2012-03-30 | Ludowy sukces uczniów z Potarzycy
Szesnaścioro dzieci reprezentujących Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Jana Heweliusza w
Potarzycy wzięło udział w II Regionalnym Dziecięcym Przeglądzie Pieśni Ludowej "Kukułeczka".
Przegląd ten został przeprowadzony 22 marca w miejscowości Tulce. Odbywał się on pod wspólnym
patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatu Poznańskiego oraz
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy występowali w czterech kategoriach: w klasach I-III solo i grupowo oraz w klasach IVVI także solo i grupowo. Szkoła w Potarzycy wystawiła swoich reprezentantów we wszystkich
kategoriach, w trzech odnosząc sukcesy, w tym w dwóch kategoriach zwyciężając. W kategorii
indywidualnej dla klas IV-VI Jakub Florkowski za wykonanie piosenek: "A za lasem moje wołki" i
"Siwe gąski", zajął pierwsze miejsce uzyskując nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Pierwsze miejsce w kategorii grupowej dla klas I-III zdobyła też reprezentacja Potarzycy w
składzie: M. Andrzejczak, P. Andrzejczak, W. Grygiel, M. Mikołajczak, T. Nowaczyk, Z. Rutka, N.
Śnieżek, Z. Wielebska. Z kolei grupa dzieci występująca w kategorii dla klas IV?VI, zdobyła III
miejsce. Wszystkie szesnaścioro dzieci wróciło do domu z nagrodami.
Przygotowaniem dzieci do udziału w przeglądzie zajmowało się dwoje nauczycieli pracujących w
Potarzycy: pod względem wokalnym - Tomasz Paks, natomiast wyborem utworów oraz
przygotowaniem pod względem używania gwary zajęła się Aleksandra Mendelska.

2012-03-28 | Matematyczne geniuszki
Agata Nowicka, uczennica Gimnazjum nr 1 im. ks. St.
Konarskiego w Jarocinie, została laureatką tegorocznego
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. W ostatnim
etapie zdobyła 45 punktów na 50 możliwych do
zdobycia.
Agata jest uczennicą klasy trzeciej i od kilku lat bierze
udział w wielu konkursach matematycznych szkolnych,
wojewódzkich i ogólnopolskich zajmując w nich wysokie
miejsca. Do konkursu przygotowywała uczennicę Renata
Chomik. Ogromny sukces odniosły też Katarzyna Jóźwiak
i Julia Idczak, uczennice jarocińskiej "Jedynki".
Gimnazjalistki uzyskały tytuł finalistek Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, zdobywając w
etapie wojewódzkim bardzo dużą liczbę punktów. Do konkursu gimnazjalistki przygotowywały się
pod okiem nauczycielek Wiesławy Kaczmarek i Renaty Chomik.

2012-03-28 | Ksiądz Niedźwiedziński na kartce
2 kwietnia w obiegu pojawi się kartka korespondencyjna z wizerunkiem
księdza Ignacego Niedźwiedzińskiego. W związku z tym, że rok 2012
został ogłoszony w Jarocinie rokiem poświęconym tej słynnej postaci,
Koło Polskiego Związku Filatelistów w Witaszycach podjęło działania
mające na celu upamiętnienie zasłużonego dla gminy duchownego. Z ich
inicjatywy więc Poczta Polska oddział w Poznaniu wyda okolicznościową
kartkę.
Kwietniowa data emisji "beznominałówki" związana jest z 95. rocznicą
ingresu księdza Niedźwiedzińskiego do kościoła parafialnego p.w. Św.
Marciana. Walor będzie dostępny w placówce pocztowej, przy Al.
Niepodległości w Jarocinie.
Zobacz również: projekt kartki [PDF, 628KB].

2012-03-28 | Program specjalnej troski nad zwierzętami
Radni miejscy na ostatniej sesji przyjęli "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarocin w 2012 roku". W związku z ostatnią
nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997r. gminy mają obowiązek corocznie
uchwalać taki programu. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, że wg raportu Najwyższej
Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z 23 sierpnia 2011r. zjawisko ich
bezdomności utrzymuje się na wysokim poziomie i ciągle rośnie.
Uchwalony 27 marca br. Program dotyczy m.in. opieki nad zwierzętami z terenu gminy Jarocin (w
tym zapewnienie miejsca w schronisku), zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, poszukiwań właścicieli dla bezdomnych
zwierząt czy ich czipowania.
W gminnym schronisku w Radlinie przebywa rocznie około 200 psów i 30 kotów.

2012-03-28 | Z inwestycji na inwestycję
17.500 zł, które pozostało z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2008r. na realizację
przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Żużlowej w miejscowości Witaszyce wraz z
separatorem", przeniesione zostanie na wykonanie innego zadania. Zgodnie bowiem z zasadami
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatnia rata umarzanej
pożyczki może zostać przekazana na realizację kolejnej inwestycji z uwzględnieniem budowy
kanalizacji deszczowej. Zgodnie z wolą radnych miejskich kwota ta więc zasili budżet inwestycji pn.
"Budowa ulicy Solidarności w Jarocinie wraz z kanalizacją deszczową, parkingami i usunięciem
kolizji telekomunikacyjnej". Jej realizacja przewidziana jest na III kwartał bieżącego roku i
kosztować będzie około 1,5 mln zł. Inwestycję wykonana jarocińska firma Drobud SA.

2012-03-28 | Sołectwa będą mieć swój fundusz
Rada Miejska w Jarocinie w drodze stosownej uchwały wyraziła zgodę na to, aby w budżecie gminy
na rok 2013 wyodrębnić środki na fundusz sołecki. Środki te przeznaczane będą na realizację

przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, a które są: zadaniami własnymi gminy, służą
poprawie warunków życia mieszkańców oraz zgodnie ze strategią rozwoju gminy. Mogą również
zostać wykorzystane na pokrycie wydatków na działania, które zmierzają do usunięcia skutków
klęski żywiołowej. Środki te przyznawane będą w danym roku budżetowym na podstawie wniosku
składanego do burmistrza, a uchwalanego na zebraniu wiejskim.

2012-03-28 | Zdiagnozowali gminę
Uczniowie klas IV-VI z Niepublicznej Szkoły Postawnej
im. Jana Heweliusza w Potarzycy biorą udział w
ogólnopolskim projekcie "Z małej szkoły w wielki świat".
W jego ramach realizują mniejsze projekty z tematyki
społeczno - obywatelskiej oraz matematyczno przyrodniczej.
W ramach akcji "Jak wpływać na gminę?" dzieci
zdiagnozowały sytuację w gminie (jej mocne i słabe
strony) na podstawie ankiety wśród mieszkańców. 100
osób z gminy Jarocin (głównie z Potarzycy i Goliny)
anonimowo wypowiedziała się na temat lokalnej
komunikacji, edukacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa mieszkańców oraz organizacji czasu
wolnego. Stan dróg, stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu, bezpieczeństwo mieszkańców
i lokalna komunikacja ocenione zostały jako "średnie", a zapewnienie edukacji przedszkolnej,
dbałość o tereny zielone, działalność na rzecz ochrony środowiska jako "dobre".
Ankietujący wskazali również najważniejsze rzeczy, jakie należałoby załatwić w pierwszej kolejności
na terenie gminy czyli np. chodniki, drogi, wymianę starej sieci wodociągowej, darmowy Internet.
Mocne strony gminy to z pewnością dbałość o środowisko w zakresie gospodarowania odpadami i
tereny zielone oraz zapewnienie edukacji przedszkolnej (w tym opieka nad dziećmi i place zabaw).
Na liście słabych stron z kolei znalazł się stan dróg, bezpieczeństwo mieszkańców (oświetlenie) oraz
organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Raport ten uczniowie przedstawili na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie, która odbyła się 27
marca.

2012-03-27 | Czekamy na propozycje do programu rewitalizacji Jarocina
Do 30 marca Burmistrz Jarocina czeka na propozycje do opracowywanego aktualnie Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla miasta Jarocina na lata 2012-2020. Dotyczyć one powinny
przedsięwzięć/projektów/inwestycji na terenie miasta Jarocina (ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów rewitalizowanych), dla których będzie można ubiegać się o wsparcie w ramach Inicjatywy
JESSICA, Działania 4.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

23 marca w tym temacie odbyło się spotkanie w jarocińskim ratuszu z udziałem Burmistrza
Jarocina Stanisława Martuzalskiego. Zainteresowani mieli okazję poznać zasady finansowania
inwestycji w ramach Inicjatywy JESSICA. Przedstawicielki poznańskiej "Atrium Grupa Doradcza"
Spółki Jawnej - Beata Bańczyk i Agnieszka Żandarska - opowiedziały o tym kto i jakie projekty
mają szansę na skorzystanie z takiego wsparcia. Jak wspomniała Beata Bańczyk - Programem
Rewitalizacji nie można objąć całego miasta, tylko obszary tzw. zdegradowane. Najważniejsze jest,
aby planowane przedsięwzięcie posiadało zarówno aspekt komercyjny, jak i społeczny. Natomiast
inwestorem oprócz przedsiębiorców mogą być m.in. jednostki samorządowe, oświatowe, kulturalne
czy organizacje pozarządowe. Mechanizm JESSICA opiera się na finansowaniu za pomocą pożyczek
- do 75 procent kosztów kwalifikowanych - na maksymalnie 20 lat. Pośrednikiem w płatnościach
jest bank. Finansowane będą projekty umożliwiające zwrot zainwestowanego kapitału i spłatę
zaciągniętej pożyczki, ale jednocześnie, ze względu na komponent społeczny, nie mające
możliwości uzyskania pełnego finansowania komercyjnego.

Ponadto Inicjatywa JESSICA została porównana z bezzwrotnymi dotacjami oraz kredytem
komercyjnym. Ważną informacją jest to, że wpisanie propozycji do Lokalnego Programu
Rewitalizacji nie oznacza, że trzeba ją zrealizować. Umożliwia jednak aplikowanie także o inne
środki.

2012-03-27 | Punk rock, gospel i funk w Jarocinie
Znamy już kolejne kapele, które zaprezentują się na
scenie tegorocznego Jarocin Festiwal (20-22 lipca). Jak
poinformowała Agencja Go Agead oprócz Kultu, Against
Me, TZN Xenna, Lipali, Biohazard oraz Illusion wystąpią
Lao Che, KSU, Set Your Goals, Jelonek i Łąki Łan.
Powstanie Warszawskie na rockowo
Lao Che pojawi się w Jarocinie z wyjątkowym

repertuarem - zespół zagra płytę "Powstanie Warszawskie". Odzwierciedla ona 10 obrazów,
prezentujących najbardziej znamienne dla Powstania wydarzenia. To nie tylko koncept album, ale
też pewnego rodzaju słuchowisko muzyczno - historyczne. Do nagrań użyto starych mikrofonów, by
lepiej oddać klimat wydarzeń 1944 roku. "Powstanie Warszawskie" pokryło się złotem i umożliwiło
grupie wejście do polskiej rockowej czołówki. W 2012 roku Lao Che wraca do Jarocina po niezwykle
ciepłym przyjęciu w 2010 roku.
KSU po raz kolejny
KSU to jedna z legend polskiego punk rocka. Zespół
powstał w 1978 roku w Ustrzykach Dolnych, a jedynym
stałym członkiem grupy jest jej założyciel - Eugeniusz
"Siczka" Olejarczyk. Formacja zyskała popularność w
latach 80., kiedy wystąpiła na ogólnopolskim festiwalu
muzyków Nowej Fali w Kołobrzegu oraz na festiwalach w
Opolu czy Jarocinie. W 2008 roku zespół obchodził
trzydziestolecie swojego istnienia, w związku z czym
powstała płyta
"XXX-lecie,
Akustycznie".
Znajdowały się na niej przede
wszystkim stare
utwory, jednak pojawiło się również pięć
premierowych
kompozycji. W 2011 roku KSU wydało
album "Koncert
w Radiu Gdańsk 09.04.2011", będący
zapisem live
jednego
z występów.
Pop punk zza
oceanu
Set Your Goals
to pop
punkowa kapela
ze
Stanów
Zjednoczonych,
która 27
czerwca ubiegłego roku wydała swój trzeci album
"Burning
At Both Ends". Ta świeża i energetyczna płyta została
bardzo
dobrze przyjęta, a zespół przejechał całą Anglię i część
Europy w
trasie ją promującej. Set Your Goals supportowai już
ponadto
m.in. New Found Glory, You Me At Six i The Blackout, a
jako "Set
Your Grohls" w 2009 roku zmierzyli się z repertuarem
Nirvany i
Foo Fighters.

Skrzypek obieżyświat
Michał Jelonek jest jednym z najbardziej wszechstronnych i
niezwykłych muzyków na polskiej scenie. Skrzypek, były członek
kieleckiej grupy Ankh, miał już okazję współpracować m.in. z
zespołami Closterkeller, De Press, Hunter, Perfect, Szwagierkolaska
czy T-Raperzy znad Wisły oraz z artystami takimi jak Maryla
Rodowicz i Stan Borys. Koncertował na całym świecie - od Polski,
Czech, Niemiec i Łotwy po Brazylię i Meksyk. Michał Jelonek nagrał
też ponad dwadzieścia albumów współautorskich, a na około
czterdziestu płytach grał gościnnie, wygrał wiele konkursów i
pojawiał się na
festiwalach w Jarocinie
czy Kostrzynie. Podczas
koncertów, oprócz
utworów autorskich,
Jelonek gra też wiele
coverów największych artystów światowego rocka jak
Metallica czy Judas Priest. Z pewnością warto czekać na
jego występ w Jarocinie.

Łąki funk
Członkowie grupy Łąki Łan zapewniają, że spotkali się pod liściem jełopianu, a zespół uformował się
w skutek ulewy, przed którą musieli się schować... Jednak pod pseudonimami Poń Kolny, Niesforny
Bonk, Zając Cokictokloc, Jeżuś Marian, MegaMotyl i Paprodziad kryją się prawdziwi muzycy, którzy
w 2005 roku wydali płytę "Łąki Łan" i cztery lata później jeszcze bardziej popularną "ŁąkiŁandę".
Ich oryginalność i specyficzny styl (który sami artyści określają mianem "łąki funk") zostały już
docenione przez publiczność festiwali w Gdyni, Krakowie, Kostrzynie czy Śremie - teraz o potędze
łąki funka będzie mógł się przekonać również Jarocin.
Karnety na tegoroczny festiwal kosztują 125 zł do 30 czerwca oraz 135 zł od 1 lipca. Za bilety
jednodniowe trzeba zapłacić 85 zł do 30 czerwca lipca oraz 95 zł od 1 lipca. Dostępne są w
punktach w Poznaniu: Centrum Informacji Miejskiej, Carton Shop, Gazeta Cafe oraz Rock Long
Luck, a także w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Ponadto prowadzona jest sprzedaż internetowa za
pośrednictwem www.ticketpro.pl oraz www.ebilet.pl Szczegóły na www.jarocinfestiwal.pl.Partner
Festiwalu jest Jarociński Ośrodek Kultury.

2012-03-23 | Piękno ukryte w lasach
Darz Bór - tymi słowami rozpoczęło się pierwsze z cyklicznych spotkań w Jarocińskim Centrum
Informacji o Regionie działającym przy Filii nr 1 "Pod Ratuszem". Gościem specjalnym był Jakub
Wojdecki z Nadleśnictwa Jarocin. Przedstawił on zebranym w czytelni mieszkańcom Jarocina i okolic
walory turystyczne rejonu Żerkowsko - Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

Najpierw omówione zostało położenie parku oraz jego trzech rezerwatów. Zebrani mogli także
dowiedzieć się więcej o przebiegających przez rejon rezerwatu "Czeszewski Las" ścieżkach
edukacyjnych, poznać historię rezerwatu oraz formy ochrony, jakie zostały w nim zastosowane.
Gość spotkania zachęcał również do odwiedzenia Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie. Tam każdy
ze zwiedzających, po wcześniejszym umówieniu się z leśniczym, może zobaczyć jak zachowuje się
rzeka, w jaki sposób oddziaływuje ona na otaczającą nas przyrodę. W tym celu przy ośrodku
została zbudowana nowoczesna instalacja edukacyjna "Rzeka". Inną ciekawą rzeczą jest możliwość
obserwacji zwierząt poprzez skorzystanie z lunet i mikro-kamer. Dla bardziej ciekawskich jest
przygotowany projekt "Dziuplaki", dzięki któremu można zajrzeć do dziupli lub gniazda ptaków.
Dodatkową atrakcją jest możliwość przedostania się z ośrodka do rezerwatu na drugą stronę
Warty, turystycznym promem Nikodem.
Spotkanie zakończyło się krótkim filmikiem przedstawiającym nagrane z ukrycia bobry. Każdy z
przybyłych na spotkanie mógł zaopatrzyć się w dostępne w sprzedaży przewodniki o Żerkowsko Czeszewskim Parku Krajobrazowym oraz otrzymać przygotowane przez Nadleśnictwo Jarocin
gadżety w postaci smyczy, ulotek oraz przypinek.
Turystyczny Alfabet Regionu to nowa propozycja Filii nr 1 "Pod Ratuszem" i działającego przy niej
centrum informacji dla wszystkich mieszkańców Jarocina i okolic, którym pojęcie szeroko
rozumianej turystyki nie jest obce. Więcej informacji o Jarocińskim Centrum Informacji o Regionie
na stronie: turystyka.jarocin.pl, a o nadleśnictwie na:jarocin.poznan.lasy.gov.pl

2012-03-23 | Historyczna lekcja wychowawcza
Niecodzienna lekcja wychowawcza i nietypowy uczeń w szkolnej ławce. Klasa VIa ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jarocinie 23 marca gościła Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego i
dowódcę Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka w
Mieszkowie Wojciecha Koterbę.

Ten ostatni opowiedział szóstoklasistom o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918r.
Przybliżył także historię Powstania Wielkopolskiego przez pryzmat osobę generała Stanisława
Taczaka, który urodził się w Mieszkowie. Wspomniał również o postaci księdza Ignacego
Niedźwiedzińskiego, kapelana wojsk powstańczych pamięci którego ogłoszony został rok 2012 w
Jarocinie. Zaprezentował też mundur jaki nosili żołnierze generała Taczaka oraz repliki broni i
sztandaru, będące w posiadaniu Grupy. - Zapamiętajcie, że jest to jedyne polskie zwycięskie
powstanie na taką skalę w historii - podkreślał Wojciech Koterba i zachęcał do tego, aby w
przyszłości wstąpić w szeregi Grupy.

Z kolei Burmistrz wspomniał uczniom o swoich rodzinnych korzeniach powstańczych. - Chciałbym
zachęcić Was do tego, abyście zainteresowali się własną historią i tym, że mamy lokalnych
bohaterów takich jak na przykład generał Stanisław Taczak. Moja prośba - pamiętajcie o nich dodał.
Uczniowie chętnie skorzystali z możliwości przekonania się osobiście jak ciężka była np. szabla,
którą walczyli powstańcy.

2012-03-22 | Specjalne rozmowy o strefie ekonomicznej
Prezentacja gruntów w Golinie oraz omówienie nowej formy współpracy były głównymi tematami
spotkania burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego z prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej "Invest Park" Urszulą Solińską - Marek. W rozmowach uczestniczyli również zastępca
burmistrza Mikołaj Kostka, radny Marcin Półrolniczak oraz członkowie zespołu ds. obsługi inwestora
i rozwoju terenów inwestycyjnych.

Przedstawiciele Strefy odwiedzili Jarocin na zaproszenie władz gminy. Podczas spotkania
wymieniono informacje w zakresie promocji terenów pod inwestycje. Prezes "Invest-Park"
przekazała urzędnikom kilka wskazówek dotyczących działań internetowych, oznakowania terenu
należącego do Strefy oraz wzbogacenia opisów gruntów inwestycyjnych o informacje dotyczące
szkół wyższych zlokalizowanych na terenie gminy. Solińska-Marek wspomniała o powszechnym

problemie "braku inwestora", który trawi wiele gmin w Polsce. Zaznaczyła jak ważne jest
pozytywne nastawienie władz samorządowych zarówno tych gminnych, powiatowych, jak również
wojewódzkich wobec intensyfikacji działań proinwestycyjnych. - Byłabym ostrożna w podejmowaniu
uchwał zwalniających bezterminowo danego inwestora z opłacania różnego rodzaju podatków dodała prezes. Co więcej, wymieniła kilka najistotniejszych czynników z punktu widzenia inwestora,
które mają wpływ na wybór danej lokalizacji: odległość od poddostawców, dostępność siły roboczej
oraz pozytywny klimat obsługi administracyjnej w danej gminie. - Kluczbork obalił niedawno mit
autostrady. Miasto zlokalizowane jest z dala od drogi międzynarodowej, a mimo tego coraz prężniej
rozwija inwestycje - podkreśliła prezes, rozwiewając w ten sposób wątpliwości władz Jarocina
dotyczące odległości naszej gminy od autostrady A2.
W trakcie rozmowy burmistrz przedstawił oczekiwania gminy dotyczące współpracy z Wałbrzyską
Strefą. Ponadto opisał sytuację dotyczącą budowy obwodnicy Jarocina, wymienił również główne
atuty gminy. Pani prezes ze swojej strony zaoferowała wsparcie m.in. w zakresie
współfinansowania działań promocyjnych tj. tablic oraz billboardów reklamujących teren, pomoc w
sprawach technicznych, jak również konsultacje ze specjalistami w ramach obsługi
poinwestorskiej.
Przedstawiciele WSSE wskazali na zainteresowanie w ostatnim czasie koreańskich firm gruntami
należącymi do Strefy. Zwrócili również uwagę na widocznie zaznaczającego swoją pozycję
konkurenta Polski - Słowację, która przejmuje coraz więcej inwestycji zagranicznych. Na
zakończenie wizyty goście z Wałbrzycha odwiedzili tereny w Golinie. Zapoznali się z postępami prac
w zakresie uzbrojenia gruntów, których zakończenie planuje się na lipiec bieżącego roku.

2012-03-22 | Oratorium "Ostatnich siedem słów Zbawiciela na Krzyżu"
Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie zaprasza na oratorium Józefa Haydna pt. "Ostatnich siedem
słów Zbawiciela na Krzyżu". To wyjątkowe widowisko słowno-muzyczne jarociniacy będą mogli
usłyszeć w sobotę, 24 marca, w kościele oo. Franciszkanów.
Jak głosi tradycja, dzieło to powstało na specjalne zamówienie biskupa Kadyksu. Po raz pierwszy
zostało wykonane w 1776 roku w kościele Santa Queve. Podczas wielkopiątkowego nabożeństwa, w
świątyni spowitej kirem biskup wypowiadał jedno z siedmiu ostatnich słów Zbawiciela umierającego
na krzyżu, następnie wygłaszał krótką homilię, po czym następowała zbiorowa modlitwa
duchownego i wiernych, w tym czasie rozbrzmiewała muzyka sprzyjająca filozoficznej refleksji nad
słowami Ewangelii. Ostateczne opracowanie i ukończenie tego dzieła zabrało jego autorowi ponad
dwadzieścia lat.
Koncert wykona Kwartet Smyczkowy im. Henryka Wieniawskiego, a w rolę narratora wcieli się prof.
Medard Plewacki, aktor i popularyzator sztuki dramatycznej, od wielu lat związany z wrocławskim
Teatrem Współczesnym. Profesor Plewacki jest również wykładowcą w dolnośląskich wyższych
seminariach duchownych oraz lektorem wrocławskiego Radia Katolickiego. Za swoje wybitne
zasługi został uhonorowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II najwyższym odznaczeniem
watykańskim "Pro Eclesia et Pontifice".
Koncert inauguruje tegoroczną, dziewiątą już edycję Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
Odbędzie się w kościele oo. Franciszkanów w sobotę, 24 marca, o godz. 17.00. Wstęp wolny.
Koncert pod patronatem Burmistrza Jarocina i Starosty Jarocińskiego.

2012-03-22 | Jarocin gminą na piątkę
Tak wysoką notę gminie Jarocin wystawiło Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz

Regionalnych przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Młodzi
naukowcy objęli Jarocin swoim projektem badawczym pn. "Zmiany na mapie atrakcyjności
inwestycyjnej Polski". O uwzględnieniu gminy zadecydował fakt, iż w latach 2002-2007 poprawie
uległa ocena atrakcyjności inwestycyjnej w rankingu przygotowanym w Instytucie pod kierunkiem
prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej.
Przedmiotem badania przeprowadzonego w 2011r. była przede wszystkim jakość obsługi
potencjalnych przedsiębiorców poprzez audyt strony internetowej oraz tzw. audyt elektroniczny
czyli badanie korespondencji e-mailowej pomiędzy samorządami a potencjalnymi inwestorami.
Jarocin został wyróżniony ze względu na "szczególnie wysoką jakość obsługi potencjalnych
przedsiębiorców" i otrzymał dyplom w kategorii "Audyt elektroniczny". Tym samym wraz z 63
innymi gminami (na 440) został najwyżej oceniony.
Intencją autorów było wskazanie przede wszystkim dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta. Pod
uwagę brano m.in. czy strona internetowa badana pod kątem inwestorów posiada mapę serwisu,
wersję anglojęzyczną, czy są informacje o wolnych terenach inwestycyjnych. W audycie
elektronicznym (czyli obsługa inwestora przez pocztę elektroniczną w języku polskim i angielskim)
liczyła się m.in. szybkość udzielonej przez urzędnika odpowiedzi potencjalnemu inwestorowi,
propozycja spotkania się i przedstawienia ze strony urzędu oferty czy kwestia możliwości
zwolnienia z lokalnych opłat i podatków.
Zobacz również: dyplom [JPG, 444KB].

2012-03-21 | Wiosna powitana poezją
Pierwszy dzień wiosny powitany został na jarocińskim rynku w rytmie poezji, której to światowy
dzień przypada akurat 21 marca. Filia nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin "Pod
Ratuszem" i Kółko Teatralne "Maska" działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
zorganizowały bowiem czytanie poezji pod hasłem "To też da się czytać - czyli poezja na rynku".

Oprócz młodzieży wiersze czytała również Hanna Szałkowska, I zastępca Burmistrza Jarocina, która
zaprezentowała dwa utwory: "Przedwiośnie" Leopolda Staffa i fragment "Pieśni II" Jana
Kochanowskiego.

2012-03-20 | Zgłoś się na Rytmy Młodych!
24 marca na stronie www.redbulltourbus.pl pojawi się formularz rejestracyjny do konkursu Red Bull
Tourbus Rytmy Młodych, które stanowić będą tradycyjnie już element tegorocznego Festiwalu w
Jarocinie (20-22 lipca). Jarociński konkurs młodych zespołów to bez wątpienia najważniejszy
przegląd młodych kapel w Polsce. Konkurs ten wykreował już bardzo wiele ważnych dla polskiej
muzyki formacji. Do wzięcia udziału w nim zapraszają Agencja Go Ahead oraz Red Bull Tourbus.

Wystarczy tylko wysłać swoje zgłoszenie.

A tegoroczny Konkurs składa się z kilku etapów:



I etap: zespół zamierzający wziąć udział w konkursie zobowiązany jest do nadesłania do
dnia 24 kwietnia zgłoszenia za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie
www.redbulltourbus.pl. Zgłoszenie musi zawierać zdjęcie, skład zespołu, telefon
kontaktowy oraz jeden autorski utwór w formacie mp3 (opisany tytułem oraz nazwiskami
autorów muzyki i tekstu);



II etap: do dnia 30 kwietnia jury złożone z pracowników Agencji Go Ahead oraz ekipy Red
Bull Tourbus wyłoni 4 zespoły, które wystąpią na przełomie maja i czerwca podczas
przystanków Red Bull Tourbus Tajne Koncerty oraz w finale konkursu w Jarocinie na scenie
Małej Scenie Red Bull Tourbus. Wyniki zostaną ogłoszone do 7 maja na stronie
www.jarocinfestiwal.pl oraz redbulltourbus.pl;



III etap: między 7 maja a 31 maja w serwisie CGM.pl zostanie przeprowadzone
głosowanie internautów, którzy wybiorą 10 finalistów spośród kolejnych 20 zespołów
wybranych przez jury złożone z pracowników Agencji Go Ahead oraz ekipy Red Bull
Tourbus. Wyniki zostaną ogłoszone do 1 czerwca na stronie www.redbulltourbus.pl,
www.jarocinfestiwal.pl oraz cgm.pl;



IV etap: 10 zespołów wybranych przez internautów wystąpi 19 lipca w Jarocińskim
Ośrodku Kultury. Jury wybierze 2 wyróżnione zespoły, które uzyskają prawo występu na
Małej Scenie Red Bull Tourbus w Jarocinie;



V etap: 20 oraz 21 lipca - występ 6 zespołów na Małej Scenie Red Bull Tourbus w
Jarocinie. Spośród tych kapel wyłonieni zostaną laureaci nagrody publiczności oraz nagrody
jury. Laureaci wystąpią 22 lipca na Dużej Scenie Festiwalu. Laureat nagrody publiczności
zostanie uhonorowany prestiżowym "Złotym Kameleonem".

Pełny regulamin Konkursu Red Bull Tourbus Rytmy Młodych dostępny jest na:
www.redbulltourbus.pl oraz www.jarocinfestiwal.pl

2012-03-20 | Pomysł na Jarocin do sfinansowania
Masz pomysł na zmiany w Jarocinie? Możesz się nim podzielić. W związku bowiem z opracowaniem

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Jarocina na lata 2012-2020, Burmistrz Jarocina
zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć/projektów/inwestycji na terenie miasta Jarocina (ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych), dla których będzie można ubiegać się o
wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA, Działania 4.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Finansowanie może dotyczyć m.in. infrastruktury miejskiej, dziedzictwa kulturowego
czy rozwoju użytków poprzemysłowych.
Zainteresowanych Burmistrz Jarocina zaprasza również na spotkanie, które odbędzie się w sali
sesyjnej jarocińskiego Ratusza w dniu 23 marca o godz. 12:00. Na spotkaniu zostaną omówione
zasady finansowania inwestycji w ramach Inicjatywy JESSICA. Ponadto Inicjatywa JESSICA
zostanie porównana z bezzwrotnymi dotacjami oraz kredytem komercyjnym.
Szczegóły na podstronie Ogłoszenia.

2012-03-16 | Od maja płatne parkowanie w strefie
Z początkiem maja planowane jest uruchomienie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w
Jarocinie. W przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na realizację tego zadania. Przedmiot
zamówienia wymagał bardzo szczegółowego opisu, a dotyczył m.in. koloru 16 parkometrów czy
możliwości wyboru języków obcych. Wykonawca będzie miał czas do końca kwietnia, aby
przygotować strefę pod kątem technicznym. Zlecony jest już zakup znaków informujących o strefie
- jej miejscach oraz obowiązującym cenniku - które staną na drogach wjazdowych. Strefa obejmie
swoim zasięgiem 20 ulic, a minimalna odpłatność - za pół godziny postoju - wynosić ma 1 zł.
Oprócz tego będzie możliwość skorzystania z opłat zryczałtowanych na podstawie specjalnych
identyfikatorów bądź abonamentów.
Przypomnijmy, że 28 grudnia Rada Miejska w Jarocinie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia Strefy
oraz opłat za korzystanie z niej. Obowiązywać ona będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00
- 18.00. Strefa obejmować będzie centrum Jarocina ograniczone ulicami: Poznańską, Al.
Niepodległości, Kościuszki (łącznie z ulicą Paderewskiego do skrzyżowania z Moniuszki oraz
Libercourt) do wysokości Jarocińskiego Ośrodka Kultury, Wrocławską do skrzyżowania z ulicą gen.
Hallera. W skład strefy wejdzie także ulica Hallera oraz Śródmiejska do skrzyżowania z Wojska
Polskiego. W pobliżu funkcjonować będą dwa parkingi buforowe: przy skrzyżowaniu św. Ducha z
Wojska Polskiego oraz Śródmiejskiej z Wojska Polskiego (przy Parku Zwycięstwa, niedaleko
ośrodka zdrowia). Strefa nie będzie obejmować zapowiadanego wcześniej przejazdu przez rynek.

2012-03-15 | Uczcili Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych
Tradycyjnym koncertem jarociński oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
uczcił Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość, która odbyła się 14
marca w Jarocińskim Ośrodku Kultury, była także okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym
działaczom Związku.

Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów organizuje od blisko 60 lat. Tegoroczny obchodzony jest pod hasłem "Wspierajmy osoby
niepełnosprawne w pełnieniu ról społecznych i gospodarczych". Jarocińska uroczystość z tej okazji
odbyła się w środowe przedpołudnie, 14 marca. Wzorem lat ubiegłych, miejscowy oddział PZERiI
zorganizował w Jarocińskim Ośrodku Kultury koncert. Zebrana licznie publiczność miała okazję
posłuchać występów Zespołów Akordeonowych "Kotlin" i "Jarocin", uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia, a także Kapeli znad Orli z Koźmina Wielkopolskiego. Szczególnie ciepło
przyjęte zostały wspólne występy młodzieży ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Jarocinie i
chóru działającym przy Klubie Seniora w Jarocinie.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom jarocińskiego
oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Złotą Odznakę Honorową przyznaną
przez Zarząd Główny PZERiI "w uznaniu wybitnych zasług dla Związku" otrzymał Stefan Bujnowicz.
"Dużymi Odznakami" za wieloletnie prowadzenie Kół uhonorowani zostali ich przewodniczący:
Natalia Stachowiak (Koło nr 10 z Żerkowa), Irena Borkiewicz (Koło nr 14 z Mieszkowa), Marta
Krajnik (Koło nr 6 z Jarocina) Jarocin, Albina Gruszczyńska (Koło nr 8 z Jarocina) oraz Feliks
Szkudlarek (Koło nr 11 z Jaraczewa). Specjalnych podziękowań i gratulacji po raz pierwszy
doczekali się także członkowie PZERiI z najdłuższym stażem: Stefania Frątczak z Żerkowa, Zofia
Ratajczak z Jaraczewa oraz trzy jarocinianki: Janinia Białecka, Mirosława Marciniak i Helena Nicke.
Osoby te zostały uhonorowane tzw. Małymi Odznakami. Jak jednak podkreślał Marian Kruk,
przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI z Kalisza, te "Małe Odznaki mają wielkie serce".
Życzenia wszystkim działaczom i sympatykom jarocińskiego oddziału Związku złożyli specjalni
goście uroczystości, w tym przedstawiciele władz samorządowych. W imieniu włodarza gminy
Jarocin Stanisława Martuzalskiego życzenia złożyła Hanna Szałkowska, pełniąca od wczoraj funkcję
zastępcy Burmistrza Jarocina.

2012-03-15 | Domena świątecznie
Dokładnie 27 lat temu został zarejestrowany pierwszy adres internetowy. Nie bez przyczyny 15

marca to Światowy Dzień Domeny. Aktualnie na świecie jest około 255 milionów domen, a wśród
nich jarocin.pl i jarocin.eu - domeny użytkowane przez Gminę Jarocin.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że z domeny jarocin.pl korzysta nie tylko Gmina Jarocin, ale także
kilkanaście innych współpracujących z jarocińskim samorządem instytucji i organizacji. Dzisiejsze
święto czynimy zatem okazją do ich prezentacji:

















Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza: www.akademia.jarocin.pl
CyberLiga Jarocin: www.cyberliga.jarocin.pl
Jarocińska perkusja (inicjatywa przy PSM): www.perkusja.jarocin.pl
Jarociński Klub Karate: www.karate.jarocin.pl
Jarocińskie Centrum Informacji o Regionie: www.turystyka.jarocin.pl
Jarocińskie Centrum Organizacji Pozarządowych: www.ngo.jarocin.pl
Kino "Echo": www.kino.jarocin.pl
Państwowa Szkoła Muzyczna w Jarocinie: www.psm.jarocin.pl
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Jarocinie: www.piw.jarocin.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie: www.pup.jarocin.pl
Spichlerz Polskiego Rocka: www.spichlerzrocka.jarocin.pl
Sołectwo Golina i Stefanów: www.golina.jarocin.pl
Straż Miejska w Jarocinie: www.strazmiejska.jarocin.pl
Teatr 21: www.teatr.jarocin.pl
Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej: www.tkw.jarocin.pl

2012-03-14 | Burmistrz powołał swoich zastępców
Wyczekiwana medialnie i społecznie oficjalna nominacja zastępców burmistrza Jarocina Stanisława
Martuzalskiego nastąpiła 13 marca. Na specjalnie zwołanej konferencji ogłosił on, że zostali nimi
Hanna Szałkowska i Mikołaj Kostka. - Dlaczego? Przede wszystkim kierowałem się nowym
spojrzeniem jakie mają na prowadzenie samorządu gminnego - stwierdził burmistrz.

Hanna Szałkowska to wieloletnia nauczycielka języka polskiego, która w ostatnim czasie pracowała
w jarocińskim "ogólniaku". - Cenię Panią Hanię za jej rzetelność i profesjonalizm. Jestem
przekonany, że te walory i cechy przeniesie do samorządu - powiedział Stanisław Martuzalski.
Hanna Szałkowska przedstawiając się potwierdziła, że jest rzetelna i pracowita, a jej doświadczenia
także spoza sfery oświatowej mogą się również przydać.
Z kolei Mikołaj Kostka do czasu objęcia stanowiska wiceburmistrza był pracownikiem jarocińskiego
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Mikołaj Kostka to osoba,
która w samorządzie funkcjonuje już drugą kadencję. To osoba młoda, z którą na wiele tematów
mamy inne spojrzenie. Ale to jest również to, co powinno spowodować pojawienie się nowych
rozwiązań. Liczę na energię i młodość - zapowiedział burmistrz. A sam Mikołaj Kostka m.in.
zagwarantował ze swej strony "ciężką pracę i otwartość na rzecz mieszkańców gminy".

Obojgu Rada Powiatu w Jarocinie dzień wcześniej (12 marca) wygasiła mandaty radnych
powiatowych. Hanna Szałkowska jest drugą kobietą wiceburmistrzem w historii jarocińskiego
samorządu po 1989r. W II kadencji funkcję tę sprawowała Bożena Przewoźna. - Jestem
przekonany, że od jutra będę miał więcej czasu na zadania strategiczne, które nakreśliłem w swoim
programie - dodał na zakończenie włodarz Jarocina.

2012-03-13 | Kult będzie świętował 30 lat w Jarocinie

30-lecie swojej muzycznej przygody będzie świętować
Kult na tegorocznym Festiwalu w Jarocinie (20-22 lipca).
Będzie to niewątpliwie jedno z najważniejszych
wydarzeń tego lata nie tylko w Jarocinie, lecz na całej
polskiej mapie festiwalowej. Kult to prawdziwa legenda
polskiej muzyki. Ma na swoim koncie niezliczoną ilość
przebojów, słynie także z długich, niezapomnianych
występów. Do najważniejszych albumów w dyskografii
grupy należą albumy "Posłuchaj To Do Ciebie",
"Spokojnie", "Tata Kazika" czy "Ostateczny Krach
Systemu Korporacji".
Ponadto podczas Festiwalu usłyszymy jeszcze Biohazard oraz Illusion. Pierwsza z formacji zagra
jedyny polski koncert. Biohazard powstał w 1988 roku w Nowym Yorku, na Brooklynie. Był jednym
z pierwszych zespołów, które łączyły w swojej muzyce elementy hip-hopu, hardcore'u i metalu. Ich
kariera nabrała rozpędu w 1992 roku wraz z wydaniem drugiego albumu "Urban Discipline". Płyta
znalazła ponad milion nabywców na całym świecie. W kolejnych latach Biohazard można było
usłyszeć w towarzystwie takich sław hip hopu jak Onyx czy Cypress Hill. Na początku 2012 roku
ukazał się kolejny album grupy, "Reborn in Defiance", w ramach promocji którego zespół ruszył w
trasę koncertową.
Zespół Illusion, którego występ także uświetni tegoroczny festiwal, powstał w 1992 roku z
inicjatywy Tomka "Lipy" Lipnickiego, Jurka "Jerry'ego" Rutkowskiego i Pawła Herbascha i już w
1993 roku po raz pierwszy pojawił się na festiwalu w Jarocinie. W tym samym roku wydany został
też debiutancki album grupy - "Illusion". Na płycie słychać fascynację modnym wtedy grungem i
grupami Soundgarden, Nirvana, Alice In Chains, Pearl Jam czy Rage Against The Machine. Po
siedmiu latach działalności i wydaniu pięciu płyt, zespół zagrał pożegnalny koncert w gdańskim
klubie Kwadratowa 14 listopada 1999 roku. Tomasz Lipnicki założył grupę Lipali, a pozostali
muzycy stworzyli zespół Oxy.gen. W 2011 roku Illusion wznowiło jednak działalność koncertową. Z
okazji 20-lecia panowie zdecydowali się zagrać trasę, w ramach której odwiedzą między innymi
właśnie Jarocin.
Karnety kosztują 125 zł do 30 czerwca oraz 135 zł od 1 lipca. Bilety jednodniowe kosztują 85 zł do
30 czerwca lipca oraz 95 zł od 1 lipca. Dostępne są w punktach w Poznaniu: Centrum Informacji
Miejskiej, Carton Shop, Gazeta Cafe oraz Rock Long Luck, a także w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Sprzedaż internetowa za pośrednictwem www.ticketpro.pl oraz www.ebilet.pl. Szczegóły na
www.jarocinfestiwal.pl! Partnerem Festiwalu jest Jarociński Ośrodek Kultury.

2012-03-12 | Minister dał 400 tys. zł na spichlerz rocka
Prawie 400 tys. zł pozyskało Muzeum Regionalne w
Jarocinie na realizację projektu Spichlerz Polskiego
Rocka. Dwie dotacje przyznał Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Pod koniec 2011r. Muzeum
Regionalne w Jarocinie złożyło wnioski do programów
dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W lutym i na początku marca ogłoszono wyniki. Muzeum
otrzymało dotację w wysokości 195.000 zł na kolejny
etap remontu budynku z programu "Infrastruktura
kultury".
W tym roku w spichlerzu przebudowane zostaną podłogi,
klatka schodowa, zakonserwowana i wzmocniona będzie konstrukcja drewniana, powstaną
instalacje grzewcza, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, przeciwwilgociowa, przeciwpożarowa.

Wartość prac wyniesie ok. 500 tys. zł.
Drugą dotację ministerialną, w wysokości 200.000 zł z programu "Rozwój instytucji muzealnych",
muzeum otrzymało na zakup elementów wystawy stałej, której otwarcie planowane jest na rok
2013. Z pieniędzy od ministra zostaną zakupione projektory multimedialne, monitory, infokioski i
oświetlenie wystawowe.
Wcześniej muzeum pozyskało na realizację projektu Spichlerz Polskiego Rocka prawie 1,6 mln zł
wsparcia ze środków z Unii Europejskiej, a w ubiegłym roku 150.000 zł z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. W tym roku z dotacji z UE powstanie dokumentacja wykonawcza
wystawy stałej, pierwsze odcinki cyklu filmów dokumentalnych o historii Wielkopolskich Rytmów
Młodych i jarocińskiego festiwalu, a także zostanie zakupionych kilka tysięcy zdjęć z lat 70., 80. i
90 dokumentujących WRM i jarociński festiwal. Mobilna wystawa plenerowa o historii Rytmów

2012-03-12 | Pomnik żołnierzy II Armii WP
Na poznańskiej Cytadeli powstanie kolejny pomnik poświęcony żołnierzom II Armii WP. Jego
inicjatorzy - Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, do którego zaproszenie
przyjęli m.in. poznańscy parlamentarzyści, Prezesi Stowarzyszeń i Związków skupiających
kombatantów i byłych żołnierzy Wojska Polskiego, nieczynni już zawodowo generałowie WP - chce
w ten sposób uczcić zwycięski udział żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w walkach o wyzwolenie
Wielkopolski (w tym Poznania i południowo - zachodniej Polski).

2012-03-12 | O pieniądzach i oświacie
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski w dniach 8-9 marca uczestniczył w XXXIII Zgromadzeniu
Ogólnym Związku Miast Polskich w Karpaczu. Tematy, które zdominowały dwudniowy zjazd ponad
150 delegatów z całego kraju, dotyczyły głównie spraw finansowych oraz oświaty.
Włodarze miast polskich uznali, że poważnych zmian systemowych wymaga m.in. oświata (np.
problem finansowania przedszkoli i szkół niepublicznych) i Karta Nauczyciela, prawo zamówień
publicznych, mieszkalnictwo komunalne i rewitalizacja (w tej kwestii powstaje nowy projekt).
Pochylili się również nad tematem wdrażania nowej ustawy "śmieciowej", a jednym z przyjętych
postulatów było podjęcie działań na rzecz zapewnienia udziału w podatku VAT dla samorządów.
Gośćmi specjalnymi zjazdu, a jednocześnie prelegentami, byli: Michał Boni, Minister Administracji i
Cyfryzacji - Komisja Wspólna Rządu i ST oraz Jan Olbrycht, poseł Parlamentu Europejskiego.
Uzupełniono również wakat w Zarządzie ZMP. Do 25-osobowego składu powołana została prezydent
Zgierza, Iwona Wieczorek. Przyjęto również sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2011
roku, z wykonania budżetu i projekt budżetu na rok 2012.

2012-03-09 | Naukowcy się promują
Popularyzacja nauki, promocja zawodu naukowca i wyników jego pracy - takie hasła przyświecać
będą XV edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki. To coroczne akademickie święto odbędzie się w
dniach 27-29 marca w Poznaniu. Przyszli studenci i nie tylko oni będą mogli zapoznać się ze
studentami i pracownikami naukowymi poznańskich publicznych uczelni wyższych. Nie zabraknie
wykładów, warsztatów, wystaw, pokazów, wycieczkę oraz koncertów. Organizatorzy serdecznie
zapraszają mieszkańców gminy Jarocin. Szczegóły na stronie: www.festiwal.amu.edu.pl

2012-03-06 | Twój regał na fotografii
Wystarczy wziąć aparat i uwiecznić swój domowy regał z książkami na zdjęciu. Do 31 marca na
prace w konkursie fotograficznym "Mój domowy regał z książkami" czeka Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Jarocin. Każdy uczestnik może zgłosić 2 zdjęcia wraz z oświadczeniem. Ogłoszenie
wyników nastąpi 23 kwietnia o godz. 16.30 w czytelni Biblioteki Głównej w Pałacu Radolińskich.
Oprócz tego organizatorzy zaplanowali, że w maju odbędzie się wystawa prac konkursowych.

2012-03-06 | Festiwalowe karnety i bilety już w sprzedaży
Można już kupować karnety oraz bilety jednodniowe na
tegoroczny Festiwal w Jarocinie (20-22 lipca).
Organizator imprezy - Agencja Artystyczna Go Ahead
informuje, że są one do nabycia za pośrednictwem
systemów www.ticketpro.pl oraz www.ebilet.pl, a także
na stronie www.go-ahead.pl. Karnety kosztują 125 zł do
30 czerwca oraz 135 zł od 1 lipca. Cena biletów
jednodniowych do 30 czerwca wynosić będzie 85 zł, a od
1 lipca - 95 zł.
Ponadto jeszcze w tym tygodniu bilety oraz karnety trafią do sprzedaży także do punktów
stacjonarnych w Poznaniu takich jak Centrum Informacji Miejskiej, Carton Shop, Gazeta Cafe oraz
Rock Long Luck. Dostępne będą także w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Już za tydzień Go Ahead
ujawni również kolejnych wykonawców, którzy wystąpią w lipcu w Jarocinie. Dotąd swój udział
potwierdziły formacje Against Me, TZN Xenna oraz Lipali.
Można już również rezerwować zakwaterowanie na polu namiotowym. Więcej szczegółów na
www.jarocinfestiwal.pl

2012-03-05 | 52. rocznica śmierci generała Taczaka
W miniony piątek, 2 marca, odbyły się obchody 52. rocznicy śmierci generała Stanisława Taczaka,
pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, syna Ziemi Jarocińskiej. Okolicznościową
uroczystość przy pomniku w Mieszkowie zorganizowała Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców
Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/19 z Mieszkowa.

Kwiaty w miejscu pamięci złożyły delegacje władz samorządowych gminy Jarocin z burmistrzem
Stanisławem Martuzalskim na czele oraz powiatu jarocińskiego ze starostą Mikołajem
Szymczakiem. W uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli miejscowych instytucji i
organizacji, w tym Szkoły Podstawowej, której patronem jest Stanisław Taczak, Bractwa

Kurkowego oraz strażaków z OSP Mieszków. Wartę przy pomniku pełnili członkowie Grupy
Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich z Mieszkowa.

2012-03-02 | Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W tym dniu właśnie o godz.
12.00 złożone zostały kwiaty pod tablicą "Mieszkańcom Ziemi Jarocińskiej uczestnikom walk z
komunizmem i faszyzmem o wolną Polskę chwała 1939-1989" przy ul. Paderewskiego w Jarocinie.

Fakt ten uczcili reprezentanci m.in. samorządu gminnego z p.o. Burmistrza Jarocina - Stanisławem
Martuzalskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej - Robertem Kaźmierczakiem na czele,
samorządu powiatowego - m.in. Starostą Jarocińskim - Mikołajem Szymczakiem oraz
przedstawiciele organizacji kombatanckich. Stanisław Martuzalski wspomniał o tym gorzkim
momencie w historii Polski, jak i 60 latach oczekiwania na to, aby uczcić pamięć tych, którzy
walczyli z sowiecką okupacją.

Ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. 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. Trochę historii na ten temat przybliżyła uczestnikom uroczystości
radna miejska Lechosława Dębska.

2012-03-02 | Burmistrz zaślubiony Jarocinowi
- Nie ukrywam, że jest to jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Chciałem
podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie przez lata, w tym ostatnim trudnym okresie, w
trakcie kampanii - nie krył wzruszenia Stanisław Martuzalski, który 2 marca stał się oficjalnie

piątym już burmistrzem Jarocina, wybranym w przedterminowych wyborach (12 i 26 lutego). W
tym dniu w ratuszu otrzymał zaświadczenie o wyborze, które wręczyła mu Miejska Komisja
Wyborcza w Jarocinie na czele z radną miejską Katarzyną Szymkowiak. Następnie złożył uroczyste
ślubowanie.

- Chciałem podziękować mieszkańcom Jarocina za to, że to co zaproponowałem ma sens, że mamy
potencjał jako gmina i mamy szansę być jednym z najważniejszych miejsc w Wielkopolsce stwierdził. - Chciałem podziękować ponad siedmiu tysiącom mieszkańców, którzy oddali głos na
mnie. Jestem przekonany, że udowodnię we współpracy z radnymi, że te głosy, które zostały
oddane na moją osobę nie zostaną zmarnowane. Chciałem podziękować także mojej rodzinie, która
wspierała mnie przez lata. Jest ona dla mnie rzeczą najważniejszą. Nadaje ona sens życia. A drugą
taką jest rodzina samorządowa.
Dodał również, że "liczy na owocną współpracę ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy niezależnie od tego czy są samorządowcami, szefami różnych instytucji czy też nie piastują
żadnych stanowisk." - Zachęcam do dzielenia się swoimi problemami, pomysłami, opiniami - razem
możemy tworzyć dalszą i nową historię Jarocina. To nasz obowiązek - wobec tych, którzy byli przed
nami, którzy żyją teraz i tych, którzy będą po nas. Dziękuję za wszystkie oznaki sympatii i
obiecuję, że nie zawiodę, a efekty tych działań będziemy oceniać za 3 lata -zapowiedział.
Swoje expose burmistrz wygłosi na kolejnej sesji.

2012-03-01 | Szkolne status quo
Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Kalinowskiego w Witaszycach i Gimnazjum im. "Zjednoczonej
Europy" w Witaszycach od 1 września funkcjonować będą nadal jako dwie odrębne jednostki.
Pomysł, aby je połączyć w Zespół Szkół w Witaszycach upadł na ostatniej sesji Rady Miejskiej 29
lutego br.

Mimo iż wcześniejsza uchwała o zamiarze połączenia została przez jarocińskich rajców pozytywnie

przyjęta (a wcześniej zaopiniowana pozytywnie przez rady pedagogiczne obu placówek), to jednak
argumenty dyrektorek obu szkół i reprezentantki rodziców wpłynęły na zmianę decyzji rady. Na
sesji wszystkie zgodnie twierdziły, że nie ma potrzeby, aby łączyć obie szkoły. Tym razem 16
radnych było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

2012-03-01 | Bezpłatny Internet coraz bliżej
Jarocińscy radni miejscy zgodzili się na to, aby na terenie gminy Jarocin wykonywana była
działalność w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zapewniony był dostęp do infrastruktury
telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej finansowanej ze środków publicznych. Dotyczyć ma
to zarówno planowanych przez gminę 43 hot spotów, jak i zakończenia projektu "Internet w domu
szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Jarocin". W praktyce oznaczać to
będzie, że Gmina Jarocin może wystąpić o uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej na darmowe korzystanie z internetu przez uczestników projektu oraz określi warunki
korzystania w miejscach, gdzie staną hot spoty.
Obecnie ponad 100 rodzin z 300 (korzystające z pomocy opieki społecznej oraz osoby
niepełnosprawne), które zakwalifikowano, ma już zainstalowane w swoich domach anteny radiowe.
Ponadto większość umów z beneficjentami na użyczenie sprzętu komputerowego jest już
podpisana. W kolejnym etapie otrzymają oni komputery oraz zostaną przeszkoleni. Wkrótce też
ogłoszony zostanie przetarg na głównego operatora łącza internetowego.
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". Pozyskana dotacja w wysokości 4,26 mln zł
pokryje aż 85% inwestycji, a to oznacza, że gmina ze swojego budżetu na projekt warty ponad 5
mln zł wyda nieco ponad 750 tys. zł. Inwestycja, poza zakupem zestawów komputerów i
przeprowadzeniem szkoleń dla ich posiadaczy, obejmuje także budowę podstawowej infrastruktury
pod Internet przesyłany drogą radiową. Powstanie m.in. sieć 40 masztów rozmieszczonych na
terenie całej gminy. Dostawcę sprzętu gmina Jarocin wybrała w wyniku 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.

2012-03-01 | MGOPS podsumował rok
Jak co roku Ewa Kuntz przekazała radnym sprawozdanie z
działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jarocinie. Miało to miejsce na ostatniej sesji. W 2011r. ośrodek
objął pomocą 1938 rodzin (5255 osób) najczęściej z powodu
ubóstwa (673 rodzin) i bezrobocia (606 rodzin).
Dożywianie i nie tylko
Dyrektor placówki wspomniała m.in. o tym, że z posiłków i pobytu
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji MGOPS
skorzystało w ubiegłym roku 255 osób, w tym 81 z
dofinansowaniem przez ośrodek w zależności od posiadanych
dochodów. Ponadto kuchnia DDPS przygotowała blisko 153.800
posiłków dla swoich podopiecznych oraz szkół i przedszkoli. Z kolei
akcją dożywiania w minionym roku objęto 1266 uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

"Twoja szansa"
Ewa Kuntz wspomniała również o realizowanym od 2008r. projekcie systemowym "Twoja szansa"
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja
Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej. W ramach tego projektu po raz pierwszy w 2011r. realizowany był
Program Aktywności Lokalnej skierowany do społeczności z miejscowości Zakrzew, Prusy i
Roszków, a jego celem było pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej w ramach warsztatów
(m.in. psychospołecznych, doradztwa zawodowego czy edukacji finansowej). Skorzystało z tego 15
beneficjentów. Szkolenia i warsztaty były później kontynuowane, a wzięło w nich udział 29
uczestników. Do tej pory 19 osób podjęło zatrudnienie, a 3 rozpoczęły działalność gospodarczą. W
tym roku planowane jest rozszerzenie projektu na kolejne 4 sołectwa: Łuszczanów, Wilkowyję,
Tarce i Kadziak.
Stypendia dla uczniów
165.439 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkujących na terenie
gminy Jarocin. Z 391 złożonych wniosków 367 rozpatrzono pozytywnie. W 2011r. spisano 100
kontraktów socjalnych, a pracą socjalną objęto 1442 rodziny (np. pomoc w regulowaniu opłat,
wykup leków). W realizowanym od 2004 r. programie pomocy społecznej - w ramach Gminnego
Centrum Wolontariatu i Osób Aktywnych na Rzecz Gminy Jarocin - w 2011r. spisano 938
kontraktów na łączną kwotę 216.000 zł. Osoby bezrobotne lub po powrocie z zakładów karnych za
przepracowanie 40 godzin miesięcznie otrzymywali 250 zł w ramach zasiłku celowego.
Budżetowe braki
Dyrektor MGOPS wspomniała również o planach na bieżący rok wskazując, że może zabraknąć
pieniędzy na zasiłki celowe i dodatki mieszkaniowe oraz na usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi. Po pierwszym kwartale ewentualne braki finansowe zostaną zgłoszone
wojewodzie lub gminie.

