWalk, NGWM, S.O.U.L., Second Chance, The
Ploy, Yerlam i Rust. O godz. 20.00 rozbłysło "Światełko do nieba". Na zakończenie wieczoru na
scenie pojawił się zespół Dubska, który rytmami reggae zakończył imprezę. Poza koncertami
odbyły się też aukcje. Przekazany przez p.o. burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego na
rzecz WOŚP plakat grupy "Dżem" z podpisami muzyków został sprzedany za 350 zł.

Tegoroczny 20. już finał WOŚP przebiegał pod hasłem "Gramy z pompą!". Zebrane podczas akcji
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

2012-01-11 | Prezent od WORD
Projektor multimedialny oraz notebook wraz z
oprogramowaniem do nauki przepisów ruchu drogowego
zostały przekazane wczoraj Szkole Podstawowej w
Witaszycach. Sprzęt został oficjalnie przekazany na ręce
dyrektor szkoły Aleksandry Rychel przez zastępcę
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Kaliszu Sławomira Chrzanowskiego w obecności p.o.
burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego.
- Będziemy korzystali z przekazanego nam sprzętu
podczas zajęć poświęconych wychowaniu
komunikacyjnemu. Dla naszych uczniów będzie to
doskonała baza do nauki przepisów ruchu drogowego przed egzaminami na kartę rowerową podkreśla Aleksandra Rychel, dyrektor szkoły. Sprzęt o wartości blisko 3,7 tys. złotych został
przekazany witaszyckiej podstawówce przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu po
pozytywnym zaopiniowaniu projektu napisanego przez nauczycielkę techniki Sławomirę Rychter.

2012-01-11 | Zmarła najstarsza jarocinianka
9 stycznia zmarła Stefania Hądzelek. Była najstarszą mieszkanką
naszej gminy - w czerwcu obchodziłaby 105. urodziny. - Odejście
pani Stefanii to dramat dla rodziny, ale też ogromna strata dla
naszej lokalnej społeczności. Była pięknym przykładem, że mimo
wieku, można w pełni czerpać z życia. - mówi Stanisław
Martuzalski, pełniący obowiązki Burmistrza Jarocina.

Pani Stefania urodziła się 30 czerwca 1907 roku. W tak długim życiu nie brakowało chwil szczęścia,
ale i tragedii. Tych ostatnich doświadczyła szczególnie podczas sześcioletniego wygnania na
Syberię. Razem z mężem i dwójką maleńkich dzieci trafiła tam już we wrześniu 1939 roku. Bieda
tamtych czasów przekonała panią Stefanię, że najważniejsza w życiu jest rodzina i pogoda ducha.
Taka też była do końca swoich dni - życzliwa, tryskająca optymizmem i żywo zainteresowana
sprawami swojej małej ojczyzny. W całej Polsce dała się poznać przy okazji wyborów
parlamentarnych w 2007 roku. Skończyła wówczas 100 lat, wyrobiła sobie nowy dowód osobisty i
wybrała się do lokalu wyborczego. Jarocinianka stała się wówczas bardzo pozytywnym i ciepłym
przykładem obywatelskiej postawy dla wszystkich Polaków.
- Odejście pani Stefanii to dramat dla rodziny, ale też ogromna strata dla naszej lokalnej
społeczności - przyznaje Stanisław Martuzalski. - Była pięknym przykładem na to, że mimo wieku,
można w pełni czerpać z życia. Swoją postawą pokazywała zupełnie inną stronę życia - pełną
optymizmu, radości i wiary w drugiego człowieka. Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim pani
Stefanii składam najszczersze wyrazy współczucia.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 12 stycznia.

2012-01-10 | Spotkanie opłatkowe z biskupem
W niedzielę 8 stycznia biskup kaliski Stanisław Napierała przybył do Jarocina na tradycyjne,
noworoczne spotkanie z władzami i mieszkańcami miasta. Wizyta ordynariusza diecezji kaliskiej
rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele św. Marcina.

Po Eucharystii w ratuszu Stanisław Napierała spotkał się z przedstawicielami władz
samorządowych, szkół, służb mundurowych i instytucji. O tym, że spotkanie otwiera rok
wyjątkowy, mówił przy powitaniu gości włodarz Jarocina - Stanisław Martuzalski, który nawiązał
tym samym do przypadającego w tym roku jubileuszu 20-lecia ustanowienia przez Ojca Świętego
Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej, której patronem został święty Józef, oraz powołania Stanisława
Napierały na Biskupa Kaliskiego. - Przez te 20 lat Ksiądz Biskup Stanisław Napierała pokazał nam
wszystkim, jak można budować świadomość i poczucie wspólnoty, jak można jednoczyć i tworzyć,
a także "że więcej radości i szczęścia jest z dawania niż z brania". Słowa te powinny stać się ideą
przewodnią dla wszystkich ludzi, a w szczególności dla tych, którzy w swej pracy samorządowej
służą społeczeństwu, aby swój mandat mogli godnie wypełniać. To ksiądz Biskup Ordynariusz dał
nam świętego Józefa, aby stał się dla nas wzorem i patronem na dzisiejsze czasy, dlatego pragnę
Waszą Ekscelencję zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby się tak stało. Pragniemy także,
aby współpraca naszej gminy i naszych parafii układała się jak najlepiej, a wszystkie
przedsięwzięcia na rzecz wspólnoty przynosiły zawsze dobre owoce, zarówno w wymiarze
duchowym, jak i społeczno-gospodarczym - mówił Stanisław Martuzalski. Włodarz miasta
wspomniał również obchodzony w Jarocinie Rok Księdza Ignacego Niedźwiedzińskiego. To właśnie
wizerunek tego wybitnego księdza, społecznika, patrioty zaangażowanego w powstanie
wielkopolskie, budowniczego kościoła pw. Chrystusa Króla, a wreszcie Honorowego Obywatela
Jarocina, stanowił tegoroczny podarunek od władz samorządowych dla biskupa Stanisława

Napierały.

W przesłaniu, które duszpasterz diecezji kaliskiej skierował do zebranych w sali jarocińskiego
ratusza samorządowców, podkreślił, że nadrzędnym celem, jaki powinien przyświecać włodarzom
miasta, jest dobro jego mieszkańców. - Na pierwszym miejscu zawsze powinno być dobro
mieszkańców, a wszystko inne temu podporządkowane. (...) Mieszkańcy tej ziemi są
zainteresowani tym, żeby tu było dobro, żeby to dobro budować. - mówił biskup. - Nie ma w tym
nic złego, że ludzie widzą rzeczywistość z różnych stron (...). To nie jest łatwe, żeby widząc w
różnych aspektach rzeczywistość, dojść do jednej konkluzji. Tam gdzie jest łatwo - tam każdy
potrafi. Tam gdzie jest trudno - potrzeba dojrzałości, mądrości, kwalifikacji, a przede wszystkim
odpowiedniej postawy - postawy budowania (...) Różnijcie się, jeżeli chcecie się różnić, jeżeli macie
rzeczywiście coś do zauważenia i do powiedzenia. Różnijcie się, ale zawsze z tym nastawieniem,
żeby dojść do jakiegoś wspólnego zdania, konkluzji, w służbie ludzi - zakończył biskup swoje
przesłanie do jarocińskich samorządowców.

Biskup Napierała odniósł się także do trwających w Polsce dyskusji na temat świeckości państwa. Co to jest społeczeństwo świeckie? To społeczeństwo, które żyje wartościami świata. Ale ja też
jestem taki, też żyję wartościami świata, kosmosu. To są wspaniałe wartości, ale patrząc na nie,
nie sposób nie zapytać o Tego, kto to wszystko uczynił - podkreślał biskup, powołując się dalej na
obiektywne prawdy wiary i wartości, istniejące w Polsce od wieków i które nie mogą zostać
zachwiane ani obalone przez "nowe trendy".
Spotkaniom opłatkowym towarzyszy program artystyczny nawiązujący do klimatów
bożonarodzeniowych. Tym razem widowisko słowno-muzyczne przygotowała młodzież z Gimnazjum
nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarocinie pod kierunkiem Teresy Harendarczyk. Nie zabrakło
pięknych, polskich kolęd oraz refleksji nad materialną i duchową stroną Świąt Bożego Narodzenia.
Występ spotkał się z ogromnym uznaniem uczestników spotkania, którzy nagrodzili młodzież
gromkimi brawami.
Spotkanie zakończyło tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz składanie życzeń. Biskup życzył
wszystkim jarociniakom przede wszystkim tego, aby byli sobie bliscy.

2012-01-10 | Obwodnica w budowie
Pod koniec grudnia Wojewoda Wielkopolski wydał
pozwolenie na budowę 13-kilometowego odcinka
obwodnicy Jarocina. Już wkrótce mają ruszyć wykupy
gruntów pod realizację inwestycji. - Bardzo ważnym
momentem było podpisanie pozwolenia przez pana
wojewodę, bowiem decyzja ta w zasadzie kończy
procedurę projektowo-uzgodnieniową, a rozpoczyna
realizację budowy obwodnicy - mówił p.o. burmistrza
Jarocina Stanisław Martuzalski podczas konferencji
prasowej, która odbyła się w poniedziałek w jarocińskim
ratuszu. W ostatnim czasie pojawiły się niepokoje w
środowisku rolników, przez których grunty będzie
przebiegała obwodnica. Mogły być one wynikiem informacji rozpowszechnianych przez osoby
nieprzychylne, które mówiły, że rolnicy otrzymają za metr kwadratowy jedynie 1,50 zł.
- Dlatego też na spotkaniu z rolnikami złożyłem deklarację, żeby jak najszybciej odbyło się
spotkanie techniczne, bo tym ludziom należy się informacja pełna co do zasad i formy, w jakiej
będą się odbywały wykupy ich nieruchomości. Moim zadaniem jest, żeby jak najszybciej
zniwelować wszystkie niepokoje - podkreślił Stanisław Martuzalski. - Całym sercem jestem po
stronie rolników i będę ich wspierał tak jak zadeklarowałem. Chodzi o to, żeby kwoty za
wywłaszczenia były adekwatne i satysfakcjonujące, oszacowane oczywiście na zasadzie wyceny
przez rzeczoznawców - podkreślił Stanisław Martuzalski. - Wykupy gruntów odbędą się na tych
samych zasadach jak wykupy gruntów pod inne obwodnice w Polsce, czyli w oparciu o specustawę
o gospodarce nieruchomościami - podkreślił obecny na konferencji prasowej poseł Mariusz Witczak.
- Ważną informacją jest to, że w tym roku mają zostać wykupione wszystkie grunty pod
obwodnicę, a nie tylko nieruchomości niezabudowane. Jak tylko to nastąpi będziemy mogli
przystąpić do inwestycji fizycznie - zapewnił poseł. W związku z deklaracją pełniącego obowiązki
burmistrza Stanisława Martuzalskiego w Mieszkowie wczoraj odbyło się spotkanie, na którym
służby wojewody wyjaśniały rolnikom wątpliwości związane z zasadami i terminami procedury
wykupu gruntów.
Przypomnijmy, że w ramach budowy obwodnicy Jarocina powstaną dwa węzły. Pierwszy
wybudowany zostanie w Mieszkowie na skrzyżowaniu z drogą Dębno - Mieszków, drugi węzeł "Jarocin" powstanie na skrzyżowaniu z drogą Jarocin - Tuliszków. Kwestia budowy obwodnicy, a
dokładnie drogi S11 zaczęła naprawdę żyć w 2005 roku. Od tego czasu o drodze S11 zaczęło w
Polsce być głośno. Dla mieszkańców gminy Jarocin najważniejszym elementem tego zagadnienia
jest oczywiście budowa obwodnicy Jarocina. - Wiele mówiło się o projektach, o planach, mamiło się
społeczeństwo, jednak ciągle na zasadzie prac planistycznych. Tak naprawdę procedura nabrała
tempa około pięć lat temu - podkreśla p.o. burmistrza Jarocina Stanisław Martuzalski. Zakres
projektowy i uzgodnieniowy zakończono półtora roku temu. Ze względu na zmianę przepisów
konieczne było przeprowadzenie procedury przetargowej w oparciu o nowe przepisy. - Nam
oczywiście zależy, żeby obwodnica Jarocina została szybko wykonana z uwagi na trudną sytuację
komunikacyjną - podkreśla Stanisław Martuzalski, dla którego sprawa budowy obwodnicy jest
priorytetowa.

2012-01-09 | Sołtysi i dyrektorzy w ratuszu
W czwartek w jarocińskim ratuszu odbyły się dwa spotkania zorganizowane przez p.o. burmistrza
Jarocina Stanisława Martuzalskiego. Podczas pierwszego spotkania z sołtysami i przewodniczącymi
osiedli p.o. burmistrza Jarocina złożył wszystkim noworoczne życzenia oraz przedstawił wizję
współpracy na najbliższe miesiące. Jedną z propozycji dla sołtysów i przewodniczących było

stworzenie tzw. księgi potrzeb sołectwa, w której poszczególne jednostki odnotowywałyby
inwestycje i przedsięwzięcia niezbędne do realizacji . Omówione zostały również sprawy i problemy
bieżące dotyczące m.in. wynagrodzeń sołtysów i przewodniczących oraz pozyskiwania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów. Na zakończenie Stanisław Martuzalski
wręczył wszystkim kalendarze książkowe na rok 2012.

Na drugie spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu gminy. Jego celem było przede wszystkim omówienie nowej formuły
współpracy jak również spraw bieżących. Stanisław Martuzalski poinformował zebranych, że nie
zamierza zmieniać sieci szkół czy dążyć do przekształcania placówek w niepubliczne, gdyż
poprzednie lata pokazały, że ani rodzice, ani nauczyciele nie chcą takich zmian. Włodarz Jarocina
uważa, że nie należy postępować wbrew woli społeczeństwa, bo władze są po to, aby działać dla
dobra lokalnych społeczności, a nie wbrew nim. Stanisław Martuzalski zauważył również, że
ewentualne przekształcenia szkół mogą następować tylko na wniosek nauczycieli, rodziców oraz
samych uczniów czy słuchaczy.
Włodarz poinformował także, że dyrektorzy przedszkoli i szkół będą zapraszani na sesje rady
miejskiej, aby mogli na bieżąco orientować się w pracach rady - zwłaszcza w kwestiach
oświatowych. W czasie spotkania Stanisław Martuzalski wysoko ocenił także wiedzę i fachowość
dyrektorów i nauczycieli placówek oraz dobre wyniki ich pracy. Zauważył też, że warto dobrze
wykorzystać kadrę kierowniczą w placówkach oświatowych, bo najważniejsza jest współpraca dla
dobra uczniów. Podczas spotkania przedstawiony został ponadto przez Zenona Marcinkowskiego z
Urzędu Miejskiego coroczny program profilaktyki uzależnień w szkołach. Burmistrz, przekazując
dyrektorom jarocińskie kalendarze, życzył wszystkim udanego i owocnego 2012 roku.

2012-01-06 | Zatrzęsło w Jarocinie
Okolo godziny 16.37 pod mieszkańcami Jarocina i okolic zatrzęsła się ziemia. - "Siedząc przy
komputerze poczułem lekki wstrząs, krzesło na którym siedziałem zadrżało, a szyby w oknach
zadzwoniły, fala drgań przeszła po całym pokoju. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie
doświadczyłem." - relacjonuje jeden z mieszkańców.
Wstrząs trwał kilkanaście sekund i był na tyle silny, aby go wyraźnie odczuć. Na szczęście wstrząs
nie były groźne, nie odnotowano na terenie Gminy Jarocin żadnych awarii. Epicentrum wstrząsu
najprawdopodobniej znajdowało się między Jarocinem, Żerkowem i Nowym Miastem nad Wartą. Na
stronie internetowej Europejskiego Centrum Sejsmologicznego "Euro - Mediterranean" podano, że
do trzęsienia doszło na głębokości ok 8 kilometrów i miało siłę 4 stopni w 12-stopniowej skali
Mercallego. Taka siła oznacza ogólnoodczuwalne wstrząsy i poruszanie się drobnych przedmiotów.
Poradnik: "Trzęsienie ziemi" - otwórz poradnik [PDF, 1.3MB].
Informacja z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu:

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie planuje rozmieszczenie na terenie całej Wielkopolski
urządzeń pomiarowych - sejsmografów. Wg PIG wielce prawdopodobne jest, że zdarzenie może się
powtórzyć (zwielokrotnione, do kilku - w ciągu roku). Jednak dokładny termin, miejsce wystąpienia
oraz częstotliwość jest niemożliwa do ustalenia. Zjawisko nie powinno przybrać poważniejszych
rozmiarów i nie powinno przekroczyć 4-5 stopni w skali Mercallego (są to ogólnoodczuwalne
wstrząsy, poruszanie się drobnych przedmiotów).

2012-01-04 | Pełniący obowiązki burmistrza pomoże
3 stycznia w Mieszkowie odbyło się spotkanie z rolnikami z gmin Jarocin oraz Nowe Miasto, których
nieruchomości znajdują się na trasie planowanej obwodnicy Jarocina. Rezultatem spotkania była
złożona przez p.o. burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego deklaracja pomocy w organizacji
spotkań z przedstawicielami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie procedury szacowania oraz wykupu gruntów.

2012-01-04 | Zagraj z nami w orkiestrze!
W niedzielę 8 stycznia po raz kolejny w naszym mieście zagra Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Imprezie towarzyszyć będą występy wokalne dzieci i młodzieży, zagrają młodzi
wykonawcy, a także odbędzie się licytacja plakatu grupy "Dżem" z podpisami muzyków. Pieniądze
uzyskane z licytacji ofiarodawca - Stanisław Martuzalski - przekaże na rzecz WOŚP, która w tym
roku zbiera na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
- Cel akcji "orkiestry" jest, jak zawsze, bardzo szczytny. Warto, abyśmy w dniu XX finału byli
zjednoczeni w tak szlachetnej sprawie. Dlatego zachęcam wszystkich do wspólnej zabawy, wsparcia
chorych i potrzebujących - mówi Stanisław Martuzalski, obecny włodarz Jarocina i krótko dodaje: Zagraj z nami w orkiestrze!

