2012-04-30 | Spotkanie Liderów Zielonej Wielkopolski
23 kwietnia w Manieczkach (gmina Brodnica) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lider Zielonej Wielkopolski. Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego reprezentował II
Zastępca - Mikołaj Kostka. Jak sama nazwa spotkania wskazuje - porządek obrad poświęcony był
sprawom organizacyjnym i wyborom. Gości powitał prezes Zarządu Dariusz Tomaszewski, w
następnie włodarz gminy Brodnica Marek Pakowski przedstawił przybyłym prezentację
multimedialną o gminie Brodnica. Pierwszą uchwałą przyjętą przez Walne było rozszerzenie terenu
funkcjonowania LGD o nową gminę - Kotlin, którą reprezentował Wójt Mirosław Paterczyk. Z kolei
mieszkańcy tej gminy zostali przyjęci w poczet Członków Zwyczajnych. Zarząd Stowarzyszenia
otrzymał w głosowaniu absolutorium za działalność w 2011r.

Walne wybrało również swoich przedstawicieli do Organów Stowarzyszenia. W Zarządzie 12
Członków, w Radzie Stowarzyszenia oraz w Komisji Rewizyjnej wybrano po 11 przedstawicieli Gmin
Członkowskich. Wybór przedstawicieli gminy Jarocin w Radzie Stowarzyszenia oraz w Komisji
Rewizyjnej zostanie przeprowadzony na kolejnym Walnym Zebraniu Członków.

Ponadto członkowie stowarzyszenia wyrazili wolę wstąpienia przez LGD Lider Zielonej Wielkopolski
do Wielkopolskiej Sieci LGD. Na koniec Walnego zebrani zaakceptowali też regulaminy konkursów
przygotowanych przez Zarząd: na dobre praktyki, fotograficznego oraz piosenki o Liderze.

2012-04-30 | "Jessica" w Hotelu Jarocin Sport
26 kwietnia w Hotelu Jarocin Sport odbyła się konferencja
pn: "JESSICA szansą rewitalizacji miast", która
zgromadziła ponad 30 uczestników zainteresowanych
tematyką zwrotnych instrumentów finansowych
inicjatywy JESSICA. Jej inicjatorem był Jarociński
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie
wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a patronat
nad nią objął Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski.

Konferencja miała na celu przybliżenie uzyskania wsparcia na projekty miejskie uwzględnione w
Lokalnym Programie Rewitalizacji. Otworzyła ją Agnieszka Rybacka - wiceprezes JFPK. Obecny na
konferencji Burmistrz Jarocina przedstawił stan zaawansowania prac nad Lokalnym Programem
Rewitalizacji dla miasta Jarocina. Dodał, że każdy projekt liczący na wsparcie z inicjatywy JESSICA
musi być uwzględniony w tym Programie. Przekazał również, że wśród zaproszonych uczestników
tejże konferencji są przedstawiciele firmy ATRIUM, od których można się dowiedzieć jaki obszar
jest uznany za dysfunkcyjny i wymaga rewitalizacji.
Podczas wystąpień panelowych tematykę konferencji zaprezentowali: Krzysztof Antczak - Dyrektor
Oddziału BGK w Poznaniu, Mateusz Andrzejewski z BGK z Warszawy i Rafał Staśkiewicz z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wiele dyskusji wzbudziły wystąpienia dotyczące
zasad i warunków finansowania inwestycji przy pomocy środków z inicjatywy JESSICA i
uzyskiwanych w wyniku ich realizacji efektów społecznych, które powodują obniżenie stopy
procentowej. Przedstawione przez prelegentów przykładowe lokalne programy rewitalizacji dały
możliwość wyeliminowania ewentualnych błędów w tworzonym LPR dla miasta Jarocina.
Konferencja była jednym z wielu działań podjętych przez JFPK rozpowszechniających informację o
Inicjatywie JESSICA.

2012-04-24 | Od 60 lat na szlaku
Już od sześciu dekad działa jarociński oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Z tej okazji 21 kwietnia w sali sesyjnej ratusza w Jarocinie odbyła się uroczystość
jubileuszowa, w której uczestniczył włodarz miasta Stanisław Martuzalski.

- Z okazji 60-lecia istnienia PTTK Oddział w Jarocinie chciałbym złożyć serdeczne gratulacje i
podziękowania wszystkim członkom oraz sympatykom stowarzyszenia za upowszechnianie wiedzy
turystyczno - krajoznawczej. Ludzie, którzy tworzą od lat historię koła, to ludzie z pasją, dla
których praca na rzecz turystyki i krajoznawstwa stanowi nie tylko sól życia, ale i sposób na
wieczną młodość. Chęć ciągłego poznawania i uczenia się oraz odkrywanie kolejnych zakątków
Polski - jest bowiem rzeczą bezcenną - stwierdził Burmistrz i na ręce Mariana Brody, prezesa
jarocińskiego PTTK, przekazał na rzecz stowarzyszenia komputer. Jednocześnie życzył kolejnych
jubileuszy, powiększającego się grona miłośników turystyki i kolejnych ciekawych szlaków do
zdobycia.

Prezes jarocińskiego PTTK wygłosił okolicznościowy referat i podziękował osobom, które na co dzień
wpierają działalność stowarzyszenia i promują je. Wśród nich znalazł się również Stanisław
Martuzalski. Imprezę okrasiły występy artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Żerkowie i Szkoły Muzycznej YAMAHA z Jarocina. Następnie goście zostali zaproszeni na
poczęstunek i na zwiedzanie wystawy "Na turystycznym szlaku".

2012-04-24 | Spotkanie przyjaciół książek
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich do
auli Pałacu Radolińskich zostali zaproszeni wszyscy ci,
którzy na co dzień wspierają, pomagają i aktywnie
uczestniczą w działaniach podejmowanych przez
Bibliotekę na rzecz promocji książki. W spotkaniu, które
odbyło się 23 kwietnia, uczestniczyli: I Zastępca
Burmistrza Jarocina Hanna Szałkowska, radni,
przedstawiciele lokalnej prasy oraz placówek
edukacyjnych, stowarzyszeń, służb mundurowych,
instytucji kultury działających na terenie miasta i gminy
Jarocin. Gości przywitano krótkim spotem "Czytaj!
Zobacz więcej"- kampanii społecznej promującej
czytelnictwo wśród Polaków. Dyrektor Biblioteki - Agnieszka Borkiewicz - omówiła wspólne,
koalicyjne działania roku 2011, podkreślając zaangażowanie osób i instytucji wspierających
działania placówki. Następnie zaprosiła zebranych do wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu
uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Jarocinie.
Po muzycznym przerywniku przyszedł czas na nagrody. Wręczone więc zostały dyplomy uznania za
życzliwość, wsparcie oraz aktywny udział tym wszystkim, którzy poparli głośne czytanie w roku
szkolnym 2010/2011 w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Wyróżnienie zostali także
uczestnicy konkursu fotograficznego "Mój domowy regał z książkami", który ogłosiła Biblioteka
Główna. Pierwsze miejsce zajęła Julia Karolczak, drugie - Katarzyna Wichłacz-Piechocka, a trzecie Jakub Staszak. Ich zdjęcia będzie można oglądać od 6 maja w holu Biblioteki Głównej.
Po tych uroczystościach list od Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego przeczytała Hanna
Szałkowska. Słowa w nim zawarte zainicjowały dyskusję wszystkich zebranych na temat Biblioteki,
kultury i działań, jakie są podejmowane na jej rzecz w Jarocinie.

2012-04-23 | Zmiany w spółkach
20 kwietnia odbyły się zgromadzenia wspólników kilku gminnych spółek w związku z koniecznością
zmian w składach Rad Nadzorczych. W trakcie analizy sytuacji w spółkach natrafiono na poważne

nieprawidłowości w większości z nich. W wyniku przeprowadzonego badania działalności rad,
okazało się, że po 20 grudnia 2010r. zostały podjęte decyzje, w których członkowie Rad
Nadzorczych przekroczyli swoje uprawnienia np. aneksując umowy o pracę z prezesami spółek
gminnych, w wyniku czego w skrajnych przypadkach poszerzono okresy wypowiedzeń do 6
miesięcy i wysokość odpraw do 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Takie rozwiązania nie
były zgodne z obowiązującymi przepisami. - Oburzamy się na afery krajowe, a my mamy z
podobną sytuacją do czynienia w Gminie Jarocin. Pragnę zauważyć, że przy uposażeniu 8.000 zł
miesięcznie w przypadku jednego z prezesów, ewentualne rozwiązanie umowy to koszt ponad 100
tysięcy złotych. W obecnej sytuacji finansowo - gospodarczej zastanawiam się: czemu miały służyć
takie rozwiązania? - mówi Stanisław Martuzalski, Burmistrz Jarocina. - Uważam, że takie
postępowania są nie do zaakceptowania ze społecznego punktu widzenia, nie tak powinna
funkcjonować gmina chlubiąca się mianem Przejrzystej. Chciałbym podkreślić, że jest to jeden z
przykładów na działanie na szkodę gminy przez poprzednią władzę - dodaje Burmistrz.

2012-04-23 | Wystrzelali tarcze
Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Mieszkowa jak co roku zorganizowało XIV już Turniej Strzelecki o
tytuł I Damy Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. 21 kwietnia na strzelnicy brackiej w Mieszkowie
kurkowi bracia i siostry oraz zaproszeni goście mogli zmierzyć się w strzelaniu do różnych tarcz
(m.in. Burmistrza Jarocina, Pamięci Ofiar Katynia czy Charytatywnej). Wśród nich znalazł się
również Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Ciekawostka z pewnością było to, że strzelał...
do Tarczy Burmistrza. Ostatecznie jednak zdobył ją Mirosław Skrzypczak z Mieszkowa. Kolejne
miejsca przypadły: Markowi Balcerkowi z Jutrosina i Tadeuszowi Dekiertowi ze Śmigla.

Jedyną tarczą, którą zastrzeżona była dla pań była Tarcza I Damy KBS RP. Tytuł ten przypadł Marii
Garwolińskiej z Grzebieniska. Tuż za nią uplasowały się: Renata Maciejewska z Tarnowa
Podgórnego i Jadwiga Marciniak z Mieszkowa.

2012-04-23 | Akademia Pana Brzechwy i Tuwima
Pod takim hasłem 20 kwietnia odbyła się VIII edycja gminnego konkursu recytatorskiego w
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Siedleminie. "Akademia Pana Brzechwy i Tuwima" była też
hasłem przewodnim podsumowanej w tym samym dniu IX edycji konkursu plastycznego.

Pierwszemu z konkursów patronował Burmistrz Jarocina. Wśród zaproszonych gości pojawiła się
Hanna Szałkowska, I Zastępca Burmistrza Jarocina. Udział w konkursie zgłosiło 59 uczestników z
10 szkół podstawowych i 11 przedszkoli z gminy Jarocin. Poziom konkursu był w tym roku wysoki.
Jury przyznało w każdej kategorii 3 nagrody i 3 wyróżnienia
W drugim natomiast wręczono nagrody za pomysły plastycznego zobrazowania "Akademii...".
Konkurs odbył się już wcześniej. 28 marca do szkoły przyjechało 45 uczestników z 15 szkół i 15
przedszkoli z powiatu jarocińskiego. W czasie 90 minut musieli stworzyć pracę plastyczną do
wybranego utworu J. Tuwima lub J. Brzechwy. Jury przyznało 4 nagrody i 4 wyróżnienia w każdej
kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i maskotki, a zwycięzcy nagrody
rzeczowe.
Obydwa konkursy odbyły się w ramach realizowanego zadania "Akademia Pana Brzechwy i
Tuwima", na które szkoła otrzymała dotację z budżetu Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

2012-04-23 | Motocykliści dzieciom
21 kwietnia na jarocińskim rynku odbyła się IV już edycja ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa
MOTOSERCE czyli Motocykliści dzieciom. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Jarocin Stanisław
Martuzalski. Do serca miasta zjechali się motocykliści m.in. z Krotoszyna i Wrześni. Głównym celem
była oczywiście zbiórka krwi, która miała miejsce w ratuszu. W sumie 18 l krwi oddało 40 osób.

Podczas imprezy nie zabrakło dodatkowych atrakcji takich jak np. występ uczestniczki programu
muzycznego "X-Factor" Martyny Gogołkiewicz czy zespołu hip-hopowego "Złoty & Kondzio".
Niesprzyjająca aura wpłynęła niestety na niską frekwencję nad czym bardzo ubolewał włodarz
miasta. - Jestem zawiedziony, że tak mała liczba jarociniaków przybyła na imprezę. To wydarzenie,
które ma słuszny cel i wpisało się już w kalendarz imprez - podsumowuje. - Jestem bardzo
wdzięczny organizatorom za zaangażowanie i trud jaki włożyli w to przedsięwzięcie - dodaje.

2012-04-20 | "Smaczny" teatr na starym mieście
Spektakl "Smacznego!" poznańskiego Teatru Strefa Ciszy w bożnicy przy ul. Małej zainauguruje
kolejną edycję Wielkiego Teatru w Małym Mieście w Jarocinie. To projekt stowarzyszenia JAROCIN
XXI, w ramach którego od siedmiu lat pokazywane są spektakle, dla których scenę stanowią
otwarta przestrzeń miejska (targowisko, parkingi, rynek) i nieodstępne na co dzień obiekty
zamknięte (hale naprawcze, nieczynny market, parowozownia). Tym razem sceną będzie jarocińska
starówka, czyli ulice, place, podwórka i budynki w pobliżu rynku. Większość z aż 10 wydarzeń z
programu tegorocznej edycji Wielkiego Teatru w Małym Mieście została zaplanowana w ścisłym
centrum miasta.

Na początek stowarzyszenie JAROCIN XXI zaprosi 11 (godz. 20.00) i 12 (godz.18.00) maja na
spektakl "Smacznego!" poznańskiego Teatru Strefa Ciszy do bożnicy przy ul. Małej (wejście od ul.
Śródmiejskiej). Budynek, w którym niegdyś zbierali się na modlitwie jarocińscy Żydzi, został
przebudowany w czasie II wojny światowej na salę gimnastyczną i taką funkcję pełnił jeszcze kilka
lat temu. Na każdy ze spektakli będzie mogło wejść jedynie 50 widzów. - "Smacznego!" dotyka
problemu ludzkich postaw w świecie zdominowanym przez coś, co moglibyśmy w przenośni nazwać
zbiorowym żywieniem. To uniwersalna opowieść widziana z perspektywy restauracyjnego stołu.
Metaforyczna historia groteskowych postaci pragnących za wszelką cenę sprostać życiowym rolom
w obliczu narastającego absurdu. Z tego obrazu wyłania się pytanie o konsekwencje pomieszania
światów, znaczeń i postaw - wyjaśnia reżyser Adam Ziajski. Bilety na spektakl "Smacznego!" są do
nabycia w cenie 10 zł (do 10 maja) i 15 zł (11 i 12 maja) w kasie Kina "Echo" i w Cafe Kadr.
Tydzień później na rynku zostanie pokazany spektakl nawiązujący do tradycji żydowskiej, a
dokładnie - do legendarnej postaci Golema, stworzonej przez pochodzącego z Poznania rabina Pragi
- Jehudę Löw ben Bezalela, zwanego Maharalem. Przedstawienie "Rabin Maharal i Golem" opowiada
kolejną wersję legendy praskiego Golema, wymyśloną przez poznańskiego poetę Macieja
Rembarza. W widowisku miesza się sacrum i profanum, zmyślenie i fakty, legendy o poznańskich
rabinach z anegdotami z miejskich kronik, tragedia z farsą i przeszłość z teraźniejszością. Spektakl
wyreżyserował Lech Raczak - współtwórca Teatru Ósmego Dnia, dyrektor artystyczny festiwalu
teatralnego "Malta". Właśnie podczas "Malty" spektakl miał swoją premierę. W Jarocinie na rynku
przedstawienie "Rabin Maharal i Golem" zostanie pokazane w trakcie Nocy Muzeów 19 maja o
godz. o godz. 21.00.
Kolejne spektakle w ramach Wielkiego Teatru w Małym Mieście, w tym kilka skierowanych głównie
do dzieci, będą pokazywane już czerwcu. Projekt stowarzyszenia JAROCIN XXI został
dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Jarocin, Powiat
Jarociński i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

2012-04-20 | Bezpieczni w ruchu drogowym
13 kwietnia w Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu miasta i gminy Jarocin. Honorowym patronatem konkurs objęła pani Hanna Szałkowska - I
Zastępca Burmistrza Jarocina. Zadaniem zawodników było rozwiązanie testu jednokrotnego
wyboru. Zmagania przeprowadzono drogą elektroniczną - przez internet.

W kategorii szkół podstawowych udział wzięły cztery trzyosobowe drużyny z SP Witaszyce, SP
Mieszków, SP nr 2 Jarocin oraz SP nr 3 Jarocin. Najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Witaszycach, która będzie reprezentować Jarocin w finale powiatowym. W skład
zwycięskiej drużyny weszli: Agata Pera, Mikołaj Dziurzyński oraz Sebastian Szymczak. Drugie
miejsce zajęła drużyna z Mieszkowa, natomiast trzecie gospodarze, czyli drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Jarocinie.

Natomiast w kategorii gimnazjów rywalizowało pięć szkół: Gimnazjum w Witaszycach, Gimnazjum
w Cielczy, Gimnazjum w Prusach, Gimnazjum nr 1 w Jarocinie oraz Gimnazjum nr 3 w Jarocinie.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Jeden punkt zdecydował o zwycięstwie drużyny gimnazjalistek z
"jarocińskiej trójki" nad drużyną z Witaszyc. Na trzecim miejscu stanęli uczniowie z Gimnazjum w
Cielczy.
Finał powiatowy konkursu, który odbędzie się 7 maja 2012r. w naszej szkole, w kategorii
gimnazjów reprezentować będą uczennice Luiza Chałupniczak, Aneta Jaworska oraz Gabriela
Bartniczak. Obie drużyny zostały przygotowane przez Paulinę Wyduba - Kupiec.

2012-04-19 | Regionaliści wybrali nowy zarząd
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski uczestniczył 18 kwietnia w zebraniu sprawozdawczowyborczym Klubu Regionalistów działającym przy Polskim Towarzystwie TurystycznoKrajoznawczym Oddział w Jarocinie. Po sprawozdaniu Zarządu Klubu za okres kadencji 2008-2012
oraz Komisji Rewizyjnej stary zarząd otrzymał absolutorium. Była to też okazja do tego, aby
nagrodzić i podziękować członkom klubu za dotychczasową pracę. Zgodnie z wolą obecnych
wyborców, którzy dość licznie zebrali się w jarocińskim Muzeum regionalnym, Prezesem Klubu
została Krystyna Zawadzka, Sekretarzem - Waldemar Kwieciński, Skarbnikiem

2012-04-18 | Zagrają w finałowym turnieju o jasną szkołę
Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarocinie zakwalifikowali się do finału
ogólnopolskiego projektu edukacyjno-sportowego "Jasna szkoła - prosta sprawa!". Młodzież będzie
walczyć w turnieju piłkarskim o nagrodę główną konkursu czyli nowoczesne oświetlenie sal
lekcyjnych.

- Bardzo się cieszymy, że udało nam się przejść do finału konkursu. Jest to dla nas wielkie
wyróżnienie a także uwieńczenie naszej pozalekcyjnej pracy. Na realizację zadań projektowych
poświęciliśmy sporo wolnego czasu i wysiłku. Ten sukces jest dowodem, że warto się uczyć i
pracować dodatkowo rozwijając swoje zainteresowania. Konkurs wiedzy za nami! Teraz czeka nas
sprawdzenie swoich sił w turnieju piłkarskim, do którego rozpoczynamy przygotowania. Mamy
nadzieję, że efekt będzie równie zadawalający, jak w turnieju wiedzy - mówi opiekun projektu
Renata Łakoma-Mamrot. Finałowe rozgrywki odbędą się 17 i 18 maja na stadionie Pepsi Arena w
Warszawie pod okiem byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej - Mirosława Szymkowiaka.
Gimnazjum nr 1 z Jarocina jest jedną z 16 placówek (na 124 zgłoszone), które dotarły do
ostatniego etapu konkursu. Zawodnicy będą walczyć teraz o nagrody w postaci wymiany
oświetlenia dla ich szkoły oraz szkół, które w danym województwie zajęły kolejne miejsca w
pierwszym etapie konkursu. A polegał on na tym, że szkoły musiały wykonać zadania w ramach
konkursu wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju (ekologia, profilaktyka zdrowotna, sposoby
oszczędzania energii, zasady higieny, właściwa dieta i nawyki żywnościowe) oraz wypełniły
internetowy test wiedzy.
Projekt "Jasna Szkoła - prosta sprawa!" organizuje firma Philips Polska w ramach projektu 90 szkół
na 90 lat Philips w Polsce. Ma on na celu poprawę poziomu wiedzy młodzieży na temat zdrowego
trybu życia, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, połączony jest on z
aktywnością fizyczną i rywalizacją sportową podczas rozgrywek w turnieju piłki nożnej.
Ambasadorem konkursu jest były reprezentant Polski w piłce nożnej - Mirosław Szymkowiak.
Patronem merytorycznym projektu jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Patronami honorowymi
zaś Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Partnerami projektu są także firma Pepsi Co., JAKO oraz Klub Piłkarski Legia Warszawa. Patronat
prasowy nad projektem objął tygodnik "Głos Nauczycielski".
Podział nagród w Turnieju Piłkarskim Philips 2012:
- I miejsce w Turnieju: nagrody dla 8 szkół z tego samego województwa,
- II miejsce w Turnieju: 7 szkół,
- III miejsce w Turnieju: 6 szkół,
- IV miejsce w Turnieju: 5 szkół,
- Czterech ćwierćfinalistów: po 3 szkoły każdy,
- 8 drużyn, które odpadły w eliminacjach: po 2 szkoły każda.

2012-04-18 | Specjaliści z obrony cywilnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie był organizatorem finału Konkursu wiedzy z zakresu
Obrony Cywilnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się 12 kwietnia. Zaproszonych
gości, w tym m.in. I Zastępcę Burmistrza Jarocina Hannę Szałkowską, uczestników i młodzież
powitał Dyrektor ZSO Tadeusz Ulatowski.

W konkursie udział wzięły 3 zespoły z rejonów: Kalisz, Ostrów Wlkp., Kępno - Ostrzeszów oraz 2
zespoły z rejonu Pleszew - Krotoszyn - Jarocin. Uczniowie reprezentujący licea z ww. miejscowości
musieli zmierzyć się z testem składającym się z 45 pytań. Jego tematyka dotyczyła zagadnień z
Obrony Cywilnej, reagowania na codzienne zdarzenia i zagrożenia oraz udzielania pomocy
przedmedycznej. Wiedzę uczestników konkursu oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
Wizytator Delegatury w Kaliszu Elżbieta Knop - Starszy, Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Jarocinie Wiesław Schreiber, Samodzielny Referent Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Jarocinie Aleksandra Mikołajewska i Komendant Gminnej Ochrony
Przeciwpożarowej w Jarocinie Marek Łabędzki.

Konkurs zakończył się wręczeniem nagród, dyplomów i okolicznościowych upominków dla
wszystkich uczestników konkursu przygotowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegaturę w Kaliszu, Urząd Miejski w Jarocinie i Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Uczestnicy
konkursu mogli również obejrzeć pokaz sprzętu ratowniczego w wykonaniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
Wyniki:





I miejsce - zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jarocinie, w
składzie: Agnieszka Begier, Julia Szyszka, Rafał Goliński.
II miejsce - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie, w składzie: Natalia Maryniak, Paulina
Piasta, Bartosz Kwiatek.
III miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu, w składzie: Kamila
Czarnecka, Weronika Szenfel, Monika Śmieszniak

2012-04-17 | Ekologiczni urzędnicy
300 drzewek posadzili Burmistrz Stanisław Martuzalski i II Zastępca Burmistrza Mikołaj Kostka
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Jarocinie. 14 kwietnia między Tarcami a Cielczą wkopane
zostały sadzonki dębu i lipy. Było to już drugie tego typu przedsięwzięcie na rzecz ekologii
zorganizowane we współpracy z Nadleśnictwem Jarocin.

Jarociński magistrat jako jeden z nielicznych w Polsce stosuje bowiem zintegrowany system
zarządzania jakością i środowiskiem. Wiąże się to z przestrzeganiem restrykcyjnych norm ISO w
zakresie ochrony środowiska takich jak: segregacja odpadów, oszczędność prądu czy papieru.

W akcji tej towarzyszyli urzędnikom również członkowie rodzin.

2012-04-17 | Kolejna polska ekipa rockowa
Na listę wykonawców, którzy wystąpią podczas tegorocznego Jarocin Festiwal (20-22 lipca) trafili:
Nosowska, Coma, Luxtorpeda, Voo Voo i Snowman.
Nosowska solo
Katarzyna Nosowska, wokalistka zespołu Hey, jednej z
najpopularniejszych polskich grup rockowych, solowo nagrywa od
1996 roku. Wtedy to pod szyldem Nosowska ukazał się album "puk
puk" z muzyką elektroniczną, mocno odbiegającą od dokonań jej
rodzimej formacji. W kolejnych latach, równolegle z działalnością w
Hey, Nosowskiej udało się wydać kolejne solowe płyty: "Milena"
(1998), "Sushi" (2000) oraz wielokrotnie nagradzaną "UniSexBlues"
(2007) i "Osiecka" (2008). Na kolejny album solowy wokalistki
trzeba było czekać trzy lata. Płyta "8" spełniła jednak wszystkie

oczekiwania z nawiązką. Artystka postawiła na sprawdzonych współpracowników - autorem
wszystkich piosenek jest Marcin Macuk, który razem z Marcinem Borsem jest również producentem
płyty. Teksty oczywiście napisała sama Katarzyna. W październiku i listopadzie 2011 roku projekt
Nosowskiej można było zobaczyć na żywo w trasie klubowej.
Z pierwszej ligi do Jarocina
Coma powstała w 1998 roku w Łodzi, z inicjatywy
Dominika Witczaka (gitara) i Tomasza Stasiaka
(perkusja). Pierwsze pięć lat działalności zespół poświęcił
na komponowanie muzyki i próby sceniczne, by w końcu,
po pewnych przetasowaniach w składzie i zmianie
menadżera, w 2004 roku wydać debiutancką płytę.
"Pierwsze wyjście z mroku" odbiło się sporym echem na
polskiej scenie
muzycznej,
torując
zespołowi drogę
do pierwszej ligi. Po wydaniu kolejnych
albumów,
występach na największych polskich
scenach i
eksperymencie muzycznym z Orkiestrą
Symfoników
Gdańskich zespół powrócił z nowym
"Czerwonym
albumem".
Luxtorpeda
znowu
tu zagości
Projekt
Litzy Luxtorpeda - po
świetnie przyjętym debiucie i singlu "Autystyczny" wyrasta na jedną
z najważniejszych grup na rockowej scenie w Polsce. W jej skład
wchodzą oprócz Litzy: Robert Drężek, Krzysztof Kmiecik, Tomasz
Krzyżaniak i znany z duetu Pięć Dwa Dębiec - Hans. Po sukcesie
debiutanckiej płyty "Luxtorpeda" i intensywnej trasie koncertowej
zespół ogłosił, że nagrywa kolejny album - "Robaki" - który ukaże
się 9 maja 2012. Luxtorpeda ostatni raz gościła w Jarocinie w lutym
br. podczas koncertu w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Waglewski i spółka
W Jarocinie pojawi się także Voo Voo. Prowadzona przez
Wojciecha Waglewskiego grupa jest bez wątpienia
jednym z najważniejszych aktualnie działających składów
na polskiej scenie. Voo Voo debiutowali albumem
nazwanym tak jak zespół w roku 1986, zaś ich ostatni
krążek, "Wszyscy muzycy to wojownicy", ukazał się w
2010 roku. Na swoim koncie muzycy Voo Voo mają już
dziś niezliczoną ilość przebojów, pozostają również
jednym z najbardziej inspirujących zespołów w Polsce, a
muzyczna działalność i aktywność lidera - Wojciecha
Waglewskiego - budzi ogromny podziw.
Rodem z Poznania
Snowman to poznańska grupa, która wydała niedawno krążek "The Best Is Yet To Come",
promowany przez przebojowy singiel "Niezmiennie". Album spotkał się z rewelacyjnym przyjęciem
krytyków, którzy wróżą Snowmanowi niezwykłą karierę. Urokowi zespołu ulegli też słuchacze,
dzięki czemu "Niezmiennie" zaistniało na niejednej liście przebojów.
Oprócz tego - jak już wcześniej ujawniła Agencja Go Ahead - w Jarocinie wystąpią m.in. Kult,

Against Me, TZN Xenna, Lipali, Biohazard Illusion, Lao Che, KSU, Set Your Goals, Jelonek, Łąki Łan,
Within Temptation, Buldog, The Lunatics oraz Dead On Time i Magnificent Muttley.
Red Bull Tourbus Rytmy Młodych
Blisko 400 kandydatów zgłosiło się już na tegoroczny konkurs Red Bull Tourbus Rytmy Młodych.
Lista jest jednak cały czas otwarta. Swoje zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem
formularza zawartego na stronie www.redbulltourbus.pl
Przypominamy, że karnety na Festiwal kosztują 125 zł do 30 czerwca oraz 135 zł od 1 lipca. Bilety
jednodniowe są w cenie 85 zł do 30 czerwca oraz 95 zł od 1 lipca. Można je nabyć w następujących
punktach w Poznaniu: Centrum Informacji Miejskiej, Carton Shop, Gazeta Cafe oraz Rock Long
Luck, a także w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Sprzedaż odbywa się również drogą internetową za
pośrednictwem www.ticketpro.pl oraz www.ebilet.pl Szczegóły na www.jarocinfestiwal.pl Partner
Festiwalu: Jarociński Ośrodek Kultury.

2012-04-17 | Bibliotekarz na 2 kółkach
Czytelnicy, sympatycy książek i cykliści mogą skorzystać z
zaproszenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na wspólną
przejażdżkę rowerową. Zbiórka odbędzie się 6 maja br. o godz.
14.00 przed Biblioteką Główną w Pałacu Radolińskich. Trasa rajdu
będzie przebiegać następująco: Do Zdroju, następnie lasem do
Cielczy, potem kolejno przez Radlin, Wilkowyję i Annapol. Na mecie
czyli na tyłach Pałacu Radolińskich będzie można odpocząć przy
ognisku i wziąć udział w zabawach oraz nabyć regionalia i stare
książki z czytelni naukowej. W związku z tym piknikiem uczestnicy
rajdu proszeni są o zabranie ze sobą koców, napojów na drogę oraz
prowiantu - w tym np. kiełbasę na ognisko. Osoby niepełnoletnie
mogą wziąć udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej.
Zakończenie planowane jest około godz. 17.00.
"Odjazdowy Bibliotekarz" to rajd rowerowy bibliotekarzy,
czytelników oraz wszystkich miłośników bibliotek, książek i rowerów
odbywający się rokrocznie w Tygodniu Bibliotek. Jarocińska Biblioteka już drugi raz przystępuje do
tej ogólnopolskiej akcji. Zapisy uczestników potrwają do 30 kwietnia w Filii nr 1 "Pod ratuszem".
Do akcji Odjazdowy Bibliotekarz przyłącza się także Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo. Wspólna
przejażdżka rowerowa odbędzie się 2 maja o godz. 11.00. Start imprezy nastąpi sprzed Urzędu
Gminy w Jaraczewie. Zapisywać się można do 27 kwietnia br. Bibliotece w Jaraczewie.

2012-04-17 | Poznawali urząd "od kuchni"
Niecodzienni goście zawitali 17 kwietnia w mury jarocińskiego magistratu. Uczniowie klas IV, V i VI
Szkoły Podstawowej w Bachorzewie biorą bowiem udział w ogólnopolskim projekcie "Z małej szkoły
w wielki świat", w ramach którego realizują różne zagadnienia z tematyki społeczno-obywatelskiej
oraz matematyczno-przyrodniczej. "Jak wpływać na gminę?" - to hasło towarzyszyło im podczas
wyjazdowej lekcji poświęconej lokalnemu samorządowi. Odwiedzili po kolei wszystkie gabinety
burmistrzów oraz kilka wydziałów, a w rolę przewodnika wcieliła się I Zastępca Burmistrza Jarocina
Hanna Szałkowska.

Wielkim zainteresowaniem uczniów cieszyły się... fotele włodarzy, do których ustawiały się kolejki.
Każdy chciał "poczuć", jak to jest zasiąść w miejscu, w którym zapadają najważniejsze decyzje
dotyczące miasta i gminy. Goście przeprowadzili również wywiad z Hanną Szałkowską do gazetki
szkolnej "Molik". Pytali m.in. o to, jakimi sprawami zajmuje się na co dzień i czy trudno pogodzić
życie zawodowe z prywatnym. - To jest trudne - przyznała. - Przyjęło się, że świat polityki to
głównie mężczyźni, bo kobiety mają więcej obowiązków. Ale - i tu zwracam się przede wszystkim
do dziewczyn - mimo iż kobiety mają zwykle więcej obowiązków, to jednak można wszystko
pogodzić - przekonywała wiceburmistrz. Sama podpytywała uczniów, czy wiedzą np. czy burmistrz
pracuje tylko w godzinach otwarcia urzędu, czy też coby sami zrobili, gdyby byli na jego miejscu.

- Jak wam się podoba w urzędzie? - zapytała na koniec wycieczki po magistracie. - Jest super! uznali uczniowie, którym najbardziej spodobał się... gabinet Burmistrza Stanisława Martuzalskiego.

2012-04-13 | Nowe władze i kierunki działania
To ustalenia z wczorajszego (12 kwietnia) posiedzenia Rady Fundacji 750-lecia Jarocina. Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze otworzył jej przewodniczący - Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski.
Rada wybrała nowy skład zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustaliła kierunki działania na najbliższe
lata. Będą nimi: kontynuacja rozwoju Jarocińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, rozwój i
promocja projektu Kreatywna szkoł@ (który cieszy się dużym zainteresowaniem poza granicami
gminy Jarocin) oraz promocja i upowszechnienie edukacji regionalnej. Na najbliższej sesji Rady
Miejskiej (30 kwietnia) Fundacja przedstawi sprawozdanie merytoryczno-finansowe, zaprezentuje
nowych członków zarządu oraz omówi najważniejsze kierunki działań Fundacji na najbliższe lata.

Fundacja 750-lecia Jarocina została powołana przez Radę Miejską w Jarocinie 11 listopada 2004
roku celem zorganizowania i skoordynowania obchodów Jubileuszu 750-lecia Miasta. Po
zakończeniu obchodów w roku 2008 Rada podjęła decyzję o utrzymaniu Fundacji, zmieniając nieco
jej statut. Przez ostatnie 4 lata działania Fundacji skupiały się na publikacji wydawnictw
historycznych (Karwowski, Marchwiak), organizacji przedsięwzięć upamiętniających ważne
jubileusze (Powstanie Wielkopolskie, Rok Chopinowski), a przede wszystkim na powołaniu do życia
Jarocińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - instytucji wspierającej nowopowstające i
istniejące organizacje pozarządowe z terenu gminy Jarocin.
Zobacz również: Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Fundacji [PDF, 43.6KB].

2012-04-13 | Podwójny szacunek dla ofiar
- O obu tych wydarzeniach zapomnieć nie możemy. Szacunek należy się ofiarom zbrodni i ofiarom
katastrofy. Niech pamięć o nich trwa nie tylko przy okazji patriotycznych uroczystości, ale także w
zwykłej codzienności - powiedział Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski podczas obchodów 72.
rocznicy zbrodni katyńskiej oraz upamiętniające ofiary katastrofy polskiego samolotu pod
Smoleńskiem sprzed 2 lat.

Uroczystość zainaugurowała msza św. o godz. 11.00 w kościele OO Franciszkanów. Następnie
przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszone delegacje udały się wraz z Orkiestrą Dętą
Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie na teren Jednostki Wojskowej. Tam
dowódca ppłk. Marian Borowiak powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrał Starosta
Jarociński Mikołaj Szymczak i Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Włodarz miasta wspomniał
m.in. o tym jaką cenę musieli zapłacić ci, którzy nie poddali się sowieckiej okupacji i o ludzkim
wymiarze katastrofy pod Smoleńskiej.

Odczytano również Apel Poległych i oddano salwę honorową. Imprezę zwieńczyło złożenie kwiatów
pod tablicą upamiętniającą oba te wydarzenia.

2012-04-12 | Burmistrz wysłuchał emerytów i rencistów
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski 12 kwietnia uczestniczył w zebraniu Koła Emerytów i
Rencistów NSZZ "Solidarność" w Jarocinie. W Jarocińskim Ośrodku Kultury wysłuchał ich
problemów i zapoznał się z bieżącą sytuacją stowarzyszenia. Pogratulował członkom prężnej
działalności i planów na przyszłość.

A emeryci i renciści pytali włodarza m.in. o bezrobocie w kontekście swoich dzieci i wnuków i o
opłaty za wodę oraz ścieki.

2012-04-11 | Śniadanie na sportowo
Za wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej w 2011r. Burmistrz Jarocina Stanisław
Martuzalski nagrodził 21 zawodników i 3 trenerów. Dominującym sportem okazało się taekwondo
olimpijskie. Ponadto wyróżnieni zostali sportowcy uprawiający judo, sumo, rugby i piłkę nożną.

Tradycyjne śniadanie z mistrzami sportu odbyło się 11 kwietnia w sali sesyjnej w ratuszu. Razem
ze sportowcami zjedli je Burmistrz Jarocina oraz jego zastępcy: Hanna Szałkowska i Mikołaj
Kostka. Włodarz miasta wspomniał, że kiedyś w Jarocinie dominowały gry zespołowe, a teraz patrząc po gronie wyróżnionych zawodników - większe zainteresowanie budzą sporty walki.
Podkreślił, że podziwia młodych sportowców, że kiedy ich rówieśnicy spędzają czas przed
komputerem, to oni swoje wolne chwile poświęcają na przygotowywanie się do kolejnych zawodów.
- Chociaż w ten skromny sposób chcę podziękować wam za osiągnięcia i waszym trenerom, bo w
dużej mierze to również ich sukces - zapowiedział przed wręczeniem okolicznościowych statuetek i
nagród pieniężnych. Laureaci otrzymali od 300 zł do 3.000 zł. Łączna pula przyznanych nagród
wyniosła 28.500 zł.

Trener i wiceprezes ULKS "IPPON" Jacek Tomczak z Jarocina wspomniał, że razem z obecnym
Burmistrzem kiedyś trenował i założył klub judo. Fryderyk Wróbel z MUKS "Białe Tygrysy"
podziękował włodarzowi Jarocina za pomoc w poszukiwaniu sponsorów na wyjazd Patrycji
Adamkiewicz na 9. Mistrzostwa Świata Juniorów, które się odbyły się w Egipcie.

Stosowną uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Rada
Miejska podjęła w listopadzie 2010r. Na jej mocy poszczególne stowarzyszenia, kluby, organizacje
sportowe oraz osoby fizyczne działające na terenie gminy Jarocin złożyły do 31 stycznia wnioski do
Burmistrza Jarocina o przyznanie wyróżnienia lub nagrody. W skład komisji konkursowej weszli
członkowie komisji Rady Miejskiej ds. sportu, przedstawiciele Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych, Kancelarii Burmistrza oraz reprezentant środowiska sportowego, uczestniczący w
komisjach konsultacyjnych do spraw przyznawania dotacji.

2012-04-10 | Na urodziny do generała Taczaka
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski wziął udział w uroczystościach związanych z 138. rocznicą
urodzin generała Stanisława Taczaka - pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Gminę
Jarocin reprezentował również Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie - Robert Kaźmierczak.

Delegacja gminy Jarocin złożyła kwiaty pod pomnikiem generała, a także wkopała jeden z dwóch
dębów katyńskich. Symbolizować one mają mieszkańców Mieszkowa, którzy zginęli w Charkowie Stanisława Kubiaka i Zdzisława Hoffmana.

2012-04-10 | Z Jarocina do Hatvan
- Strona węgierska jest bardzo chętna do współpracy - tak wyjazd do partnerskiego miasta Hatvan
podsumowuje Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Zaproszenie na 3-dniowe obchody (31.032.04. br.) wiosennej ofensywy z 1849r. (podczas Węgierskiej Wojny o Niepodległość) do
jarocińskiego włodarza wystosował Burmistrz Hatvanu Szabo Zsolt. Burmistrzowi towarzyszyli:
Tomasz Klauza, właściciel jedynego w Polsce Muzeum Wojen Napoleońskich w Witaszycach i Michał
Żabiński, reprezentujący Grupę Rekonstrukcyjną Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława
Taczaka w Mieszkowie.

W to węgierskie wydarzenie wpisany jest również polski akcent. Pośród żołnierzy Węgierskiej
Wojny o Niepodległość byli bowiem ochotnicy z krajów sąsiednich, w tym - polski legion. Pułkownik
Jerzy Bulharin zwrócił się do Kossutha Lajosa we wrześniu 1848 roku z pomysłem zorganizowania
niezależnego legionu. Major Józef Wysocki został dowódcą oddziału żołnierzy. Polacy byli obecni
podczas wszystkich walk wiosennej ofensywy. W trakcie walki o Hatvan 2 kwietnia 1849 roku
Wysocki został generałem dywizji. Polski legion odegrał olbrzymią rolę w zdobyciu zwycięstwa.

Wydarzenia i uroczystości odbędą się w miejscowościach Hort, Hatvan i Boldog.

Po części oficjalnej odbywały się występy, koncerty oraz pokazy i targ rzemiosła. W ciągu tych kilku
dni była również okazja, aby porozmawiać na temat współpracy między partnerskimi miastami. Być może pod koniec kwietnia ruszy misja gospodarcza z Jarocina do Hatvan - zdradza burmistrz.
Zaproszenie bowiem otrzymały podmioty działające w branży spożywczej. Propozycja współpracy
(w tym międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży) objąć ma również szkoły z obu miejscowości.
Jej początkiem ma być zachęta dla jarocińskich przedszkolaków i uczniów do wzięcia udziału w
Międzynarodowym Konkursie Rysunków Dziecięcych pod hasłem "Mój ideał" (czyli ulubiony bohater
narodowy), ogłoszonym przez węgierską Fundację TILMA Dzieciom.

2012-04-06 | Zagłosuj na plac zabaw w Jarocinie!
Od 10 kwietnia Jarocin będzie mógł powalczyć o plac zabaw dla dzieci ufundowany przez Fundację
Muszkieterów. Rusza bowiem III edycja ogólnopolskiego konkursu "Zagłosuj na Swoje Miasto". W
ramach plebiscytu sms-owego mieszkańcy miejscowości, w których znadują się sklepy Intermarché
i Bricomarché, wybiorą dwie lokalizacje, w których powstaną place zabaw. Głosowanie potrwa do
31 maja. Jarocinowi przypisany został kod - 243.
W ramach kampanii społecznej Fundacji Muszkieterów "Place Zabaw Muszkieterów" w dwóch
miejscowościach, na które oddana zostanie największa liczba głosów, powstaną kolorowe,
nowoczesne i bezpieczne place zabaw. Każdy o wartości blisko 30 tys. zł. Mieszkańcy oraz
sympatycy Jarocina mogą zagłosować na swoje miasto, wysyłając SMS o treści PLAC243 pod
numer 7168. Koszt SMS to 1 złoty plus VAT. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
Szczegółowe informacje o zasadach głosowania oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie
www.placezabaw.muszkieterowie.pl.

2012-04-06 | Elektroniczny bilet w autobusie
Jarocińskie Linie Autobusowe zamierzają w najbliższej przyszłości zamienić bilet papierowy na
elektroniczny. Z jednej strony ułatwi to dostęp pasażera do usługi komunikacyjnej, a z drugiej Spółce pozwoli łatwiej rozliczyć swoje usługi, gdzie często występują ulgi wynikające z uchwały
Rady Miejskiej, usługi ustawowe, przejazdy bezpłatne itp.
I etap, którego wprowadzenie będzie kosztować ok. 55 tysięcy złotych to wprowadzenie
plastikowych kart elektronicznych zastępujących bilet okresowy dla mieszkańców Miasta i Gminy
Jarocin. Wykonanie plastikowych kart jest w ww. cenie. Pasażerowie nie będą musieli za nie płacić.
Być może znajdzie się firma, która opłaci tę usługę przez umieszczenie swojej reklamy. Aby stać
się posiadaczem takiej karty trzeba będzie złożyć stosowny wniosek. Karta dotyczyć będzie biletów
okresowych czyli np. miesięcznych czy 2-tygodniowych. A kontrolerzy będą mieć specjalne czytniki

do ich sprawdzenia. W I etapie (czerwiec-lipiec) nastąpi personalizacja czyli rejestracja wszystkich
biletów okresowych i obserwacja jak one funkcjonują.
Drugi etap obejmie wydatek blisko 600 tysięcy złotych. Spółka wprowadzi go w terminie
późniejszym, gdyż będzie starała się pozyskać środki unijne (programy na infrastrukturę uzyskane
przez komunikacje w innych miastach w Polsce), bądź finansowanie w ramach przetargu. II etap
musi być poprzedzony ogłoszeniem przetargu przez spółkę. Wówczas to Jarocińska Karta Miejska
poszerzona zostanie o wiele nowych funkcji czyli będzie można ją wykorzystać także do innych
usług np. w Aquaparku.
Bilet papierowy będzie nadal w obiegu, w sprzedaży u kierowców, jeżeli któryś z pasażerów nie
będzie zainteresowany elektroniczną formą zakupu.
W najbliższym czasie ogłoszony zostanie również konkurs na design Jarocińskiej Karty Miejskiej.
Będzie to I etap wdrożenia "Systemu pobierania opłat za przejazdy w transporcie publicznym
oparty na karcie elektronicznej", czyli karta elektroniczna na przejazdy okresowe dla mieszkańców
Miasta i Gminy w Jarocinie.

2012-04-04 | Ciąg dalszy festiwalowych wykonawców
Agencja Go Ahead podała kolejnych wykonawców, których zobaczymy podczas tegorocznego
Jarocin Festiwal. Między 20-22 lipca usłyszymy m.in. zespoły Within Temptation, Buldog, The
Lunatics oraz Dead On Time i Magnificent Muttley.
Symfoniczne brzmienie
Zespół Within Temptation powstał w 1996 r. z inicjatywy
Roberta Westerholta i Sharon den Adel. Grupa przeszła
od tego czasu długą drogę - od skromnych początków w
Holandii po obecne ponad milion CD i DVD sprzedanych
na całym świecie. W 1997 r., nakładem niezależnej
holenderskiej wytwórni DSFA, ukazał się debiutancki
longplay kapeli "Enter". Dzięki tej płycie zespół ruszył w
trasę po Europie, zdobywając dzięki znakomicie
przyjmowanym koncertom coraz większe uznanie. Do
najważniejszych występów należały te podczas festiwalu
Dynamo w 1997 r., a następnie na głównej scenie rok
później. 1 grudnia 2000 r., wydali drugi krążek "Mother
Earth". W 2001 r. Within Temptation zagrali dużą
klubową trasę po Holandii. Pojawili się również na festiwalach Pinkpop i ponownie Dynamo. Z płyty
wydane zostały dwa single - "Our Farewell" i "Ice Queen", ten ostatni zapewnił pierwszy
komercyjny sukces. Popularność zespołu w Holandii wzrastała w latach 2002 i 2003. Zespół zaczął
też koncertować więcej w Europie (w tym supportując Paradise Lost), wybrał się również do
Meksyku na największe festiwale. W 2004 r. grupa wróciła do studia nagrywając trzecią płytę "The
Silent Force". Produkcja albumu była w rękach Danielle Gibson (Bad Religion). 2007 rok rozpoczął
się dla kapeli nowym singlem "What Have You Done" z gościnnym udziałem Keitha Caputo z Life of
Agony. Album "The Heart Of Everything", z którego pochodzi kawałek, to zdaniem krytyków
"kolejny doskonały popis umiejętności wokalnych Sharon den Adel i brzmienie muzyczne z
najwyższej półki". W 2011 r. ukazał się krążek "The Unforgiving". W ramach jego promocji w
październiku 2011 r. Within Temptation zagrali dwa wyprzedane koncerty w Polsce (Warszawa oraz
Kraków). Teraz wracają, by swoim symfonicznym brzmieniem zachwycić Jarocin.
Rockowy i punkowy manifest
Kolejnym zespołem jaki pojawi się w Jarocinie będzie formacja Buldog. W 2004 r. zespół stworzyły
osoby bezpośrednio związane z Kultem, do lipca 2009 r. wokalistą był Kazik Staszewski, basistą
menedżer Kultu - Piotr Wieteska. W lipcu 2009 r. Kazika Staszewskiego zastąpił Tomek Kłaptocz
(wieloletni wokalista zespołu Akurat). W ubiegłym roku Buldog wydał album zatytułowany
"Laudatores Temporis Acti". Podobnie jak na poprzednim albumie większość tekstów do piosenek to
wiersze. Zespół muzycznie zinterpretował teksty takich autorów jak: Julian Tuwim, Agnieszka
Osiecka, Adam Asnyk, Tadeusz Gajcy, Josif Brodski czy Rafał Wojaczek. W wykonaniu Buldoga nie

jest to jednak "poezja śpiewana", a czysty, rasowy rockowy manifest.

W Jarocinie wystąpi także punkowa formacja The Lunatics. Istniejąca od 2005 r. grupa w 2011 r.
wydała krążek "Tu i Teraz" nakładem Jimmy Jaz Records. Album promuje klip "Nie lubię". Ich
energetyczny, przebojowy melodyjny punk-rock powinien idealnie sprawdzić się podczas
jarocińskiej imprezy.
Blisko 300 zgłoszeń na Red Bull Tourbus Rytmy Młodych
Do Jarocina po sukcesach w ubiegłorocznym konkursie Red Bull Tourbus Rytmy Młodych wracają
grupy Magnificent Muttley (laureat nagrody jury) oraz Dead On Time (nagrodzeni wyróżnieniem
jury). Zgodnie z festiwalową tradycją zespoły te zagrają na dużej scenie.

Jednocześnie nadal trwają zapisy na tegoroczny konkurs Red Bull Tourbus Rytmy Młodych. Dotąd
zgłosiło się blisko 300 zespołów, zatem zapowiada się rekordowa edycja. Swoje zgłoszenia można
przesyłać za pośrednictwem formularza zawartego na stronie www.redbulltourbus.pl. Karnety
na Festiwal kosztują 125 zł do 30 czerwca oraz 135 zł od 1 lipca. Koszt biletów jednodniowych
wynosi 85 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca - 95 zł. 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.plSzczegóły na www.jarocinfestiwal.pl!
Partnerem Festiwalu jest Jarociński Ośrodek Kultury.

2012-04-04 | Patrycja podbija Egipt
Patrycja Adamkiewicz, zawodniczka klubu Białe Tygrysy PWiK
Jarocin, została powołana do Reprezentacji Polski na 9. Mistrzostwa
Świata Juniorów, które się odbędą w dniach 4-8 kwietnia w
egipskim kurorcie Sharm El Sheikh.
Należy podkreślić, że Patrycja będzie pierwszym reprezentantem

taekwondo z Jarocina, który dostąpi zaszczytu startu w tak ważnej imprezie. Start kategorii do 42
kg, w której wystąpi Patycja, zgodnie z programem Mistrzostw, planowany jest na sobotę, 7
kwietnia.
Więcej informacji w codziennych relacjach nawww.bialetygrysy.pl

2012-04-04 | Pokoleniowy tydzień z internetem
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie 30 marca wzięła udział w ogólnoeuropejskiej
kampanii "Tydzień z Internetem". Jej celem było zachęcenie jak największej liczby osób do
poznania możliwości Internetu. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji była aktywność osób
starszych oraz solidarność międzypokoleniowa. Nauczyciele wybrali scenariusz kampanii pt. "W 80
minut dookoła świata", czyli wirtualną podróż po kontynentach. Zaplanowano wszystkie działania,
zaproszono gości specjalnych, a także rodziny uczniów.

Na ogłoszenie o "Tygodniu z Internetem" zgłosiło się 6 rodzin - najmłodszy uczestnik miał 6, a
najstarszy 77 lat. Zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Beata Fengler. A wśród nich - poza
głównymi bohaterami spotkania - znaleźli się: I Zastępca Burmistrza Jarocina Hanna Szałkowska,
Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie Bożena Kubacka, specjalista w zakresie cyfryzacji szkół - Andrzej Grzybowski, zaprzyjaźniony ze
szkołą podróżnik - Mariusz Konik, prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego "Nasza Szkoła" - Elżbieta
Bartkowiak, koordynator kampanii - Beata Zawisła oraz wolontariusze.

Mariusz Konik opowiedział o tym, co należy koniecznie zabrać ze sobą wyjeżdżając blisko lub
daleko i zachęcał do podróżowania. Przekonywał, że miejscowości w Polsce są także bardzo piękne
i godne zwiedzania oraz zaprezentował ciekawsze miejsca. W dalszej części odbyła się mała
rozgrzewka, podczas której uczestnicy odnaleźli na mapie satelitarnej Bachorzew i szkołę,
poszukali, ile jest km do Paryża, wreszcie, jaka jest tam pogoda.
Drużyny na początku wylosowały swoje nazwy, czyli: Koneserzy sztuki, Odkrywcy dżungli,
Płetwonurkowie, Fotografowie, Entomolodzy, Inkowie i według tej kolejności podchodzili do

komputera głównego, przy którym wykonywali zadania. Musieli np. znaleźć wejścia do Muzeum w
Luwrze, dopasować elementy do znanych obrazów czy elementy budowy owadów, odszukać rzeki w
dżungli. Następnie uczestnicy opisywali prowadzącym oraz dziennikarzom Telewizji Poznań
wrażenia ze spotkania, a wolontariusze opowiadali o swoich przeżyciach. Beata Fengler wręczyła
rodzinom Piotra i Pawła Stasika, Żalkiny i Amelii Grzesiak, Zuzanny Wieczorek, Krzysztofa
Urbaniaka, Mateusza Kaźmierczaka oraz Łucji Zawisły dyplomy.

2012-04-03 | W Jarocinie zgasły światła
Jarocin, podobnie jak w poprzednich latach, włączył się w globalną akcję "Godzina dla Ziemi".
Dokładnie o godz. 20.30, w sobotę, 31 marca, zgasły podświetlenia Ratusza, Urzędu Miejskiego,
Skarbczyka, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz kościołów: św. Marcina, św. Jerzego i Chrystusa Króla.
Przypomnijmy, że akcja rozpoczęła się w 2007 roku w Sydney, kiedy dwa miliony ludzi zgasiły
światło w swoich domach. Do 2011 roku, Godzina dla Ziemi WWF urosła do rangi największej
woluntarystycznej akcji w dziejach świata. W 2011 roku światła zgasiły setki milionów ludzi w
ponad 4000 miast, w 135 krajach na każdym kontynencie, stając się najbardziej rozpoznawalnym
na świecie cudem stworzonym przez ludzi oraz wyrazem naturalnego sprzeciwu i obawy wydarzeniem przełomowym dotyczącym ochrony środowiska naturalnego.

2012-04-03 | Najlepsi programiści w Polsce
Dwa I miejsca w Polsce w Konkursie Programistycznym, w różnych kategoriach wiekowych, zajęły
dwie drużyny uczniów z Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bachorzewie. 20 marca w tej
placówce odbył się bowiem etap wojewódzki Międzynarodowego Konkursu Programistycznego
"Baltie 2012".

Brały w nim udział 3 drużyny 3-osobowe ze szkoły w Bachorzewie oraz 3 drużyny 2-osobowe z
Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Zadaniem uczniów było napisanie 6 programów oraz wysłanie ich
na serwer. Emocje były duże tym większe, że na wyniki trzeba było czekać do 27 marca.
Ostatecznie Drużyna "TRZY" z bachorzewskiej szkoły w składzie: Alicja Nowak, Bartosz Karolczak,
Kacper Urbaniak zajęła 1 miejsce w Polsce w kategorii klas piątych. To samo miejsce - w kategorii
klas szóstych - przypadło drugiej reprezentacji z tej samej szkoły: drużynie "K_K_S" w składzie:
Krzysztof Urbaniak, Karolina Repnak, Szymon Wardeński znalazła się 1 miejscu w Wielkopolsce
oraz na 24 miejscu w Polsce w kategorii klas szóstych. Z kolei drużyna "ZIM" w składzie: Martyna
Hybiak, Żaklina Grzesiak, Izabela Gendek zajęła 2 miejsce w Wielkopolsce oraz 36 miejsce w
Polsce w kategorii klas szóstych.
Teraz kolejny etap - międzynarodowy finał, który odbędzie się w Warszawie w dniach 18-20 maja.

