2012-02-29 | Pamiętamy o "Żołnierzach wyklętych"
P.o. Burmistrza Jarocina Stanisław Martuzalski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Ziemi
Jarocińskiej na uroczystość uczczenia Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", który
przypada 1 marca. W tym dniu właśnie o godz. 12.00 złożone zostaną kwiaty pod tablicą
"Mieszkańcom Ziemi Jarocińskiej uczestnikom walk z komunizmem i faszyzmem o wolną Polskę
chwała 1939-1989" przy ul. Paderewskiego w Jarocinie.
Ustawą z dnia 3 lutego 2011r. ten dzień stał się świętem państwowym. A swoją historię wziął od
zdarzenia, które miało miejsce 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie, gdzie
zamordowano 7 członków IV zarządu organizacji "Wolność i Niezawisłość", ostatniego
ogólnopolskiego koordynatora po AK-owskiego wojska, prowadzącego walkę o wolność i
niezawisłość Polski z sowiecką okupacją. Tych, którzy zginęli lub byli więzieni za podobną walkę
było później znacznie więcej.

2012-02-29 | Burmistrz złoży ślubowanie
2 marca o godz. 15.00 w jarocińskim Ratuszu ślubowanie złoży wybrany w przedterminowych
wyborach (12 i 26 lutego br.) nowy Burmistrz Jarocina - Stanisław Martuzalski. Wcześniej otrzyma
zaświadczenie o wyborze, które wręczy mu Miejska Komisja Wyborcza w Jarocinie.

2012-02-28 | Pierwsza muzyczna odkrywka Jarocin Festiwal 2012
Znamy już pierwsze zespoły, które wystąpią podczas tegorocznego Jarocin Festiwal. Agencja Go
Ahead poinformowała, że będą to Against Me, TZN Xenna oraz Lipali.
Punk-rock z Florydy
Pierwszy z zespołów gra punk-rock i pochodzi z Florydy.
Against Me założony został w 1997 roku. Mają na swoim
koncie pięć długogrających albumów, są uważani za
jeden z najważniejszych i najlepszych aktualnie
istniejących zespołów punk-rockowych Ostatni krążek
ukazał się w roku 2010 i był zatytułowany "White
Crosses". Aktualnie Amerykanie pracują nad nową płytą,
zatem w Jarocinie spodziewać można się zarówno ich
najważniejszych utworów w karierze, jak i kilku nowych
utworów.
Dopiszą brakujący rozdział
TZN Xenna to prawdziwa legenda polskiego punk-rocka. Jedna z nielicznych formacji w historii
polskiej muzyki punkowej, która nigdy nie zagrała w Jarocinie. Muzycy grupy nie zdecydowali się
nigdy na występ na festiwalu w latach 80. z powodów politycznych. Dzisiaj gdy festiwal nie jest już
obarczony żadnymi politycznymi względami reaktywowana TZN Xenna postanowiła dopisać ten
brakujący rozdział swojej historii. Zespół TZN Xenna powstał w sierpniu 1981 roku w Warszawie z
inicjatywy wokalisty Krzysztofa "Zygzaka" Chojnackiego, gitarzysty Marka "Markusa" Kucharskiego,
perkusisty Tomasza "Gogo Szulca" Kożuchowskiego i
basisty Piotra "Czombego" Dubiela, którego wkrótce
zastąpił Jacek "Sydney" Ziętała (Dubiel został gitarzystą
Deutera). Wiosną 1982 zespół zagrał trasę "Rock Galicja"
wraz z Dezerterem i Deuterem w południowej części
Polski występując m.in. w Rzeszowie i Krośnie. W
sierpniu wygrał eliminacje na festiwalu "Open Rock" w
krakowskiej "Rotundzie" występując m.in. u boku grup:
Turbo i Stalowy Bagaż, który umożliwił mu występ na
festiwalu w Jarocinie. Muzycy jednak zrezygnowali z tej
możliwości określając to miejsce mianem "festiwalu
milicyjnego". W tym czasie grupa pojawiła się w

reportażu Telewizji Polskiej dotyczącym subkultur ("Sposob na życie" Ewy Skurczyńskiej), a także
w programie o polskich punkach zrealizowanym przez zachodnioniemiecką stację ARD. Jesienią
miejsce "Markusa", który został wcielony do LWP zajął Andrzej "Falkonetti" Kuszpyt, z którym TZN
Xenna zagrała koncert w Sali Kongresowej. W 1983 "Zygzak" został usunięty z zespołu, a
obowiązki wokalisty przejął "Falkonetti". Niewiele później muzycy przerwali działalność. "Gogo
Szulc" odszedł do zespołu Tilt, natomiast "Sydney" w drugiej połowie lat 80. nawiązał krótką
współpracę z Robertem Gawlińskim (wówczas ex-Madame) w jego zespole The Didet Bidet. W 1984
roku TZN Xenna została reaktywowana przez: "Zygzaka", "Markusa", "Falkonetti'ego" (gitara
basowa) i nowego perkusistę Dariusza "Dynię" Dynowskiego. W tym składzie zespół wystąpił w
październiku w warszawskim klubie "Stodoła" grając obok Siekiery i amerykańskiej grupy Youth
Brigade. W następnym roku muzycy wystąpili m.in. na festiwalu "Róbrege", oraz nagrali w
tonpressowskim studiu cztery utwory: "Dzieci z brudnej ulicy", Ciemny pokój", "Gazety mówią" i
"Nasz świat". W pięcioosobowym składzie TZN Xenna grała koncerty do połowy 1987 roku, kiedy to
muzycy postanowili zakończyć działalność. "Zygzak" później kontynuował granie w zespołach
Lumpers i The Klaszcz. Wystąpił gościnnie na płytach: "Zdrada" (1996) zespołu Farben Lehre
(śpiewając w utworze "Gazety mówią"), oraz na koncertowym albumie Armii "Koncert na XX-lecie"
(wykonując utwór "To moja zemsta"). Dynowski w latach 2000-2003 był perkusistą grupy Deuter.
2 lipca 2011 TZN Xenna w składzie m.in. z "Zygzakiem" i "Dynią" zagrał ponad godzinny koncert w
ramach II edycji festiwalu Rock na Bagnie w Strękowej Górze. Jesienią 2011 TZN Xenna zagrała
dwa koncerty w Suwałkach i Warszawie, a w lutym 2012 po raz pierwszy wystąpiła w Poznaniu.
Lipnicki z Lipali
Lipali to polski zespół muzyczny założony przez Tomasza
Lipnickiego w 2000 roku, po rozwiązaniu grupy Illusion w
roku 1999. Początkowo Lipali była solowym projektem
Lipnickiego, który nagrał debiutancki album "Li-pa-li"
(2000) z udziałem muzyków sesyjnych. W 2003 roku do
grupy dołączyli perkusista Łukasz Jeleniewski i basista
Adrian Kulik z którymi w składzie nagrał m.in. albumy
"Pi" (2004) i "Bloo" (2007). W 2008 roku grupa uzyskała
nominację do nagrody polskiego przemysłu
fonograficznego Fryderyka w kategorii album roku rock/metal za wydawnictwo "Bloo". W 2009 roku
nakładem wytwórni muzycznej Lemon Records ukazał się czwarty album grupy pt. "Trio". Na
albumie ukazała się m.in. interpretacji utworu "Biała flaga" z repertuaru grupy Republika. W lutym
2010 roku wydawnictwo uzyskało nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego
Fryderyka w kategorii: album roku rock. 21 czerwca 2011 roku ukazał się pierwszy album koncertu
zatytułowany "Akustyk Live". Akustyczny występ został zarejestrowany w sali koncertowej
Polskiego Radia im. S.Lutosławskiego (S1) w Warszawie 16 kwietnia także 2011 roku.
Ruszyła też strona internetowa festiwalu: www.jarocinfestiwal.pl, a już wkrótce rozpocznie się
sprzedaż biletów oraz karnetów na Jarocin.
Foto: Agencja Go Ahead

2012-02-27 | Stanisław Martuzalski nowym burmistrzem Jarocina
670 głosów zaważyło o zwycięstwie Stanisława
Martuzalskiego nad Robertem Kaźmierczakiem w drugiej
turze przedterminowych wyborów na urząd włodarza
Jarocina. Pierwszego z kandydatów, który do tej pory
sprawował funkcję p.o. burmistrza poparło 7.381
wyborców, a drugiego - który obecnie jest
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jarocinie - 6.711.
Frekwencja wyniosła 39,16 %. Oddano 14.092 głosy

ważne i 194 nieważne. Wyniki te potwierdzi jeszcze Państwowa Komisja Wyborcza.

2012-02-24 | Szansa na kolejną mammografię
Kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej
mammografii opłacanej przez NFZ mają kolejną szansę na bezpłatne badania. Odbędą się one na
Jarocińskim Rynku w dniach 12-16 marca 2012r. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz.
9.30-16.30 pod nr telefonu: 61 44 81 384. Na badanie należy się zgłosić z dowodem osobistym.

2012-02-24 | Goście z Rumunii odwiedzili bibliotekę
Zapowiedziani goście z Rumunii odwiedzili 22 lutego jarocińską Bibliotekę. Byli to koordynatorzy
regionalni programu Biblionet - siostrzanego programu PRB w Rumuni prowadzonego przez
organizację IREX. Odwiedzili Bibliotekę Główną z Oddziałem dla Dzieci oraz Filię w Witaszycach.
Podczas wizyty w Jarocinie grupa zwiedziła wszystkie zakątki Biblioteki w Pałacu Radolińskich oraz dzięki prezentacji multimedialnej - zapoznała się z działalnością poszczególnych jej filii.

W Filii w Witaszycach omawiana była współpraca ze środowiskiem lokalnym na przykładzie
Dyskusyjnego Klubu, który od 14 lat działa przy tamtejszej bibliotece. Na spotkaniu obecni byli
przedstawiciele Klubu Mieczysław Waszak - prezes Stowarzyszenia na rzecz Witaszyc, Roman
Kolanowski oraz Teresa Molus i Aniela Kuberka.
Jarocińska biblioteka zdumiała gości ilością i jakością działań. Podobała im się różnorodność zajęć
oraz to, że każdy może znaleźć coś dla siebie i że cały czas biblioteka szuka możliwości rozwoju
oraz pozyskiwania nowych odbiorców. Odjeżdżając rumuńscy bibliotekarze podziękowali za miłe,
rodzinne przyjęcie zapraszając jednocześnie na rewizytę.

2012-02-23 | Rockowe granie w Jarocinie już 20-22 lipca
Tegoroczny Jarocin Festiwal odbędzie się w dniach od 20 do 22 lipca. Organizatorem imprezy jest
Agencja Go Ahead, a partnerem tego przedsięwzięcia - Jarociński Ośrodek Kultury. Wkrótce
rozpocznie się sprzedaż biletów oraz karnetów na to wydarzenie. W kwietniu wystartuje zaś
konkurs młodych zespołów Red Bull Tourbus Rytmy Młodych, którego zwieńczeniem będą występy
młodych kapel 19 lipca na deskach JOK-u oraz 20 i 21 lipca na Tourbusie na terenie Festiwalu.
Laureaci konkursu ostatniego dnia wystąpią na dużej scenie Festiwalu.

Rok temu Jarocin Festiwal okazał się prawdziwym sukcesem frekwencyjnym oraz artystycznym.
Doskonałe koncerty zagrały takie zagraniczne zespoły jak Bad Religion, Apocalyptica, Anti-Flag czy
The Blackout. Świetnie wypadli także artyści polscy: Happysad, Acid Drinkers, Strachy Na Lachy
czy Dżem. Karnety na festiwal wyprzedały się w całości, warto więc w tym roku wcześniej pomyśleć
o ich zakupie.
27 lutego po godzinie 20:00 Agencja Go Ahead w Esce Rock poinformuje o pierwszych artystach,
jacy zagrają w lipcu w Jarocinie.

2012-02-22 | II tura o fotel burmistrza
Stanisław Martuzalski (p.o. burmistrza Jarocina) i Robert Kaźmierczak (były wiceburmistrz
Jarocina) 26 lutego będą ubiegać się w drugiej turze o fotel burmistrza Jarocina. O wyborze
jednego z nich zadecydować może blisko 36.460 uprawnionych do głosowania osób. Swój głos
oddawać będą w 21 lokalach wyborczych w godzinach 8:00 - 22:00.

2012-02-20 | Cyfrowo wykluczeni najpóźniej do końca marca
Rozpoczęły się instalacje anten u beneficjentów oczekujących na realizację projektu "Internet w
domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin", dzięki którym będą
mogli korzystać już wkrótce z dostępu do wirtualnego świata. Przypomnijmy, że zakwalifikowano
do tego 300 rodzin (mogły się o niego ubiegać rodziny korzystające z pomocy opieki społecznej, ze
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), które otrzyma darmowy sprzęt
komputerowy. Prace związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci bezprzewodowej na
terenie gminy Jarocin rozpoczęły się październiku 2011 r. Obecnie na ukończeniu jest również
montaż stacji przekaźnikowych na jednostkach samorządowych: szkołach, przedszkolach itp.
obiektach oraz przygotowywane są umowy dla adresatów projektu. - Chcemy ten etap zakończyć
do końca marca, a na kwiecień zaplanowaliśmy sześćset godzin szkoleń dla uczestników projektu z
zakresu obsługi komputera i internetu - mówi Jarosław Pawełczyk, informatyk w magistracie,
odpowiedzialny za realizację projektu.
Budowa sieci bezprzewodowej na terenie gminy Jarocin oraz wyposażenie najbardziej
potrzebujących mieszkańców w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu jest możliwe dzięki
pozyskaniu przez Urząd Miejski środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion". Dostawcę sprzętu gmina Jarocin wybrała
na podstawie przetargu. Jest nim Konsorcjum, w którego skład wchodzi: firma DGT Sp. z o.o. ze
Straszyna oraz firma WASKO S.A. z Gliwic. Obie firmy przez 3 lata będą odpowiedzialne za
serwisowanie przekazanego sprzętu.

Ponadto przy tej okazji na terenie gminy mają stanąć 43 hot spoty, które zapewnią jarociniakom
darmowe korzystanie z sieci na określonych zasadach. Uchwałą w tym temacie zajmie się na
najbliższej sesji - 29 lutego - Rada Miejska.

2012-02-20 | Poszukiwany prezes wodociągów
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie podjęła uchwałę o
konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu. Termin składania ofert upływa 21 marca. Szczegółowe
informacje można uzyskać na stronie BIP spółki oraz kontaktując się z Radą Nadzorczą PWiK Sp.
z o.o. w Jarocinie: tel. 62 747 34 87.

2012-02-15 | Walczą o jasną szkołę
Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarocinie biorą udział w
ogólnopolskim projekcie edukacyjno-sportowym "Jasna szkoła - prosta sprawa!", którego celem
jest poprawa poziomu edukacji młodzieży na temat zdrowego trybu życia, zgodnego z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Młodzież, oprócz zdobywania wiedzy walczy także o nagrodę główną w
konkursie, którą jest nowoczesne i energooszczędne oświetlenie sal lekcyjnych ufundowane przez
firmę Philips.

- Zadania projektowe "Jasna szkoła - prosta sprawa!" są dla uczniów atrakcyjne, ponieważ
wymagają od nich dokonywania badań, pomiarów, obliczeń. Są ciekawą formą przekazania wiedzy,
która powinna towarzyszyć każdemu człowiekowi w realnym życiu. Z przyjemnością przystąpiliśmy
do realizacji zadań konkursowych. Po zapoznaniu z zadaniami, drużyna uczniów naszej szkoły, z
zaangażowaniem włączyła się w ich realizację Młodzież oceniła zadania jako ciekawe i praktyczne w
życiu codziennym - tłumaczy opiekun projektu, Renata Łakoma.
Pierwszym etapem projektu "Jasna szkoła - prosta sprawa!" jest konkurs wiedzy na temat
zrównoważonego rozwoju (ekologia, profilaktyka zdrowotna, sposoby oszczędzania energii, zasady
higieny, właściwa dieta i nawyki żywieniowe). Drugim etapem będzie turniej piłkarski którego finały
odbędą się już wiosną tego roku w Warszawie na stadionie Pepsi Arena, jednym z
najnowocześniejszych obiektów piłkarskich w Polsce.

- Bierzemy udział w wielu różnych konkursach od lat i można zauważyć, że w takie konkursy, które
wymagają aktywnego wkładu pracy, uczniowie angażują się bardzo chętnie Na pytanie zadane
przeze mnie, które zadania Wam się szczególnie podobały? Odpowiedzi uczniów, były
zróżnicowane, bo każde zadanie wydało się dla nich ciekawe - dodaje Renata Łakoma.
W projekcie biorą udział 124 gimnazja ze 110 miast w Polsce. Do 15 marca 2012 r. zgłoszone
szkoły będą wykonywały zadania w ramach konkursu wiedzy (zajęcia teoretyczne i praktyczne pod
nadzorem nauczyciela) oraz wypełnią internetowy test wiedzy. Na tej podstawie zostanie
wyłonionych 16 finalistów. Wiosną 2012 r. rozegrają one finałowy turniej piłkarski, który wyłoni
zwycięzców całego projektu.
Nagrodą główną konkursu jest nowoczesne i energooszczędne oświetlenie sal lekcyjnych,
ufundowane przez firmę Philips, z okazji 90-lecia działalności firmy w Polsce. Zawodnicy wszystkich
16 drużyn rywalizujących w turnieju piłkarskim będą jednocześnie grali o zdobycie nagród w
postaci wymiany oświetlenia dla swoich kolegów ze szkół, które w danym województwie zajęły
kolejne miejsca w konkursie wiedzy. Przykładowo, dzięki wygranej w turnieju piłkarskim, 8 szkół z
tego samego województwa, które zajęły kolejne miejsca w turnieju wiedzy również zyska
możliwość wymiany oświetlenia ufundowanej przez Philips.

2012-02-14 | Jarocińskie środowisko - pokaż jak jesteś blisko!
Jarocińska przyroda zimą, wiosną, latem i jesienią. Jeśli nie jesteś
profesjonalistą, to chwytaj za aparat i przedstaw różnorodność form
przyrody Gminy Jarocin, które powinny zostać dla przyszłych pokoleń
dzięki ochronie środowiska. Ruszył bowiem otwarty konkurs
fotograficzny pod patronatem p.o. Burmistrza Jarocina - "Środowisko
- jestem blisko!", a jego celem jest zainteresowanie tematyką z
zakresu ochrony środowiska. Można przedstawić jedną lub więcej pór
rok - każdą z nich maksymalnie na 2 fotografiach w formacie 13x17
cm oraz na płycie CD lub DVD - w rozdzielczości nie mniejszej niż
2500x1600 pikseli w formacie JPG. Każde zdjęcie na odwrocie musi
zawierać informację o miejscu gdzie zrobiono zdjęcie oraz imię i
nazwisko osoby biorącej udział w konkursie.
Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie: Mariusz Gryska Sekretarz Gminy, Magdalena Bielawska - kierownik Kancelarii
Burmistrza, Krzysztof Sip - fotograf, Elżbieta Błaszczyk - pracownik
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz Katarzyna Lewkuń - pracownik Wydziału
Organizacyjnego.
Na prace czekamy do 28 września w Urzędzie Miejskim Al. Niepodległości 10, 63 - 200 Jarocin z

dopiskiem "Konkurs Fotograficzny". Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć uprzednio nagradzanych
lub wystawianych. Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku - na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Jarocinie. Nagrodą w konkursie będzie zamieszczenie wyróżnionych zdjęć w
kalendarzu wydanym na rok 2013 przez Urząd Miejski w Jarocinie lub/i ich opublikowanie na
stronie internetowej jarocińskiego magistratu, a także ich prezentacja na pokonkursowej wystawie
fotograficznej, która zostanie zorganizowana w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Do pobrania:
- Regulamin [PDF, 34KB],
- Oświadczenie dla osób niepełnoletnich [DOC, 21KB],
- Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie [DOC, 21KB].

2012-02-14 | Śladami Św. Walentego
Szukając śladów św. Walentego w gminie Jarocin, nie
sposób nie trafić do... Radlina. Święty Walenty jest
patronem tutejszej świątyni - wybudowanej w latach
1686-88 w miejscu drewnianego kościoła, który spłonął
około roku 1683. Jej fundatorem był Piotr
Opaliński."Kościół (...) jak na małą wieś był bardzo duży,
ale rodziny, do których należał - Opalińscy, Sapiehowie,
wreszcie Radolińscy - stać było na wystawienie sobie
swego rodzaju sakralnego pomnika, jakim się stał" pisze o radlińskim kościele Elżbieta Dzikowska w swoim
przewodniku po Polsce "Groch i Kapusta - północny
zachód". Do kościoła przylega renesansowa kaplica rodu
Opalińskich z początku XVII wieku. W jej wnętrzu znajdziemy portret trumienny Białej Damy i
piękny renesansowy grobowiec rodziny fundatorów wykonany z piaskowca i czerwonego marmuru.
Zachowała się tu także XVII-wieczna ambona i miedziana chrzcielnica. Tajemniczej atmosfery
dodają krypty, których ciekawy opis znajdziemy w książce Piotra Marchwiaka "Moje wyprawy
historyczne po Ziemi Jarocińskiej". Zapraszamy do lektury, ale i do odwiedzenia Radlina - także z
jego romantycznymi ruinami pałacu Opalińskich. Warto tu zajrzeć nawet w nocy - kościół, podobnie
jak większość zabytków w gminie Jarocin, jest podświetlony.
I słówko jeszcze o św. Walentym. Z wykształcenia był lekarzem, z powołania duchownym. Żył w III
wieku w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich
doradców zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on, że najlepszymi
żołnierzami są legioniści nie mający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby
młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce
swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok.
Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał
list do swojej ukochanej, który podpisał: "Od Twojego Walentego". Egzekucję wykonano 14 lutego
269 r. (opis zaczerpnięty z Wikipedia.pl).

2012-02-13 | Będzie II tura wyborów burmistrza
Dwóch kandydatów: Stanisław Martuzalski (p.o. burmistrza Jarocina) i Robert Kaźmierczak (były
wiceburmistrz Jarocina) spotka się w drugiej turze wyborów na włodarza Jarocina. Według
nieoficjalnych jeszcze wyników wczorajsza (12 lutego) frekwencja mieszkańców jarocińskiej gminy
wyniosła 34,96%. Uprawnionych do głosowania było 36.457 osób.
Głosowanie w 21 lokalach wyborczych przebiegło bez większych zakłóceń w godzinach 8:00-22:00.

Stanisław Martuzalski zyskał 4520 głosów, Robert Kaźmierczak - 4525, a trzeci z ubiegających się o
fotel burmistrza Mikołaj Kostka - 3550. Druga tura wyborów odbędzie się 26 lutego.

2012-02-13 | Biblioteka na medal
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin otrzymała medal w
Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię "Cała Polska czyta
dzieciom" w roku szkolnym 2010/2011. Tym samym pokonała 141
organizacji, placówek kulturalnych, oświatowych i osób prywatnych.
- Jest to dla nas ogromny sukces i spore wyzwanie, aby kolejne lata
kończyły się takimi osiągnięciami. Ta prestiżowa nagroda to
docenienie pracy wszystkich jarocińskich bibliotekarek, które od wielu
lat promują głośne czytania i rozbudzają wyobraźnię naszych dzieci,
poprzez ciekawe spotkania i zajęcia z książką. Przy tej okazji
pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagają nam wspierać
akcję głośnych czytań - naszym gościom, których zapraszamy na
czytania, lokalnym mediom, które zamieszczają relacje i również nas
wspierają pisząc o tym jak ważne jest czytanie nawet najmniejszym
dzieciom oraz rodzicom, którzy coraz częściej ulegają tej modzie na
czytanie - mówi Justyna Daniel, Koordynator akcji w BPMiG Jarocin.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 26 marca 2012 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

2012-02-13 | O podróżach Kreta w Jarocinie
W auli Pałacu Radolińskich w Jarocinie, w mroźną środę 8 lutego zebrało się ok. 200 osób, aby
spotkać się z Jarosławem Kretem. Znany prezenter pogody, ale także dziennikarz radiowy,
telewizyjny i autor artykułów i książek podróżniczych przyjechał na zaproszenie jarocińskiej
Biblioteki.

Spotkanie, które trwało 2,5 godziny było bardzo ciekawe. Gość opowiadał o swoich podróżniczych
pasjach z wielkim zainteresowaniem i humorem. Zebrani mieli także okazję przymierzyć nakrycia
głowy arabskich kobiet i zobaczyć stroje hinduskie. Na zakończenie odbył się też krótki pokaz
slajdów, na których były prezentowane zdjęcia autora z licznych wypraw.
Spotkanie zostało zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Jarocin XXI i Towarzystwem
Budownictwa Społecznego w Jarocinie.

2012-02-10 | Umowa festiwalowa podpisana
- Negocjacje były bardzo trudne - nie kryła Anna
Staśkiewicz, dyrektor Jarocińskiego Ośrodka Kultury,
ujawniając na konferencji prasowej 10 lutego, że dwa dni
wcześniej podpisana została umowa na realizacje kolejnej
edycji Jarocin Festiwal 2012 z Agencją Artystyczną Go
Ahead z Poznania. - Sytuacja jest odmienna od lat
poprzednich, gdyż JOK występować będzie tym razem
jako oficjalny partner festiwalu, co będzie się łączyło z
wypełnieniem konkretnych, określonych obowiązków.
Szczegóły umowy, co do terminu festiwalu oraz artystów
będę mogła ujawnić w chwili kiedy będą podpisane
umowy na wynajem terenów ze spółką Jarocin Sport lub
innych ustaleń. Rozmowy na ten temat są aktualnie prowadzone i myślę, że niedługo się zakończą
- stwierdziła. Dodała, że w latach poprzednich gmina występowała jako zamawiający, a teraz JOK
współorganizator będzie miał za zadanie zorganizowanie Rytmów Młodych oraz pomoc przy
realizacji całości imprezy. Zapowiedziała również, że agencja z pewnością zadba o to, aby pojawili
się nowi artyści i dodatkowe eventy.
Budżet festiwalu kształtuje się na poziomie 1,5 mln zł. 340 tys. zł to wkład z budżetu gminy. Jestem wdzięczny pani dyrektor, że zakończono trudne negocjacje, doceniam wkład pracy JOK-u.
Dzisiaj naszym zadaniem jest, aby festiwal - w takiej formule która została zaakceptowana w
ubiegłym roku - odbył się - podsumował p.o. burmistrza Stanisław Martuzalski.

2012-02-09 | Goście z Rumunii zawitają do jarocińskiej biblioteki
Niecodziennych gości spodziewa się jarocińska Biblioteka Publiczna. 22 lutego br. bowiem odwiedzi
ją delegacja rumuńskich bibliotekarzy. Grupę tworzyć będą koordynatorzy regionalni programu
Biblionet - siostrzanego Programu Rozwoju Bibliotek w Rumuni, prowadzonego przez organizację
IREX. Przyjeżdżają do Polski, aby zapoznać się z dobrymi praktykami, odwiedzić biblioteki w
Warszawie i w Wielkopolsce. To co ich najbardziej interesuje to jak działają biblioteki w PRB, jak
biblioteki zawiązują partnerstwa, na czym to partnerstwo polega, jaka jest szansa trwałości PRB
kiedy program ten już się zakończy.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin została wybrana jako przykład prężnie działającej
placówki nie tylko w ramach I tury PRB ale także za budowanie koalicji lokalnej. Grupa odwiedzi
Bibliotekę Główną w Pałacu Radolińskich oraz Filię w Witaszycach.

2012-02-08 | 1% - dołóż się
Wystarczy wpisać tylko KRS wybranej przez siebie organizacji i już dokładamy się finansowo do
działalności organizacji pożytku publicznego. Tradycyjnie rozliczając się z fiskusem, wypełniając
odpowiednią adnotację w deklaracji podatkowej, możemy do końca kwietnia po raz kolejny
przekazać 1% na wsparcie np. stowarzyszenia sportowego, kulturalnego, edukacyjnego czy też
PCK albo schroniska dla zwierząt. Przekazane przez jarociniaków pieniądze przydadzą się na pewno
lokalnym organizacjom. Dzięki nim będą mogły sfinansować swoją bieżącą działalność poprzez np.:
organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa, warsztaty kulturalne czy imprezy sportowe.
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT), wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę numer
KRS wybranej organizacji. W przypadku jednak organizacji, które mają centrale krajowe i wspólny
KRS (np. PCK czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami), jeśli chcemy przekazać część podatku na
oddział regionalny, musimy w rubryce "cel szczegółowy" podać nazwę tego oddziału (np. wskazana
przez podatnika kwota trafi do jarocińskiego oddziału PCK, pod warunkiem, że w rubryce "cel

szczegółowy" napiszemy "PCK - oddział w Jarocinie").
Na terenie Gminy Jarocin na pomoc podatników czekają następujące organizacje:




















Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" (KRS 0000027259) - wpłata na główne konto
organizacji z dopiskiem - koło w Jarocinie
Fundacja 750-lecia Jarocina (KRS 0000228135)
Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne (KRS 0000002928)
Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie (KRS 0000069262)
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy" Jarocin (KRS 0000008971) wpłata na główne konto Stowarzyszenia Jarocin XXI z dopiskiem w rubryce "cel
szczegółowy" - "Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 'Białe Tygrysy' Jarocin"
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarcach (KRS 0000006777)
Polski Czerwony Krzyż (KRS 0000225587) - wpłata na główne konto organizacji z
dopiskiem - koło w Jarocinie
Rugby Klub Sparta Jarocin (KRS 0000008971) - wpłata na główne konto Stowarzyszenia
Jarocin XXI z dopiskiem w rubryce "cel szczegółowy" - "Rugby Klub Sparta Jarocin"
Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" w Golinie (KRS 0000044799)
Stowarzyszenie Jarocin XXI (KRS 0000008971)
Stowarzyszenie "Lions Club Jarocin" (KRS 0000237987)
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" im. Macieja Kostki (KRS 0000150274)
Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" (KRS 0000172307)
Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Opus" (KRS
0000178726)
Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie (KRS 0000020509)
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (KRS 0000154454) - wpłata na główne konto
organizacji z dopiskiem - koło w Jarocinie
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Jarocin (KRS 0000008971) - wpłata na główne konto
Stowarzyszenia Jarocin XXI z dopiskiem w rubryce "cel szczegółowy" - "Uczniowski Klub
Sportowy 'Trójka' Jarocin"
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska (KRS 0000266321) - wpłata na
główne konto organizacji z dopiskiem - Hufiec ZHP w Jarocinie

2012-02-07 | Jarociniacy wybiorą burmistrza
Już w najbliższą niedzielę, 12 lutego, Jarociniacy wybiorą nowego włodarza miasta. Głosowanie
odbędzie się w 21 wyznaczonych do tego lokalach wyborczych między godzinami 8:00 a 22:00 bez
przerwy. Uprawnionych do głosowania jest 36.457 osób.

2012-02-07 | Feriowy rozkład jazdy
Od 13 lutego do 24 lutego potrwają tegoroczne ferie dla dzieci i młodzieży z Wielkopolski. A jakie
atrakcje czekają na małych mieszkańców gminy Jarocin? Tradycyjnie już o intelektualną rozrywkę
zadbała Biblioteka Miasta i Gminy Jarocin, która zarówno w swojej centralnej siedzibie, jak i filiach
przygotowała szereg ciekawych wyzwań dla dzieci i młodzieży - zobacz [PDF, 39KB].
Natomiast Tomasz i Lucyna Olszewscy poprowadzą półkolonie w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W
sali kominkowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 odbywać się będą
zajęcia dla dzieci od 5 do 12 roku życia. Koszt udziału to 150 zł za 10 dni. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr tel. 504-820-213.
Z atrakcjami dla najmłodszych czeka również Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie. Zajęcia odbywać się będą od godz. 8.00 do 15.00. W

planach jest m.in. wyjście na basen, do kina czy wycieczki do Teatru Animacji w Poznaniu oraz
"Fabryki Wrażeń" w Koninie. Odpłatność za dziecko za 2 tygodnie wynosi 150 zł. Zainteresowani
mogą się zapisywać do 9 lutego. Szczegóły pod nr tel.: 609-255-018.
W pierwszy tydzień ferii zimowych, tj. od 13 do 18 lutego 2012r. w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie
organizowane jest zimowisko dla 56 dzieci z gminy Jarocin. Jego organizatorem jest Zespół Szkół
nr 5 w Jarocinie oraz Stowarzyszenie "Integracja z Piątką". Program zimowiska obejmuje wycieczki
autokarowe (np. do Poznania - lodowisko "Malta", do Witaszyc - gospodarstwo agroturystyczne kulig), seans w jarocińskim kinie, zajęcia w Aquaparku, Bibliotece Miejskiej, gry i zabawy na
wolnym powietrzu oraz w sali gimnastycznej, zajęcia plastyczne, muzyczne, socjoterapeutyczne.
Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele ZS nr 5. Są jeszcze wolne miejsca (odpłatność
wynosi 300 zł). Zgłoszenia przyjmuje Danuta Głogowska do 9.02.2012r. pod nr tel. 62-747-20-06.
Gmina Jarocin dofinansowała wypoczynek organizowany przez Klub Osiedlowy Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie oraz Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie.

2012-02-06 | Wiceminister wysłuchał problemów dotyczących jarocińskiego rynku pracy
Na zaproszenie p.o. burmistrza Stanisława
Martuzalskiego do Jarocina 3 lutego zawitali Senator
Jarosław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. osób
niepełnosprawnych oraz dr Wojciech Skiba, Prezes
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Tematem przewodnim był "Rynek
pracy w Jarocinie - równy dostęp, równe szanse".
Nie była to pierwsza wizyta Wiceministra w Jarocinie - jak
sam przyznał bywał tu i wykazał się znajomością
lokalnego środowiska z zakresu polityki społecznej. Na tę
okazję Stanisław Martuzalski zaprosił również przedstawicieli lokalnych służb społecznych m.in.:
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz zakładów pracy chronionej.
Spotkanie, które odbyło się w Ratuszu miało charakter
roboczy i dyskusyjny. Omówione zostały kwestie
zabezpieczenia socjalnego rynku pracy oraz środków
jakie zostały przeznaczone na te cele w 2012 r.
Konsultowane też były pomysły PFRON-u w zakresie
programów adresowanych do osób niepełnosprawnych w
szczególności dotyczących polityki zatrudnienia.
Jarosław Duda opowiedział na wstępie jakimi sprawami
zajmuje się na co dzień i był bardzo otwarty na pytania
ze strony pozostałych uczestników. - Dobre prognozy są
takie, że pieniędzy na rehabilitację zawodową i społeczną
będzie więcej niż w 2011 roku. Było 1,1 mln złotych, a będzie ponad 1,5 mln złotych zapowiedział. - A to nie jest nasze ostatnie słowo - zaznaczył. Dodał również, że: - Ostatnie lata
pomimo kryzysu były dla nas dobre, ponieważ przybyło około 68 tysięcy miejsc pracy. Pracodawcy
wykorzystują możliwość dofinansowania do każdego zatrudnienia
Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi "bolączkami". Prezes PFRON wspomniał o
opracowywanym programie o roboczej nazwie "Aktywny samorząd", który w założeniu ma, wraz ze
środkami finansowymi, scedować na lokalne samorządy zadania związane z całokształtem wsparcia

osób niepełnosprawnych (w tym np. zaopatrywanie w sprzęt rehabilitacyjny). Opowiedział również
o planowanych modyfikacjach kolejnego projektu realizowanego przez PFRON - "Programie
wyrównywania różnic między regionami". Ma on zostać dostosowany do tematów związanych z
bezrobociem i zatrudnieniem pod kątem m.in. tworzenia nowych podmiotów, nowych miejsc pracy,
spółdzielni socjalnych dla osób niepełnosprawnych.
Przemysław Masłowski, kierownik PCPR zwrócił uwagę na to, że ciągle jest za mało środków na
bieżące działania oraz na utrzymanie DPS-ów. W tej ostatniej kwestii przedstawił obecną trudną
sytuację DPS w Zakrzewie - właściciele nieruchomości odzyskali bowiem sądownie prawa do niej - z
zapytaniem czy byłaby szansa na zdobycie środków ministerialnych na zmianę lokalizacji tej
instytucji. Wiceminister obiecał, że pochyli się nad tym problemem i zorientuje jakie są możliwości.
Ewa Kunz, dyrektor MGOPS, opowiedziała o działaniach,
reprezentowanej przez nią instytucji, na rzecz osób
bezrobotnych, zwracając uwagę na skutki działania tzw.
"szarej strefy", której efektem jest pobieranie
dodatkowych świadczeń przez osoby pracujące "na
czarno". Wraz z kierownikiem PCPR-u wspomniała o
trudnościach związanych ze zbyt krótkim okresem czasu
na pisanie wniosków unijnych (do końca stycznia) w
porównaniu do ich rozpatrzenia i przyznania środków na
realizację zazwyczaj dopiero w połowie roku.
Anna Kobielak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Jarocinie podzieliła się problemem przyszłości zawodowej osób niepełnosprawnych z
umiarkowanym stopniem upośledzenia, które przechodzą wieloletni okres przeszkoleń, a dla
których później nie ma miejsc pracy.
Po tym spotkaniu odbyła się konferencja prasowa. - Będziemy się starali cyklicznie zapraszać
osoby, które mają wpływ na określone dziedziny naszego życia, dzielić się problemami
dotykającymi społeczność gminy Jarocin - zapowiedział p.o. burmistrza. - Jestem bardzo
zadowolony z tej wizyty. Było bowiem mnóstwo pytań ze strony zaproszonych służb - podsumował
Stanisław Martuzalski.

2012-02-06 | Powstaje kalendarz obchodów Roku ks. Niedźwiedzińskiego
W związku z ogłoszonym przez Radę Miejską w Jarocinie Rokiem księdza Ignacego
Niedźwiedzińskiego, Gmina Jarocin opracowuje kalendarz obchodów. Każda organizacja, szkoła,
instytucja, która pragnie przyłączyć się do organizacji okolicznościowych wydarzeń, proszona jest o
kontakt z Kancelarią Burmistrza (nr tel. 62-749-95-08, e-mail: office@jarocin.pl lub bezpośrednio pokój nr 39 w Urzędzie Miejskim). Propozycje można zgłaszać do końca lutego br.
Ponadto Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne im. ks.
Ignacego Niedźwiedzińskiego planują plenerową wystawą okolicznościową dotyczącą księdza
Ignacego Niedźwiedzińskiego. Dlatego do wszystkich mieszkańców gminy Jarocin, którzy posiadają
jakiekolwiek pamiątki (fotografie, wycinki prasowe, wspomnienia itp.) związane z osobą tego
duchownego, kierowana jest prośba o ich wypożyczenie na cele wystawy. Pamiątki można zgłaszać
w Muzeum Regionalnym w Jarocinie (II piętro w ratuszu). Więcej informacji pod nr tel. 62-747-3449.

2012-02-06 | Zgodzili się na zbycie 2 nieruchomości

Jarocińscy radni miejscy na ostatniej sesji (30 stycznia br.) zadecydowali o wyrażeniu zgody na
zbycie dwóch nieruchomości. Pierwsza działka mieści się w Cielczy, a druga w rejonie ulicy
Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie.
W pierwszym przypadku z uwagi na zainteresowanie osób fizycznych rozpoczęto procedurę
przetargową. Działka wymieniona w uchwale usytuowana jest na terenach z przewagą zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. W tym drugim przypadku natomiast z wnioskiem o nabycie
nieruchomości wystąpiła osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości przyległej.

2012-02-04 | Powstanie ścieżka rowerowa z Jarocina do Goliny
Ruszają prace związane z budową ścieżki rowerowej z Jarocina do Goliny wzdłuż drogi krajowej nr
15. Będzie przebiegać na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie do
skrzyżowania z ul. Dworcową w Golinie. Jej długość to około 6 km, a szerokość - 2,5 m. Ścieżka
będzie realizowana wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która przeznaczy
na to zadanie materiał budowlany.
Inwestycja ta realizowana będzie w latach 2012 - 2015. W tym roku gmina Jarocin będzie miała za
zadanie przygotować dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Wykup
gruntów oraz sama budowa ruszą w roku 2013. Koszt przygotowania dokumentacji wraz ze
stabilizacją granic szacowany jest na 150.000,00 zł, a wykupu gruntów pod ścieżkę - 1.000.000,00
zł. Przewidywany koszt budowy ścieżki wraz z oświetleniem wyniesie 4.000.000,00 zł.

2012-02-04 | Flamenco, murale i Mietek Szcześniak czyli Polska Akademia Gitary 2012
Flamenco w wydaniu hiszpańskiego mistrza Carlosa Piniany,
Barokowa Dyskoteka i koncert Mietka Szcześniaka - to tylko
niektóre z planowanych atrakcji tegorocznej Polskiej Akademii
Gitary. Kilkunastodniowe, międzynarodowe warsztaty nauki gry na
gitarze klasycznej oraz towarzyszący im festiwal zawitają do
Jarocina w drugiej połowie sierpnia.
W tym roku Polska Akademia Gitary planowana jest od 17 sierpnia
do 2 września. To jego piąta edycja, a czwarta zorganizowana w
Jarocinie. - Po raz czwarty mamy przyjemność organizować
Festiwal, lokując jego centrum zarządzania i Międzynarodowy Kurs
Mistrzowski dla 120 gitarzystów w Jarocinie. Z ponad 50 imprez
Festiwalu, ponad 10 wydarzeń zostanie zaprezentowanych właśnie
w Jarocinie - zapowiada dr Przemysław Kieliszewski, dyrektor
Festiwalu.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w Jarocinie będzie projekt flamenco "Body and Soul" w
wykonaniu hiszpańskiego mistrza Carlosa Piniany. W hiszpańskie klimaty wprowadzi nas najpierw
rodzimy zespół Jacaras, który w inauguracyjnym koncercie "Barokowa dyskoteka" zaprezentuje
muzykę i tańce Hiszpanii z XVII i XVIII wieku. Nie zabraknie także koncertów wirtuozów gitary z
innych krajów świata: Jozefa Eotvos z Węgier, Duo Skryhan z Białorusi i Andrzeja Mokrego Polaka, uczącego w niemieckiej Hochschlue fur Music Halle. W ostatnią sobotę sierpnia dla
jarociniaków wystąpić ma Mietek Szcześniak z zespołem. Koncerty odbywać się będą w różnych
zakątkach miasta: w Pałacu Radolińskich, scenie plenerowej i kościołach. Do Jarocina zjadą się
także z całego świata młodzi adepci sztuki gry na gitarze, aby przez kilkanaście dni pobierać lekcje
u mistrzów.

Tradycyjnymi elementami PAG mają pozostać sprawdzone w ubiegłych latach formuły koncertów
rodzin z dziećmi oraz gitarowe maratony. Z kolei nowością będzie konkurs o Złotą Gitarę oraz
projekt plastyczny, który ma powstać w przestrzeni miejskiej Jarocina. - Jesteśmy na etapie
szukania odpowiedniego miejsca w Waszym mieście, muru lub ściany, na którym murale mogłoby
powstać - zdradza Przemysław Kieliszewski. Projekt malowidła - oczywiście z motywem gitarowym
- ma powstać pod okiem artystów plastyków z poznańskiej ASP. W planach jest także otwarta
lekcja nauki gry na gitarze z jednym z najwybitniejszych gitarzystów w historii Pepe Romero.
Polska Akademia Gitary to projekt, który obejmuje całą Wielkopolskę. W tym roku koncerty i
wydarzenia towarzyszące odbywać się będą w ponad 20 miejscowościach, m.in. Dobrzycy,
Śmiełowie, Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim i oczywiście w Jarocinie i Poznaniu.

2012-02-03 | Taryfy wodne bez zmian do końca maja
Z dniem 30 stycznia obowiązuje zaktualizowany "Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Jarocinie na lata 2012-2016", który zatwierdzili radni miejscy na ostatniej sesji. Plan ten w
szczególnie określa m.in. planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych, przedsięwzięcia
rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach czy nakłady inwestycyjne w latach 20122016.
Na inwestycje w 2012r. przeznaczone jest 6.550.000 tys. zł. Na tę sumę składają się pożyczka z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja z PROW, środki gminy
Jarocin oraz środki PWiK. Wśród zadań przewidzianych na lata 2012-2016 jest np. wymiana wg
potrzeb pomp na stacjach uzdatniania wody na bardziej sprawne technicznie oraz energooszczędne
i dostosowane od wymogów norm polskich oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Ponadto na liście zadań
jest wymiana sieci wodociągowych azbesto-cementowych na terenach wiejskich, aby wyeliminować
awaryjność sieci i tym samym zmniejszyć straty wody. Założono też budowę zbiornika
retencyjnego na terenie stacji uzdatniania wody w Stefanowie, co pozwoli na ograniczenie kosztów
produkcji wody.
Jak co roku zaplanowane są również wydłużenia sieci wodociągowych wg zapotrzebowania
usługobiorców oraz planuje się rozbudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w
ulicach: Solidarności, Bema, Nowej w Jarocinie, a także ul. Dworcowej w Mieszkowie. Dokończona
ma zostać budowa kanalizacji w miejscowości Cząszczew, os. Tarce oraz Hilarów. Zwieńczy to
podstawowy proces kanalizowania wsi w gm. Jarocin.
Jednocześnie radni przedłużyli do 31 maja obowiązywanie dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wniosek o to wpłynął od spółki.
Motywowany był tym, iż w złożonym 22 grudnia 2012r. wniosku taryfowym zawarte zostało
oszacowanie kosztów inwestycyjnych na podstawie projektu Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016, a nie wg
obowiązującego i załączonego do autokorekty z dnia 20 stycznia 2012r. "Planu... na lata 20112015".

2012-02-01 | Nowa ulica w Jarocinie
Ulica Bractwa Kurkowego - tak nazywać się będzie odcinek drogi dojazdowej położonej w Jarocinie,
prowadzącej od istniejącej ul. Powstańców Wielkopolskich do strzelnicy. Inicjatorem tej nazwy było
jarocińskie Bractwo Kurkowe, które w tym miejscu ma swoją siedzibę. Nową nazwę zatwierdzili na
ostatniej sesji (30 stycznia) radni miejscy.

2012-02-01 | Będą wspierać rodzinę
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jarocin wyznaczony został do zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W praktyce oznacza to, że instytucja ta będzie
m.in. opracowywać i realizować 3-letnie gminne programy wspierania rodziny, tworzyć warunki do
działania rodzin wspierających czy prowadzić placówki wsparcia dziennego. Nowe zadania w
zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych nałożyła na gminę Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.

2012-02-01 | Lokalny biznes zaproszony do współpracy z gminą
Blisko 50 osób uczestniczyło w konferencji pn. "Rozwój gospodarczy szansą Jarocina. Nowe formy
współpracy samorząd gminny - lokalny biznes", która odbyła się 31 stycznia br. w sali sesyjnej w
Ratuszu. P.o. burmistrza Stanisław Martuzalski zaprosił lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli
gminnych spółek i instytucji bankowych, aby przedstawić im propozycję współdziałania na niwie ich
codziennych problemów i oczekiwań.

W spotkaniu uczestniczyli również goście specjalni: Adam Szejnfeld, były Wiceminister Gospodarki,
przewodniczący Komisji Skarbu Państwa, Jarosław Nowak Wiceprezes Wielkopolskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Krzysztof Leń, Prezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa
Wielkopolskiego, Paweł Waliszewski z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Stanisław Martuzalski zaproponował, aby przy boku burmistrza powstała rada gospodarcza, której
skład tworzyliby przedsiębiorcy. Dodał, że chciałby wykorzystać potencjał, jaki drzemie w
środowisku pracodawców. Uzasadniał to tym, że w jego ocenie do tej pory gmina skupiała się

bowiem bardziej na rozwoju spółek komunalnych niż prywatnego biznesu. Wspomniał także o
ponad 141 ha terenów inwestycyjnych w Golinie, Cielczy oraz Jarocinie, które posiada gmina i że w
ich wykorzystaniu liczy również na pomoc przedsiębiorców.

O instrumentach finansowych czyli o tym z jakich możliwości wsparcia swoich codziennych działań
mogą skorzystać przedsiębiorcy opowiedzieli zaproszeni prelegenci z Funduszu Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A i Centrum
Obsługi Inwestorów i Eksporterów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

- Biznes rozwija się wówczas, kiedy można dojechać, wyjechać i odpocząć - przekonywał
przedsiębiorców Adam Szejnfeld wskazując m.in. jak ważna będzie dla Jarocina budowa obwodnicy.
Zaproszeni goście mieli również okazję do tego, aby przedstawić na forum swoje problemy.
Jednocześnie wyrażali opinię, że spodobał im się pomysł Stanisława Martuzalskiego dotyczący
utworzenia rady gospodarczej. Z kolei obecność Posła na Sejm RP wykorzystali na indywidualne
rozmowy. Przedsiębiorcy mogli również zasięgnąć informacji na stoiskach wystawionych przez
Punkt Informacji Funduszy Europejskich oraz Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych.
Przydatne linki:
http://www.warp.org.pl/
http://www.fripww.pl/
http://www.coie.gov.pl/

