2012-05-31 | Zorganizowani profesjonalnie
Wszystkim organizacjom pozarządowym przypominamy o trwającej bezpłatnej rekrutacji do
projektu "Profesjonalne NGO w Wielkopolsce". Jego inicjatorami są: Stowarzyszenie Instytut
Zachodni wraz z ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jego celem jest wzmocnienie potencjału fundacji, stowarzyszeń w Wielkopolsce
poprzez wdrożenie nowoczesnych, wypracowanych przez uczestników projektu standardów
funkcjonowania. Docelowo mają one się przyczynić do podniesienia jakości usług oferowanych
przez te podmioty. W ramach tego projektu oferowane są m.in. dwudniowe bezpłatne szkolenia (do
pobrania: harmonogram zjazdów), doradztwo prawne.
A już 10 czerwca na Zamku w Rokosowie odbędzie się coroczna impreza Konie i Powozy w
Rokosowie, podczas której zaplanowano również Targi Organizacji Pozarządowych (zoabcz: plakat),
które zorganizowane zostaną przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Stowarzyszenie
Instytut Zachodni w ramach projektu "Działamy Razem 3".
Więcej o projekcie tutaj. Fromularz zgłoszeniowy tutaj.

2012-05-31 | Wyskakali puchary
Osiem zespołów ze szkół podstawowych podjęło rywalizację w Drużynowym Turnieju Skoku Wzwyż
im. Ryszarda Nawrockiego, który odbył się w środę 30 maja na sali sportowej w Witaszycach.
Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Jarocina.

Otwarcia zawodów dokonali Aleksandra Rychel, dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. M.
Kalinowskiego w Witaszycach oraz Stanisław Martuzalski Burmistrz Jarocina. Włodarz gminy życzył
wszystkim sukcesów i udanej rywalizacji, zgodnej z duchem fair play. Jeszcze przed rozpoczęciem
zmagań sportowych, minutą ciszy uczczono pamięć Ryszarda Nawrockiego, wieloletniego
nauczyciela placówki oświatowej w Witaszycach, a delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą
pamiątkową.
Turniej był również okazją do zaprezentowania innych umiejętności uczniów - uczennice
podstawówki przedstawiły program taneczny. W wyniku sportowych zmagań, najlepszym spośród
ośmiu zespołów okazała się reprezentacja SP Witaszyce. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 5 z Jarocina, natomiast trzecie miejsce przypadło ex equo drużynom z Roszkowa i Żerkowa.
Indywidualny puchar otrzymał Szymon Grobelny, który osiągnął najlepszy tego dnia rezultat,
przeskakując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 1,40 m. Wszyscy uczestnicy zawodów zostali
obdarowani nagrodami i pamiątkowymi statuetkami.

2012-05-31 | Zaplanuj Twoją inwestycję w Jarocinie
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski po raz kolejny zaprasza chętnych do składania propozycji
przedsięwzięć / projektów / inwestycji na obszarze miasta Jarocina objętym opracowywanym
"Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Jarocina na lata 2012-2020", dla których będzie
można ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA, Działania 4.2.
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Propozycje należy składać na piśmie do Burmistrza Jarocina (Al. Niepodległości 10, 63-200
Jarocin), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2012r. (decyduje data wpływu).

2012-05-30 | "Snutki"na Słowacji
Zespół "Snutki" odbył kolejną, 42 już w historii, zagraniczną podróż artystyczną. Od 24 do 27 maja
grupa dziecięca wraz z kapelą oraz zespołem "Żegocinianie" wyjechała na Słowację do Czerwonego
Klasztoru, leżącego nad Dunajcem. "Snutki" i "Żegocinianie" zostały zaproszone na XXXVI
Zamagurski Festiwal Folklorystyczny.

25 maja oba zespoły wraz z dziećmi z miejscowego zespołu "Flisocek" objechały kilka okolicznych
miejscowości, w których, na ulicach, przedstawiły własne mini-programy, a także dały wspólny
program. Głównym celem tych występów było zaproszenie mieszkańców na koncerty festiwalowe,
które odbyły się w amfiteatrze w Czerwonym Klasztorze i jeden w Domu Kultury w Spisskiej Starej
Wsi. Wystąpiło na nich kilka zespołów słowackich, zespół z Litwy, a także "Snutki" i "Żegocinianie".
Polskie zespoły zaprezentowały programy przy akompaniamencie własnych kapel: "Snutki - tańce i
zabawy wielkopolskie, opoczyńskie i śląskie, a "Żegocinianie" - tańce górali czadeckich.
Poza występami dzieci i młodzież miały okazję podziwiać przełom Dunajca podczas spływu.

2012-05-30 | Festiwalowy muzyczny rozkład jazdy
Znany jest już dzienny harmonogram występów kapel
zaproszonych na tegoroczny Festiwal w Jarocinie (20-22
lipca). Przypominamy, że karnety na tę 3-dniową imprezę
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.
Harmonogram:
PIĄTEK 20 LIPCA: ILLUSION, KSU, NOSOWSKA, AGAINST ME!, ŁĄKI ŁAN, SET YOUR GOALS,
BULDOG, SNOWMAN, NOKO.
SOBOTA 21 LIPCA: LAO CHE, WITHIN TEMPTATION, TZN XENNA, JELONEK, BIOHAZARD, LIPALI,
PAULA I KAROL, LUNATICS, DEAD ON TIME.
NIEDZIELA 22 LIPCA: KULT, COMA, JELLO BIAFRA & THE GUANTANAMO SCHOOL OF MEDICINE,
LUXTORPEDA, VOO VOO, STARZY SIDA, ARKA NOEGO, MAGNIFICENT MUTTLEY, LAUREACI
KONKURSU RYTMY MŁODYCH RED BULL TOURBUS.

2012-05-30 | Wielki Teatr dla Juniora
"Tomcio Paluszek" teatru Banialuka z Bielska Białej zainauguruje dziecięcą edycję Wielkiego Teatru
w Małym Mieście w Jarocinie. A nastąpi to już 8 czerwca o godz. 18.00 w Kinie ECHO.

To opowiedziana w sposób niezwykle zabawny historia dzielnego Tomcia Paluszka, który broni
Królewnę przed złym Zbójem Madejem. Bajkowa atmosfera na pewno zaczaruje najmłodszych. To
też przedstawienie o tym jak być sobą - Tomcio Paluszek staje się bowiem odważny, a Królewna
przestaje być kapryśna.
Spektakl w reżyserii Witolda Mazurkiewicza przeznaczony jest dla widzów od 3 lat. Bilety w
przedsprzedaży w cenie 10 zł dzieci, 15 zł - dorośli, w dniu spektaklu: 15 zł - dzieci, 20 zł- dorośli.
Projekt WIELKI TEATR W MAŁYM MIEŚCIE został dofinansowany m.in. przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

2012-05-29 | Burmistrz w trosce o młodzież
Burmistrz Stanisław Martuzalski zaniepokojony informacjami dotyczącymi spożywania alkoholu
przez młodzież w Jarocinie podjął dodatkowe działania profilaktyczne. 29 maja zorganizowano w
tym temacie spotkanie robocze odpowiednich służb. Udział w nim wzięli zastępcy włodarza miasta:
Hanna Szałkowska i Mikołaj Kostka, Komendant Straży Miejskiej w Jarocinie Krzysztof Adamiak,
asp. Maciej Bierła reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Jarocinie oraz urzędnicy zajmujący
się na co dzień tą problematyką.

Podczas spotkania ustalono, że w najbliższym czasie opracowany zostanie program mający na celu
bardziej restrykcyjne przestrzeganie zasad sprzedaży oraz kupowania i spożywania napojów
alkoholowych przez osoby niepełnoletnie i zagrożone uzależnieniem. W ramach projektu odbędzie
się m.in. szkolenie dla sprzedawców, podczas którego zapoznani zostaną z ich obowiązkami
wynikającymi z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz poinformowani o konsekwencjach, jakie są
przewidziane za niepodporządkowanie się przepisom prawa. Ponadto Straż Miejska i Komenda
Powiatowa Policji przeprowadzać będą wzmożone systematyczne, ale niezapowiedziane kontrole
miejsc, w których sprzedawany i spożywany jest alkohol.

2012-05-28 | Szcześniak zaśpiewał dla rodzin
Mieczysław Szcześniak był gościem specjalnym "Festynu rodzinnego", który odbył się 27 maja na
jarocińskim rynku. Impreza przyciągnęła do serca miasta wiele rodzin, dla których nie zabrakło
zespołowych i indywidualnych atrakcji. Można się było bowiem m.in. zmierzyć w rodzinnym
konkursie wiedzy o Jarocinie czy wysłuchać i obejrzeć prezentacje poezji i śpiewu. Ponadto w
licytacji przeprowadzonej przez Fundację Ogród Marzeń udało się uzyskać 1532 zł, które zostaną
przeznaczone na leczenie i rehabilitację jej podopiecznych.

Mieczysław Szcześniak zaśpiewał trochę nowych utworów, ale przede wszystkim przypomniał swoje
stare przeboje. W występie towarzyszył mu m.in. Pinokio Brothers z Poznania. Wielkim
wydarzeniem muzycznym z pewnością był także występ młodzieży z Jarocina i okolic, która wcieliła
się w chór koncertowy towarzyszący piosenkarzowi.

"Festyn rodzinny" był zwieńczeniem projektu pn. "Postaw na rodzinę" realizowanego od stycznia br.
na terenie jarocińskich szkół. W ramach tej akcji prowadzone były m.in. różne konkursy i
spotkania. Kampania miała na celu podkreślenie rodzinnych wartości w życiu codziennym, a jej
przesłaniem miało być pokazanie, że "inwestowanie" w nie obniża ryzyko sięgania przez dzieci po
alkohol, narkotyki czy dopalacze. Podczas festynu zaprezentowane zostały ich efekty.
Organizatorem imprezy była Gmina Jarocin i Stowarzyszenie Muzyczne Canticum Gaudium w
Jarocinie, które otrzymało na ten cel z gminnego portfela 21 tys. zł dotacji. Obecny na imprezie
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski podziękował za jej profesjonalne przygotowanie.

2012-05-28 | Gimnazjum zabłyśnie
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława
Konarskiego w Jarocinie wzięli udział w finale
ogólnopolskiego projektu edukacyjno-sportowego "Jasna
szkoła - prosta sprawa!", promującego wśród młodzieży
wiedzę na temat zdrowego stylu życia.
W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 120 gimnazjów z
ponad 100 miejscowości w Polsce. Pierwszym etapem
projektu był konkurs wiedzy na temat zrównoważonego
rozwoju, przeprowadzony na szczeblu wojewódzkim.
Uczniowie zmierzyli się z takimi tematami jak ekologia,
profilaktyka zdrowotna, sposoby oszczędzania energii,
zasady higieny, właściwa dieta, czy nawyki żywieniowe.
Szkoły, które okazały się najlepsze w poszczególnych województwach, przeszły do drugiego etapu,
którym był turniej piłkarski. Zawody sportowe odbyły się 17 i 18 maja na stadionie Legii Warszawa.
Podczas pobytu w stolicy, gimnazjaliści mieli więc okazję odwiedzić jeden z najnowocześniejszych
obiektów piłkarskich w kraju. Dodatkową atrakcją dla młodych piłkarzy była możliwość skorzystania
z praktycznych porad Mirosława Szymkowiaka, byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej.
Dzięki udziałowi w finale projektu młodzież z Jarocina wywalczyła dla swojej szkoły nowoczesne i
energooszczędne oświetlenie sal lekcyjnych, ufundowane przez firmę Philips. Patronat honorowy
nad przedsięwzięciem objęły Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce.

2012-05-28 | Programowali w międzynarodowym finale
Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bachorzewie w dniach 18-20 maja udali się do
stolicy, gdzie wzięli udział w międzynarodowym finale konkursu "Baltie 2012". Przypomnijmy, że

wcześniej osiągnęli wysokie wyniki w Polsce w tymże właśnie konkursie informatycznym i
zakwalifikowali się do finału. Opiekunami Ali Nowak, Karoliny Repnak, Krzysia Urbaniaka, Szymona
Wardeńskiego, Kacpra Urbaniaka oraz Bartka Karolczaka były nauczycielki: Beata Zawisła oraz
Beata Fengler.

Konkurs był przeznaczony uczniów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Ich zadaniem było stworzenie 5 programów, w których czarodziej Baltie będzie wykonywał
przedstawione polecenia. W konkursie wzięło udział 120 drużyn z Polski, Czech, Słowacji i
Białorusi.
W sobotę dzieci udały się na małą aulę Politechniki Warszawskiej, gdzie były już przygotowane
stanowiska z komputerami. Po sprawdzeniu zapisu folderów, Internetu o godzinie 10.10 dla około
300 dzieci rozpoczął się konkurs. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników uczniowie z Bachorzewa
udali się na zwiedzanie Warszawy. Zobaczyli m.in. Belweder i pomnik Marszałka Piłsudskiego,
Łazienki, Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Plac Defilad, a także Pałac Prezydencki,
Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski i Stary Rynek.

Ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród odbyło się w niedzielę. Większość czołowych miejsc
zajęli uczniowie ze Słowacji i Czech, u których programowanie w szkołach jest w podstawie

programowej już od I klasy. Grupy z Bachorzewa zajęły następujące miejsca: K_K_S - 39,
natomiast TRZY - 54. Mimo to bachorzewskie dzieci wróciły bardzo zadowolone z tego wyjazdu.

2012-05-28 | Strażacka rywalizacja
W niedzielne popołudnie 28 maja, boisko wiejskie w Cielczy stało się areną rywalizacji jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarocin. Właśnie tego dnia przeprowadzono Gminne
Zawody Sportowo - Pożarnicze.

Na starcie stanęło 31 drużyn w różnych kategoriach. Zawody rozegrane zostały w dwóch
konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami. Nad całością
czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej straży
Pożarnej w Jarocinie Kazimierza Cieślaka, a sędzią głównym był asp. sztab. Leszek Bobek.
Rywalizacja była okazją do tego, by druhowie wykazali się swoim przygotowaniem fizycznym i
wyszkoleniem pożarniczym. Te kwestie okazują się ważne nie tylko podczas takich przedsięwzięć,
lecz również w czasie prowadzenia akcji ratowniczo -gaśniczych.
Największym zwycięzcą rywalizacji okazała się jednostka OSP Cielcza, która triumfowała w trzech
spośród czterech rozegranych kategorii. Najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Jarocinie. Główną nagroda dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych był 10-dniowy obóz w Centrum Oświatowo - Kulturalny w Ińsku, na który pojadą
żeńska i męska drużyna OSP Cielcza - zwycięzcy w kategorii dziewcząt i chłopców od 12 do 15 lat.

2012-05-28 | Chóralna majówka
Sala sesyjna jarocińskiego ratusza w sobotę 26 maja zmieniła się w aulę koncertową. Tego dnia
bowiem miejsce, w którym zwykle odbywają się sesje rady miejskiej, zostało wypełnione
dźwiękami dwóch chórów - Chóru Kameralnego Cantum Concinnum z Jarocina i Poznańskiego
Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego.

Występ zgromadził liczną widownię, chętną do wysłuchania repertuaru zaprezentowanego przez
jarocińskich i poznańskich artystów. Organizatorami spotkania byli Burmistrz Jarocina oraz Chór
Kameralny Cantum Concinnum.

2012-05-25 | Opisz swoje miasto
Jeśli lubisz pisać i masz jakiś pomysł na to, aby opisać swoje miasto to zachęcamy do wzięcia
udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. "Moje miasto" (ludzie, zmiany, zdarzenia)
organizowanym przez Wydawnictwo Astrum. Może to być: opowiadanie lub powieść. To szansa dla
autorów oraz atrakcyjna promocja regionu. Prace można nadsyłać do 31 grudnia br. Szczegóły na
stronie mojemiasto-konkurs.pl.

2012-05-25 | Rynek zmieni się w plac zabaw
W piątek 1 czerwca, tuż po godzinie 14:00, centrum Jarocina zamieni się w ogromny plac zabaw.
Wiele atrakcji czeka bowiem na najmłodszych, którzy odwiedzą jarociński rynek w dniu ich święta,
czyli w Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Tego dnia nasze pociechy nie będą się nudzić. Najmłodszych z pewnością zainteresuje wystawa
przyrodnicza zorganizowana pod hasłem "Co słychać w lesie?". Nieco starsze dzieci mogą wziąć
udział we wspólnym czytaniu "Lokomotywy" Juliana Tuwima. Wśród czytających znajdzie się
również Stanisław Martuzalski Burmistrz Jarocina. W międzyczasie udostępnione będą inne atrakcje
- trampolina, zjeżdżalnia, czy dmuchany zamek. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł
wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. Nie zabraknie też malowania twarzy w różne
ciekawe wzory.
Zwieńczeniem całej imprezy będzie balik dla dzieci, połączony z konkursem na najładniejsze
przebranie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Jarociński Ośrodek Kultury, a partnerami Fundacja
Ogród Marzeń, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz
Jarocin Sport sp. z o.o. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Jarocina.

2012-05-25 | Kibicuj z nami
8 czerwca rusza Strefa Kibica na terenie obiektu Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie. Wspólne
kibicowanie podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 będzie miało miejsce przy Hotelu
Jarota*** i potrwa do 1 lipca. Przez ten czas na telebimie o wielkości 15m 2 będzie można obejrzeć
mecze na żywo. Nie zabraknie także wysp gastronomicznych oraz innych sportowych atrakcji. Z
pewnością można do nich zaliczyć: pokazowy mecz z Wilczków Wilkowyja czy prezentacje

zawodników taekwondo. Organizatorzy chcą również codziennie organizować konkursy na
typowanie wyników meczów z nagrodą w finale. Strefa będzie czynna od godz. 15.00. Szczegółowe
informacje już wkrótce na www.jarocinsport.pl

2012-05-24 | Wybierz piosenki na urodziny Kultu
Jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń
tegorocznego Jarocin Festiwal (20-22 lipca) z pewnością
będzie jubileusz 30-lecia grupy Kult na polskiej scenie
muzycznej. Na tę okoliczność na stronie
www.jarocinfestiwal.pl fani zespołu będą mogli spośród
ponad 80 utworów wybrać 20 swoich ulubionych
piosenek. To wielbiciele zespołu zdecydują jak ma
wyglądać setlista urodzinowego koncertu zespołu.
Głosować można tutaj.
Kult w Jarocinie zagra jedyny koncert związany z
trzydziestoleciem swojego istnienia. Ten zespół to
prawdziwa legenda polskiej muzyki. Ma na swoim koncie nie tylko niezliczoną ilość przebojów, ale
także słynie z długich i niezapomnianych występów. Do najważniejszych albumów w dyskografii
grupy należą: "Posłuchaj To Do Ciebie", "Spokojnie", "Tata Kazika" czy "Ostateczny Krach Systemu
Korporacji".
Poza Kultem w Jarocinie zagra między innymi Jello Biafra and The Guantanamo School Of Medicine,
Within Temptation, Biohazard, Coma, Illusion, Nosowska czy Luxtorpeda.
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.

2012-05-23 | W czarodziejskich butach po Ziemi Jarocińskiej
Basia jest bohaterką najnowszej książki Janiny Grali pt.
"Siedmiomilowe buty" i zwiedza Ziemię Jarocińską.
Ilustracje wykonała Małgorzata Kwiecińska. Książka do
sprzedaży trafi 1 czerwca. Janina Grala jest regionalistką,
autorką kilku książek ("Tarce dawniej i dziś", "Znad
Lutyni", "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kotlińskiej") i
wielu artykułów publikowanych w "Gazecie Jarocińskiej" i
"Życiu Jarocina".
- Zawsze uwielbiałam podróże, wycieczki po Ziemi
Jarocińskiej. Zachęcałam do tego moje dzieci i wnuki mówi Janina Grala. -Teraz postanowiła przygotować
przewodnik dla najmłodszych, bo tak można nazwać bajkę "Siedmiomilowe buty". To ma być
zachęta do poznawania od dzieciństwa historii, obiektów i postaci związanych z Ziemią Jarocińską dodaje regionalistka. Bohaterka bajki Basia odwiedza miejsca w Jarocinie, Witaszycach, Golinie,
Słupi, Tarcach, Wilkowyi, Łuszczanowie, Żerkowie, Brzóstkowie, Śmiełowie, Lgowie, Radlinie i
Mieszkowie.

"Siedmiomilowe buty" to wydawnictwo Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej.
Promocja książki odbędzie się 1 czerwca na jarocińskim rynku podczas festynu z okazji Dnia
Dziecka. Między godziną 16.00 a 18.00 w podcieniach ratusza przed wejściem do biblioteki będzie
można otrzymać dedykacje autorek Janiny Grali i Małgorzaty Kwiecińskiej. Książka będzie w
sprzedaży od 1 czerwca w cenie 15 zł w Czytelni pod Ratuszem i w Muzeum Regionalnym w
Jarocinie.

2012-05-23 | Wakacyjna kropla krwi
3 czerwca w godz. od 9:00 do 13:00 zastanie przeprowadzona akcja pobierania krwi, w dolnym
kościele Ojców Franciszkanów w Jarocinie, pod hasłem: "Wakacyjna Kropla Krwi". Organizatorem
akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża
w Jarocinie, który zaprasza wszystkich chętnych do podzielenia się tym darem życia.

2012-05-23 | Z wizytą u sędziwych rodziców
Zbliżające się obchody Dnia Matki i Ojca były głównym tematem spotkania jarocińskiego Koła nr 2
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Okolicznościowe zebranie odbyło się 21 maja
w Restauracji "Klubowa" w Jarocinie.

Wśród zaproszonych gości był m.in. II Zastępca Burmistrza Jarocina Mikołaj Kostka. Wszyscy
rodzice otrzymali życzenia i słodkie upominki. Była to też doskonała okazja do rozmów dotyczących
sytuacji polskich emerytów w kontekście opieki medycznej czy rosnących kosztów życia.
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Zbliżające się obchody Dnia Matki i Ojca były głównym tematem spotkania jarocińskiego Koła nr 2
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Okolicznościowe zebranie odbyło się 21 maja
w Restauracji "Klubowa" w Jarocinie.
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rodzice otrzymali życzenia i słodkie upominki. Była to też doskonała okazja do rozmów dotyczących
sytuacji polskich emerytów w kontekście opieki medycznej czy rosnących kosztów życia.

2012-05-22 | 125 lat OSP Jarocin
Ochotnicza Straż Pożarna w Jarocinie w dniu 20 maja obchodziła swoje 125-lecie. Historyczną
chwilą uroczystości było wręczenie przez Burmistrza Stanisława Martuzalskiego sztandaru będącego
podziękowaniem mieszkańców Gminy Jarocin Druhom z OSP Jarocin za trud i poświęcenie w
ratowaniu życia, zdrowia i mienia.

Uroczystości związane z jubileuszem odbyły się na jarocińskim rynku. Najpierw jednak kolumna
marszowa wyruszyła z remizy OSP Jarocin do kościoła Św. Marcina, gdzie odbyła się uroczysta
msza św. Po nabożeństwie kolumna przeszła przed Ratusz, gdzie dowódca uroczystości złożył
meldunek Burmistrzowi Jarocina. - Dzisiejsza uroczystość 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jarocinie, połączona z nadaniem nowego sztandaru jest okazją do zaznaczenia roli tej organizacji w
życiu gminy. Podejmując się godności fundatora, pragnę w imieniu mieszkańców gminy wyrazić
podziękowanie za Waszą pełną wyrzeczeń służbę, w której dobro innych stanowi najwyższą
wartość - powiedział Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Burmistrz odczytał również akt
ufundowania sztandaru dla Jednostki OSP Jarocin i wbił symboliczny gwóźdź po czym w imieniu
mieszkańców przekazał sztandar Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
druhowi Tomaszowi Krawczykowi.

Ponadto jednostka w Jarocinie została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, a
poszczególne druhny i druhowie otrzymali za swoją długoletnią i nienaganną służbę społeczną w
szeregach OSP zaszczytne odznaczenia i medale. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
zostali odznaczeni Sebastian Jajczyk, Zygmunt Radowicz, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali Piotr Janiuk, Dariusz Adamczak, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa natomiast Aleksandra Mikołajewska, Adam Kaźmierczak, Mariusz Adamkiewicz. Podczas uroczystości
wręczone zostały także odznaczenia "Wzorowego Strażaka" i "Za wysługę lat".

2012-05-22 | Z sąsiedzką wizytą w Jarocinie
W ubiegły weekend kilkudziesięcioosobowa delegacja z
niemieckiego Schlüchtern przebywała z wizytą w
Jarocinie. Mieszkańcy miasta partnerskiego już po raz
kolejny odwiedzili naszą gminę. Obecność grupy z
Schlüchtern związana była ze współpracą obu
miejscowości. Niemcy spędzili w Jarocinie trzy dni,
podczas których zwiedzali miasto. Wzięli też udział w
wydarzeniach kulturalnych odbywających się w tym
czasie - m.in. w Nocy Muzeów.
W piątkowy wieczór z delegacją spotkali się włodarze
Jarocina, z burmistrzem Stanisławem Martuzalskim na
czele. Podczas uroczystej kolacji m.in. wymieniono się uwagami na temat dalszej wzajemnej
współpracy i partnerstwa miasta Schlüchtern z Jarocinem.

2012-05-22 | Noc Muzeów
Sobotni wieczór, 19 maja upłynął pod znakiem spotkań z kulturą i historią. Już po raz dziewiąty w
naszym kraju przeprowadzono akcję "Noc Muzeów", polegającą na udostępnianiu muzeów, galerii i
instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Do przedsięwzięcia przyłączyły się
również placówki z Jarocina i okolic. Piękna pogoda sprzyjała spacerom, przez co oferta muzeów
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W Jarocinie...
O bogatą ofertę na tę noc zadbało Muzeum Regionalne w Jarocinie. W ratuszu, w dwóch
muzealnych salach najmłodsi mogli obejrzeć wystawę przyrodniczą "Co słychać w lesie".
Zgromadzono na niej ssaki i ptaki, które powszechnie spotyka się w okolicach Jarocina, a także
gatunki chronione oraz takie, które już wyginęły. Teatr Lalek "Pinokio" z Nowego Sącza pokazał
najmłodszym edukacyjne przedstawienie kukiełkowe "Zaczarowany las". Wszyscy chętni mogli

również wziąć udział w zajęciach plastycznych, podczas których uczestnicy zajmowali się lepieniem
"zwierzaczków - cudaczków" z nowoczesnej modeliny oraz malowaniem ich farbami. Z pewnością
sporą atrakcją było "balonowe ZOO" czyli skręcanie zwierzątek oraz spotkanie z pluszowym
smokiem Teodorkiem. Była to doskonała okazja do tego, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Przez cały czas trwania Nocy Muzeów w ratuszu można było oglądać bezpłatnie wszystkie wystawy
muzealne, wziąć udział w grach i zabawach i wygrać drobne nagrody. Każdy, kto tego wieczoru
odwiedził muzeum otrzymał bezpłatne wejściówki dla całej rodziny na niezwykły seans filmowy
"Legendy Sowiego Królestwa" w 3D, który zorganizowano w jarocińskim kinie. Muzeum nie
zapomniało również o rodzicach. Podczas gdy ich pociechy były zajęte oglądaniem filmu
animowanego, Stowarzyszenie JAROCIN XXI zaprosiło rodziców i wszystkich chętnych na plenerowy
spektakl teatralny "Rabin Maharal i Golem", który pokazany był na rynku.
W Skarbczyku z kolei udostępniono wystawę Olgierda Futomy "PLAKATY KUCHENNE", a na niej
kilkadziesiąt projektów znanego jarociniaka. Ponadto, w Skarbczyku odbyły się również pokazy
Jarocińskiego Klubu Szachowo - Warcabowego.
... i w Śmiełowie
Swoją ofertę zaprezentowało również Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie. Tematem
przewodnim były "Ballady i romanse". W programie znalazła się m.in. prezentacja filmu
animowanego Świteź, reż. Kamil Polak (adaptacja ballady Adama Mickiewicza), czy happeningi
Krakowskiego Teatru Ulicznego Kalejdoskop. Odniesienia do narodowego wieszcza zawierał również
monodram Wojciecha Tremiszewskiego: Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w
branży rozrywkowej. Zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu smyczkowego Stradivardius
Kwintet. Na trasie Jarocin - Śmiełów kursował bezpłatny autobus dowożący uczestników Nocy
Muzeów z Jarocina do placówki w Śmiełowie.

2012-05-22 | Polska Biega w Witaszycach
Kilkaset osób wzięło udział w biegu zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji "Polska Biega
2012", który odbył się w sobotę 19 maja w Witaszycach. Miejscowość już po raz czwarty
przyłączyła się do przedsięwzięcia.

Wydarzeniu sprzyjała słoneczna pogoda. W sobotni poranek, na boisku przy kompleksie sportowym
Orlik stawiło się około 200 osób chętnych do wzięcia udziału w biegu. Zawody odbywały się z
podziałem na kategorie wiekowe: przedszkolaki, szkoła podstawowa, gimnazjum i kategoria
główna. W kategorii otwartej, w której walczono o Puchar Burmistrza Jarocina zwyciężył Maciej
Mrówczyński, drugie miejsce zajął Jakub Kaźmierczak, a trzecie Andrzej Siejak. Rywalizacja toczyła
się również w kategorii nordic walking. Najlepsza okazała się Aleksandra Rychel. W przerwach
pomiędzy poszczególnymi biegami, swoje umiejętności taneczne prezentowały uczennice ze szkoły
podstawowej w Witaszycach.

Wszyscy, którzy wystartowali w biegu mogli liczyć na pamiątkowe dyplomy. Poza tym, wśród
uczestników rozlosowano upominki. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Jarocina. Organizatorami
imprezy byli: Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Witaszycach, sołectwo Witaszyce i Stowarzyszenie
na rzecz Witaszyc. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy.

2012-05-18 | Muzealna noc...
... w Jarocinie
O bogatą ofertę na tę noc zadbało również Muzeum Regionalne w Jarocinie. Od 18.00 do 23.00 w
ratuszu w dwóch muzealnych salach najmłodsi będą mogli obejrzeć wystawę przyrodniczą "Co
słychać w lesie". Zgromadzono na niej ssaki i ptaki, które powszechnie spotyka się w okolicach
Jarocina, a także gatunki chronione oraz takie, które już wyginęły. O godz. 18.15 Teatr Lalek
"Pinokio" z Nowego Sącza pokaże najmłodszym edukacyjne przedstawienie kukiełkowe
"Zaczarowany las". Między godz. 19.00 a 21.00 chętni mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych,
podczas których uczestnicy zajmą się lepieniem "zwierzaczków - cudaczków" z nowoczesnej
modeliny oraz malowaniem ich farbami. Atrakcją z pewnością będzie "balonowe ZOO" czyli
skręcanie zwierzątek oraz spotkanie z pluszowym smokiem Teodorkiem. Będzie to okazja do tego,
aby zrobić sobie również pamiątkowe zdjęcie - wystarczy tylko wziąć ze sobą aparat fotograficzny.
Przez cały czas trwania Nocy Muzeów w ratuszu można oglądać bezpłatnie wszystkie wystawy
muzealne, wziąć udział w grach i zabawach i wygrać drobne nagrody. Każdy, kto tego wieczoru
odwiedzi muzeum otrzyma bezpłatne wejściówki dla całej rodziny na niezwykły seans filmowy
"Legendy Sowiego Królestwa" w 3D, który rozpocznie się o godz. 21.00 w jarocińskim kinie.
Muzeum nie zapomniało również o rodzicach. Podczas gdy ich pociechy będą zajęte oglądaniem
filmu animowanego, Stowarzyszenie JAROCIN XXI zaprosi rodziców i wszystkich chętnych na
plenerowy spektakl teatralny "Rabin Maharal i Golem?, który pokazany będzie o tej samej porze na
rynku. W Skarbczyku z kolei czynna będzie wystawa Olgierda Futomy "PLAKATY KUCHENNE", a na
niej kilkadziesiąt projektów znanego jarociniaka. W godz. 19.00 do 21.00 w Skarbczyku odbędą się
również pokazy Jarocińskiego Klubu Szachowo-Warcabowego.
... w Śmiełowie
Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie zaprasza 19 maja na Noc Muzeów, której tegorocznym
tematem przewodnim będą "Ballady i romanse". W programie nie zabraknie akcentów
plastycznych, teatralnych i filmowych oraz kulinarnych. Gmina Jarocin finansuje przejazdy
uczestników imprezy.
Zobacz również:
plakat - Śmiełów [doc, 1.06MB]
plakat - Jarocin [jpg, 0,44MB].

2012-05-18 | Majówkowy tydzień w Golinie
26 maja w Golinie rozpocznie się wyjątkowa Majówka. W programie przewidziane jest wiele atrakcji
dla wszystkich, a impreza potrwa... cały tydzień.
Świętowanie rozpocznie się 26 maja o godzinie 15:00 w golińskim sanktuarium. Podczas uroczystej
Mszy św. poświęcony zostanie odrestaurowany Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia. Następnie
na placu przy sali OSP odbędzie się dalsza część uroczystości. Od godziny 16:00 zaplanowany jest
wspólny grill dla wszystkich, którzy brali udział w rewitalizacji Sanktuarium i otoczenia. Od godziny
17:00 rozpocznie się festyn rodzinny z wieloma atrakcjami, w tym m.in. występy dzieci i młodzieży
z golińskich szkół, konkursy i zabawy dla wszystkich, zamek dmuchany, trampolina, kule na
wodzie, przejażdżki bryczką, wiatrówka, pokazy sprzętu ratowniczo - gaśniczego, bańki mydlane
oraz gastronomia. Od godziny 19:00 do białego rana przewidziana jest zabawa taneczna z
zespołem ACTIV.
Z kolei 30 maja o godzinie 17:00 w golińskiej sali sportowej rozegrane zostaną Mistrzostwa
Sołectwa o puchar Sołtysa w tenisie stołowym. To zaproszenie do udziału w zawodach dla
wszystkich mieszkańców sołectwa. Zapisy można składać do 28 maja u Sebastiana Waszkiewicza
pod numerem telefonu 695-920-507.
Tegoroczna Majówka zwieńczona zostanie na sportowo. 2 czerwca o godzinie 11:00 na boisku
Gromu rozegrany zostanie mecz trampkarzy: Grom Golina - Victoria Skarszew Żelazków. O
godzinie 13:00 odbędzie się już VI edycja ogólnopolskiej akcji Polska Biega pod hasłem: "Biegaj z
nami golińskimi ulicami". Rejestracja zawodników nastąpi od 10:30 do 12:45. Dla uczestników
wspólnej zabawy przewidziane jest tradycyjnie wiele nagród i poczęstunek. W tym roku bieg
odbędzie się w barwach narodowych, a celem jest pokonanie w sumie odległości jak z Goliny na
Stadion Narodowy w Warszawie.
Organizatorami imprez jest Sołtys i Rada Sołecka oraz golińskie stowarzyszenia. Więcej na ten
temat można przeczytać na stronie internetowej Sołectwa - www.golina.jarocin.pl
Zobacz również: plakat [JPG, 238KB].

2012-05-18 | Festyn rodzinny ze Szcześniakiem
Mieczysław Szcześniak będzie gościem specjalnym "Festynu rodzinnego", który odbędzie 27 maja
na jarocińskim rynku. To zwieńczenie projektu pn. "Postaw na rodzinę" realizowanego od stycznia
br. na terenie jarocińskich szkół.
W ramach tej akcji prowadzone były m.in. różne konkursy i spotkania. Kampania miała na celu
podkreślenie rodzinnych wartości w życiu codziennym, a jej przesłaniem miało być pokazanie, że
"inwestowanie" w nie obniża ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze.
Podczas festynu zaprezentowane zostaną ich efekty. Jego organizatorem jest Gmina Jarocin i
Stowarzyszenie Muzyczne Canticum Gaudium w Jarocinie, które otrzymało na ten cel z gminnego
portfela 21 tys. zł dotacji.
Szczegóły na plakacie [JPG, 186KB].

2012-05-18 | FAS na warsztacie
Oddział Jarociński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa 17 maja zorganizował seminarium i
warsztaty na temat "Dzieci ze specyficznymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi w
przebiegu poalkoholowego uszkodzenia mózgu (Alkoholowy Zespół Płodowy FAS)". Spotkanie

poprowadził dr Krzysztof Liszcz - lekarz medycyny, współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz
Wspierania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu "Daj Szansę". Udział w nim wziął m.in.
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski oraz reprezentanci rodzin zastępczych, Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznych w Jarocinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie,
kuratorzy sądowi.

Podczas spotkania omówiono m.in. tematy dotyczące wychowania dzieci z FAS i uszkodzenia płodu
wywołane spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne, będące głównymi objawami FAS.
Seminarium zgromadziło dużą liczbę uczestników co cieszyło organizatorów.
Współorganizatorem warsztatów była Gmina Jarocin, która dofinansowała wydanie materiałów
edukacyjnych i promocyjnych związanych z tą akcją.

2012-05-18 | Nabór do "Dzieci Jarocina"
To będzie wyjątkowy zespół złożony ze śpiewających jarociniaków w wieku 6+ i 60+ wraz z
zespołem instrumentalistów w wieku pośrednim. "Dzieci Jarocina" będą wykonywać wyłącznie
utwory polskich wykonawców, którzy od lat 70. gościli w Jarocinie najpierw podczas Wielkopolskich
Rytmów Młodych, a później na jarocińskich festiwalach. Właśnie zaczyna się nabór.
Dotychczas nazwa "Dzieci Jarocina" kojarzyła się grupą uczestników przedszkola festiwalowego,
występującą z jednym utworem ostatniego dnia na głównej scenie Jarocin Festiwalu. W związku z
tworzonym w Jarocinie Spichlerzem Polskiego Rocka, we współpracy Muzeum Regionalnego w
Jarocinie ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Jarocinie (prowadzonym przez Towarzystwo
Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego) powstał projekt międzypokoleniowego zespołu propagującego
polską muzykę rockową wykonywaną w Jarocinie w latach 70. podczas Wielkopolskich Rytmów
Młodych i od lat 80. w czasie jarocińskich festiwali. Zarówno dzisiejsi 60-70-latkowie z Jarocina, jak
i kilkulatkowie uczęszczający dziś z rodzicami na festiwale mogą śmiało nazywać się "Dziećmi
Jarocina". Grupa starsza tworzyła Wielkopolskie Rytmy Młodych i festiwal jarociński, pracowała przy
ich organizacji, występowała, uczestniczyła w koncertach, ale przede wszystkim pokochała na
zawsze polską muzykę rockową. Młodsi dopiero będą ją poznawać, wspólnie z seniorami wykonując
piosenki z lat 70., 80., 90. i najnowsze. "Dzieci Jarocina" będą jakby połączeniem rockowego
wcielenia Arki Noego i amerykańskiej grupy Young@Heart - 80-letnich staruszków koncertujących
na całym świecie z piosenkami m. in. Nirvany, The Clash, Coldplay. W ubiegłym roku występowali
w Poznaniu na Malta Festival.
Cotygodniowe zajęcia kilkunastoosobowej grupy 6+ poprowadzi Tomasz Jankowski, założyciel
zespołu Dzieciuff Squad, posiadający także kilkuletnie doświadczenie w przygotowywaniu do
występów na dużej scenie uczestników przedszkola festiwalowego. Z seniorami będzie pracował
Zbigniew Obara - wieloletni dyrektor szkoły muzycznej, w latach 70. zaangażowany w organizację
WRM, dziś prowadzący zajęcia w Społecznym Ognisku Muzycznym i chór emerytów przy
jarocińskim Centrum Socjalnym im. Jana Pawła II. Zespołem instrumentalistów pokieruje

klawiszowiec Leszek Świderski - dyrektor SOM, laureat - wraz z zespołem Tandem Blues - nagrody
dziennikarzy jarocińskiego festiwalu w roku 1981. Wraz z nim grać będą: Mariusz Miśkiewicz (git.),
Grzegorz Klimkiewicz (git. bas.), Dawid Grzech (perkusja) i Artur Pawlaczyk (git., niegdyś również
Tandem Blues). Pierwszy, krótki koncert planowany jest w lipcu w trakcie Jarocin Festiwalu, a
kilkudziesięciominutowy występ podsumowujący kilka miesięcy zajęć planowany jest na koniec
listopada.
Zgłoszenia dzieci (w wieku od 6-16 lat) i seniorów (powyżej 60 roku życia) należy przesyłać na
adres dziecijarocina@somjarocin.pl do czwartku 24 maja. Przesłuchania kandydatów do grupy 6+
odbędą się w siedzibie Ogniska Muzycznego (Jarocin, ul. T. Kościuszki 16 - to w tym budynku
najpierw w latach 70. odbywały się Wielkopolskie Rytmy Młodych!) w sobotę 26 maja w godz.
10.00 - 12.00, a seniorów od 12.00 do 14.00. Należy przygotować jedną dowolną piosenkę z
podkładem na płycie CD lub do wykonania a capella. Wyniki naboru do zespołu Dzieci Jarocina
zostaną ogłoszone 1 czerwca w Dniu Dziecka na stronie www.somjarocin.pl. Więcej informacji:
www.somjarocin.pl i Muzeum Regionalne w Jarocinie, Rynek-Ratusz, tel. 62 747 34 49.
Projekt "Dzieci Jarocina" rusza dzięki dotacji przyznanej Towarzystwu Muzycznemu przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach zadania "Realizacja przedsięwzięć
służących aktywizowaniu seniorów i współpracy międzypokoleniowej".

2012-05-16 | Bitwa o Jarocin
Nie lada gratka szykuje się dla miłośników sportów. 25 maja w hali przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie
odbędzie się Gala Mieszanych Sztuk Walki. W programie przewidziano 12 ekscytujących
pojedynków w formułach MMA, K1, MUAY THAI, TAEKWONDO, BOKS. Nowością będzie z pewnością
pojedynek kobiet.
Oprócz walk podziwiać będą można najbardziej wysportowane kobiety w nowej dyscyplinie POLE
DANCE SHOW (sportowy taniec kobiet na rurze). Gośćmi specjalnymi będą Przemysław Saleta i
Grzegorz Skrzecz. Szczegółowe informacje na www.MMA-SHOW.pl
Zobacz również: plakat [JPG, 158KB].

2012-05-15 | Z Libercourt do Jarocina
Mer Libercourt Daniel Maciejasz wraz z miejscową radną Alice Calkosinski - Pagano to pierwsza
zagraniczna delegacja, którą przyjął urzędujący od marca burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski.
Przedstawiciele zaprzyjaźnionego francuskiego miasta partnerskiego gościli w Jarocinie od 10 do 13
maja.
Głównym tematem wizyty była organizacja III Olimpiady francusko-polskich miast partnerskich w
Nord-Pas-de-Calais, która odbędzie się w dniach 21-23 czerwca br. Jej organizatorem jest właśnie
miasto Libercourt i Dom Polonii we Francji. Ponadto obie strony wstępnie omówiły również
przyszłoroczne obchody 35-lecia współpracy pomiędzy Libercourt i Jarocinem.
To spotkanie zaowocowało również nowymi pomysłami na współdziałanie obu miast partnerskich.

2012-05-15 | Poczuć władzę burmistrza
- Czujecie ciężar odpowiedzialności? - pytał żartobliwie burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski
uczennice Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczanowie, które wraz ze swoimi kolegami i

nauczycielkami gościły 14 maja w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. I w pierwszej kolejności nie
omieszkały skorzystać z propozycji włodarza miasta, aby zasiąść w jego fotelu.

Wizyta małych gości miała charakter roboczy, gdyż biorą udział w projekcie "Z małej szkoły w
wielki świat", którą realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych. W łuszczanowskiej placówce
wdrażany jest on pod kierunkiem polonistki Krystyny Kałmuckiej. W ramach tego ogólnopolskiego
przedsięwzięcia dzieci realizują różne zagadnienia z tematyki społeczno - obywatelskiej oraz
matematyczno - przyrodniczej. A "Jak wpływać na gminę?" - towarzyszyło im podczas wyjazdowej
lekcji poświęconej lokalnemu samorządowi.

Uczniów bardzo interesowało m.in. czy burmistrz jako dziecko marzył, żeby piastować w przyszłości
taki urząd, czy trudno rządzi się gminą, co chciałby zmienić, czy zna Łuszczanów, co sądzi o
młodzieży. - Jako dziecko nie marzyłem o tym, żeby zostać burmistrzem, bo nie było wówczas
takiego urzędu i były to inne czasy. Ale bardzo chciałem robić coś, dzięki czemu będę mógł
zmieniać różne rzeczy - tłumaczył Stanisław Martuzalski. - Myślę, że dzisiejsza młodzież jest
fantastyczna. A od nas - samorządowców, rodziców, nauczycieli - zależy jak bardzo uda się wam
pomóc w realizacji waszej przyszłości. Może stoi tu między wami druga Szymborska albo ktoś
zostanie drugim Kopernikiem? Wspomniał również o tym, że wszystkie sprawy, z jakimi na co dzień
się boryka z racji stanowiska, które piastuje, są dla niego równie ważne i cieszy się bardzo ze
wszystkiego, co się uda pozytywnie rozwiązać.
Uczniowie zwiedzili również magistrat "od kuchni" i uwiecznili swoją wizytę na pamiątkowym
zdjęciu z burmistrzem i jego I zastępcą - Hanną Szałkowską. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w
Jarocinie podzielą się wynikami ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Łuszczanowa na
temat różnych obszarów funkcjonowania gminy.

2012-05-15 | Alkoholowy Zespół Płodowy FAS - seminarium i warsztaty
Oddział Jarociński Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa zaprasza na seminarium i warsztaty
na temat "Dzieci ze specyficznymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi w przebiegu

poalkoholowego uszkodzenia mózgu (Alkoholowy Zespół Płodowy FAS)". Spotkanie, które odbędzie
się 17 maja w sali nad restauracja "Klubowa" w Jarocinie, przy ul. Kościuszki 3, poprowadzi dr
Krzysztof Liszcz - lekarz medycyny, współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Wspierania w
Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu "Daj Szansę".
Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. kwestie dotyczące uszkodzenia płodu wywołane
spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne, będące głównymi objawami FAS. Rozpoczęcie
seminarium zaplanowano na godzinę 8:45. Ze względów organizacyjnych, organizatorzy proszą o
wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod nr. 609 521 286, 693 350 739 lub
mailowo szr.jarocin.gmail.com.
Współorganizatorami warsztatów są: Urząd Miejski w Jarocinie i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Jarocinie.
Zobacz również: plakat [GIF, 272KB].

2012-05-14 | Projekty unijne na fotografiach
Interesujesz się fotografią? Posiadasz w swoich zbiorach zdjęcia przedstawiające inwestycje
realizowane dzięki środkom unijnym? Jeśli tak, to zapraszamy do udziału w "Wielkopolskim Klubie
Fotograficznym" - projekcie realizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
Przedsięwzięcie ma na celu promocję dobrych praktyk w wykorzystaniu środków unijnych oraz
promocję unikatowych zdjęć odnoszących się do tematyki obszarów wiejskich. Organizatorzy
zachęcają do nadsyłania zarówno pojedynczych kadrów, jak również fotoreportaży dotyczących
wielkopolskich obszarów wiejskich. Szczególnie poszukiwane są fotografie ukazujące krajobrazy i
przemiany wielkopolskiej wsi, prezentujące miejsca warte poznania, pokazujące innowacyjne
projekty finansowane z funduszy europejskich.
Wszystkie nadesłane prace zamieszczane będą w galerii na stronie www.wielkopolskie.ksow.pl oraz
www.prow.umww.pl. Dodatkowo, najciekawsze ukażą się w miesięczniku "Monitor Wielkopolski",
jako dodatek do Gazety Wyborczej oraz Głosu Wielkopolskiego (www.monitorwielkopolski.pl).
Zdjęcia i fotoreportaże należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: klub.fotograficzny@umww.pl
z dopiskiem "Wielkopolski Klub Fotograficzny".
Wymagania techniczne jakie powinny spełniać nadsyłane prace:
1. Zdjęcie - format: jpg, png, gif, rozmiar pliku: do 500 kb, wymiary: do 640x480 px.
2. Tytuł zdjęcia lub fotoreportażu - (max. 50 znaków).
3. Opis - (max. 300 znaków) - informacja na temat zdjęcia lub fotoreportażu
uwzględnieniem: miejscowości oraz daty wykonania zdjęcia.
4. Autor - imię, nazwisko oraz numer telefonu.

z

2012-05-14 | Zaprojektuj Jarocińską Kartę Miejską
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski ogłasza otwarty konkurs na wizualizację Jarocińskiej Karty
Miejskiej. Jego celem jest wyłonienie najlepszego projektu biletu elektronicznego planowanego do
wdrożenia w Jarocińskich Liniach Autobusowych sp. z o.o. w Jarocinie. Wizualizacja ma służyć
promocji wizerunku miasta Jarocin wśród mieszkańców i turystów.
Prace, na które czekamy do 25 maja 2012r. do godz. 15.00, należy składać w Sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. 32. W przypadku wysyłki listownej o dacie
zgłoszenia będzie decydować data wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
Następnie Komisja Konkursowa, którą powoła burmistrz, wyłoni najciekawszy projekt. Pod uwagę
będą brane m.in.: ogólne wrażenie estetyczne i atrakcyjność wizualizacji, odniesienie do symboliki i
tradycji Jarocina oraz oryginalność pomysłu.
Zwycięzca konkursu otrzyma bilet zapraszamy. okresowy na 3 miesiące do wykorzystania na
wybranej przez siebie trasie. Szczegóły w regulaminie (poniżej). Serdecznie zapraszamy.
Zobacz również:
- regulamin [PDF, 55KB],
- formularz zgłoszeniowy [PDF, 87KB],
- instrukcja tworzenia szaty graficznej [PDF, 114KB].

2012-05-12 | Podwójny jubileusz strażacki
Uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej w
Jarocinie oraz 60-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Jarocinie odbyły się w 11 maja na terenie
jarocińskiej komendy PSP.

Jednym z punktów programu było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stanowiska dla
pracowników/strażaków z jarocińskiej jednostki. Pamiątkowym medalem z okazji 20-lecia
Państwowej Straży Pożarnej uhonorowano również zaproszonych gości, wśród których znalazł się
Burmistrz Jarocina, Stanisław Martuzalski.
W licznych przemówieniach podkreślano zmiany jakie przeszła Państwowa Straż Pożarna przez 20
lat swego istnienia, które widoczne są choćby w wyposażeniu jednostek i wozów bojowych.
Burmistrz Jarocina, dziękując za wieloletnią współpracę strażaków z gminą podkreślił, jak ważną
rolę odgrywa ta jednostka w naszym codziennym życiu.

2012-05-09 | Miłośnicy książek na 2 kółkach
Niepewna pogoda i nagłe ochłodzenie nie odstraszyły 50 cyklistów, w tym Burmistrza Jarocina
Stanisława Martuzalskiego, którzy w niedzielny poranek (6 maja) wzięli udział w rajdzie
integrującym bibliotekarzy, bibliotekarek, miłośników książek i rowerów. Tym samym Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin zainaugurowała ogólnopolskie obchody Tygodnia Bibliotek.

Na starcie rajdu "Odjazdowy Bibliotekarz" włodarz miasta wręczył róg obfitości i złożył życzenia dla
jarocińskich bibliotekarek na ręce dyrektor placówki Agnieszki Borkiewicz. Osiemnastokilometrowa
trasa prowadziła sprzed Pałacu Radolińskich przez Cielczę, Radlin, Wilkowyję i Annapol z powrotem
pod Pałac, na którego tyłach po rajdzie odbyło się ognisko. Uczestnicy rajdu mogli upiec
przywiezione przez siebie kiełbaski, a także kupić regionalia i książki z czytelni naukowej. Zostały
też rozlosowane nagrody ufundowane przez Bibliotekę oraz przez ogólnopolskich sponsorów akcji
"Odjazdowy Bibliotekarz".
Jarocińska biblioteka po raz drugi przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji zainicjowanej w 2010 roku
przez łódzkie bibliotekarki. Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwała Straż Miejska, a nad
zdrowiem - przedstawiciel Grupy Ratownictwa Medycznego Pa-Ra_Med Group.

2012-05-09 | Pamięć o zwycięstwie
67 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Wydarzenie to tradycyjnie zostało uczczone przez
lokalne władze gminy na czele z zastępcami Burmistrza Jarocina: Hanną Szałkowską i Mikołajem
Kostką oraz delegacje reprezentujące m.in. organizacje kombatanckie i szkoły.

8 maja, w Parku Zwycięstwa przy pomniku "Bohaterskich Synów Ziemi Jarocińskiej 1939-1945",
złożone zostały okolicznościowe wiązanki patriotyczne.

2012-05-08 | Oni na pewno zagrają na Małej Scenie
750 zgłoszeń otrzymało jury konkursu Red Bull Tourbus Rytmy Młodych, które odbędą się podczas
tegorocznego Jarocin Festiwal (20-22 lipca). To rekordowe - w porównaniu do poprzednich edycji zainteresowanie. Jurorzy pośród tego grona wybrali 4 zespoły, które mają już zagwarantowany
występ na Małej Scenie Red Bull Tourbus. Wśród szczęśliwców znaleźli się: Irena, Vermones, Power
of Trinity oraz Searching For Calm.

Irena to młody warszawski zespół grający gitarowy pop. Zespół tworzą: Tomasz Pamrów, Antek
Opolski, Maciej Tokarski, Janek Pstrokoński oraz gościnnie Michał Nocny. Vermones to z kolei
najmłodszy, nowofalowy rodzimy kwartet, a w skład formacji wchodzą: Mateusz Suchecki, Filip
Golis, Albert Przymus oraz Konrad Kubalski. Power of Trinity pochodzi z Łodzi, a kapelę tworzą:
Jakub Kożba, Łukasz Cyprys, Krzysiek Grudziński oraz Grzesiek Graczyk. Searching For Calm to
zespół, którego muzyka powstała ze zderzenia jazzu, hardcore'u i melodii 12 lat temu w Sosnowcu.
W jego skład wchodzą: Michał Maślak, Jakub Basek, Michał Augustyn oraz Bartosz Lichołap.

Ponadto między 7 a 31 maja w serwisie CGM.pl zostanie przeprowadzone głosowanie internautów,
którzy wskażą 10 finalistów spośród kolejnych 20 zespołów wybranych przez jury złożone z
pracowników Agencji Go Ahead oraz ekipy Red Bull Tourbus. A wśród nich są: Szezlong, Ocean Of
Noise, Rust, Forerunners, Rotten Bark, Curly Heads, Upside Down, Szajba, Tsigunz Fanfara
Avantura, Kaseciarz, Joao Rocks, Bridgetown, Plan, Sid-Like Sedition, Party Hard, Sight To Behold,
The Black Hearts, Dash Channel, October Leaves, Jarecki. Wyniki tego głosowania zostaną
ogłoszone na stronie www.redbulltourbus.pl, www.jarocinfestiwal.pl oraz cgm.pl do 1 czerwca.
10 zespołów wytypowanych przez internautów zaprezentuje się 19 lipca w Jarocińskim Ośrodku
Kultury, który jest partnerem festiwalu. Spośród tego grona jury wybierze 2 zespoły, które
uzyskają prawo występu na Małej Scenie Red Bull Tourbus w Jarocinie. Wszystkie kapele, które się
na niej zaprezentują będą walczyć o nagrody: publiczności oraz jury. Laureaci wystąpią 22 lipca na
Dużej Scenie Festiwalu. Zwycięzca nagrody publiczności również zostanie uhonorowany!
Pełny regulamin Konkursu Red Bull Tourbus Rytmy Młodych dostępny jest na:
www.redbulltourbus.pl oraz www.jarocinfestiwal.pl Więcej informacji na temat Red Bull Tourbus:
www.redbulltourbus.pl

2012-05-08 | Ostatnia odsłona artystyczna Jarocin Festiwal
Jello Biafra and the Guantanamo Schood of Medicine, Starzy Sida, Arka Noego, Paula i Karol oraz
NOKO to ostatni artyści, których ujawnia Agencja Go Ahead, a którzy wystąpią na scenie

tegorocznego Jarocin Festiwal (20-22 lipca). Tym samym dołączyli oni do muzycznego grona, w
którym znaleźli się już 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,
Magnificent Muttley, Nosowska, Coma, Luxtorpeda, Voo Voo i Showman.
Legenda punka
Grupy Dead Kennedys to legendarny punkowy zespół,
który powstał w 1978 roku w San Francisco i od początku
budził wiele emocji. Należy bowiem do grona
najważniejszych formacji tego gatunku, a Jello Biafra to
jeden z najbardziej charyzmatycznych punkowych
wokalistów. Grupę, już od momentu powstania
wyróżniało polityczne zaangażowanie, a aktywność jego
członków nie ograniczała się jedynie do sceny muzycznej
- sam Jello Biafra w 1979 roku zgłosił swoją kandydaturę
na burmistrza San Francisco i zyskał 4% głosów,
obiecując m.in. przebranie polityków i biznesmenów w
stroje klaunów. Niestety zespół rozpadł się w 1986 roku, Biafra kontynuował jednak karierę solową.
W tym czasie współpracował między innymi z Melvins,
NoMeansNo czy Lard. Jego zespół - Jello Biafra and the
Guantanamo School of Medicine nawiązuje do stylistyki Dead
Kennedys, a na koncertach wykonuje również ich utwory. Koncert
na festiwalu w Jarocinie będzie jedynym występem Jello Biafra
and the G.S.M. w Europie tego lata. To wyjątkowa okazja do
usłyszenia na żywo m.in. kultowego "California Über Alles"!
Nietypowy jednoosobowy i pełnowymiarowy zespół
Starzy Sida to projekt powstały z połączenia zespołów Brudne
Dzieci Sida i Starzy Singers. Brudne Dzieci Sida to zespół dość
nietypowy, gdyż jednoosobowy, stworzony przez Grzegorza
"Patyczaka" Kmitę. Projekt debiutował w 1997 roku kasetą "Trzy akordy darcie mordy". Patyczak
tworzy punk rocka, choć na scenie zwyczajowo
występował sam, jedynie z gitarą akustyczną. Przylgnęła
do niego etykietka "punkowego barda", który gra w
najdziwniejszych miejscach, dla różnych grup ludzi,
zawsze jednak wciągając ich w swoje nietypowe show.
Starzy Singers to z kolei pełnowymiarowy zespół, który
powstał również w latach 90. w Warszawie. Zgodnie z
deklaracjami kieruje się hasłem "wczoraj Kotły, dzisiaj
Wembley, jutro cały świat!" i być może w ramach tego
planu w 2000 roku podjął się współpracy z Patyczakiem z
Brudnych Dzieci Sida. Do spotkania doszło na jednej z
imprez cyklu "Miasto i poeci". Starzy Sida zagrali parę
koncertów i rok później wydali wspólną płytę.

utworami Kultu, Brygady Kryzys, Armii,
Zamkniętego - zespołów znanych
Jarocina lat 80.
Paula i Karol
przedsięwzięcie Pauli Bialskiej i Karola
narodził się w 2009 roku w Warszawie,
do napisania wspólnie swoich
popowych piosenek. Dotychczas nagrali
"Goodnight Warsaw" i długogrające

Noe i jego Arka
Zespół Arka Noego powstał w 1999 roku. Od samego
początku przewodzi jej Robert "Litza" Friedrich, znany
przede wszystkim z zespołów 2Tm2,3, Acid Drinkers,
Turbo czy też ostatnio - Luxtorpeda. W skład Arki Noego
wchodzi 8 muzyków oraz od 12 do 15 dzieci - głównie
pociech członków zespołu. W Jarocinie Arka pojawi się ze
swoją ostatnią płytą "Pan Krakers". To
krążek niezwykły,
bowiem dzieci mierzą się
na nim z punkowymi
Dezertera czy Oddziału
doskonale ze sceny
Paula i Karol to wspólne
Strzemiecznego. Projekt
kiedy to muzycy usiedli
pierwszych, folkowotrzy płyty - EP
"Overshare" i "Whole
Again". Zespół powraca do Jarocina, by zaprezentować
nową płytę!

Rock, metal i grunge
Zespół NOKO bywalcom Jarocina powinien być doskonale
znany, gdyż w 2011 roku zdobył na festiwalu Nagrodę
Publiczności. Ponadto w 2009 roku grupa supportowała
Comę na bardzo udanej trasie koncertowej. Muzycy wzięli
też udział w pierwszej polskiej edycji programu "Must be
The Music/Tylko Muzyka", docierając do samego finału.
Brzmienie NOKO to połączenie rocka, metalu i grunge'u.
Dzięki aktywnemu działaniu na polskiej scenie rockowej zespół zdobył już sporo fanów i z
pewnością przekona do siebie kolejnych na głównej scenie Jarocin Festiwalu 2012.
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.

2012-05-07 | Jarocińscy Bracia rozpoczęli sezon
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie 1 maja zorganizowało strzelanie m.in. o tarczę Konstytucji
3 Maja. Tarcze Bracką wystrzelał Marek Balcerek z KBS Jutrosin, a wyjątkową nagrodą była szabla,
którą zdobył Roman Gauza z KBS Jarocin.

Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski bardzo serdecznie podziękował organizatorom za
podkreślenie tak ważnego święta jakim jest kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wspomniał o tym jak ważne jest kultywowanie patriotyzmu. Ta szczególna - świąteczna - tarcza
powędrowała do Romana Gauzy z KBS Jarocin.

2012-05-07 | Obchody święta 3 Maja
221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z
Burmistrzem Jarocina Stanisławem Martuzalskim i I Zastępcą Burmistrza Hanną Szałkowską oraz
organizacje kombatanckie. Z tej okazji 3 maja w Parku Zwycięstwa złożone zostały okolicznościowe
wiązanki przy pomniku "bohaterskim Synom Ziemi Jarocińskiej 1939-1945".

Radna Rady Miejskiej Lechosława Dębska przedstawiła rys historyczny dotyczący Konstytucji 3
Maja i tradycję związaną z tym świętem, po czym nastąpiło złożenie kwiatów. Na sam koniec
włodarz miasta podziękował wszystkim za przybycie i podkreślił istotę tego święta.

2012-05-03 | Łopot flagi w sercu miasta
Biało-czerwona flaga załopotała 2 maja w samo południe na jarocińskim rynku. Tym samym
uczczono przypadający na tę datę Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wciągnięcia flagio na
maszt dokonali żołnierze 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im. gen. Bryg. Stanisława
Taczaka.

W uroczystościach wziął udział m.in. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski wraz z I zastępcą
Hanną Szałkowską. Na temat tego święta włodarz miasta porozmawiał z licznie przybyłymi dziećmi
z jarocińskich szkół.

2012-05-02 | Wstęp wolny do koszar
16. jarociński batalion remontu lotnisk im. gen. Bryg. Stanisława Taczaka 27 kwietnia otworzył
swoje podwoje dla mieszkańców gminy Jarocin. Święto jednostki czyli "Dzień Otwartych Koszar"
poprzedziła msza św. w kościele oo. Franciszkanów, a po niej - o godz. 11.00 - uroczysty apel na
terenie Jednostki Wojskowej.

Udział w tej uroczystości wzięli przedstawiciele m.in. lokalnego samorządu z Burmistrzem Jarocina
Stanisławem Martuzalski na czele oraz delegacje stowarzyszeń i instytucji. - To dzień uroczysty i
czas na podsumowanie tego, co przyniósł kolejny rok w życiu batalionu. Odnosząc się z szacunkiem
do całego Waszego dorobku, gratuluję dotychczasowych osiągnięć życząc zarazem, by dalsza
służba stanowiła źródło niekończącej się satysfakcji i pomyślności. Niech zawodowej codzienności
towarzyszy zdrowie, entuzjazm w realizacji zadań, wysokie wyniki w szkoleniu, gotowość bojowa i
dyscyplina oraz uznanie społeczne - stwierdził włodarz miasta. - Tylko ci, którzy śmiało podejmują
nowe wyzwania i traktują wykonywany zawód z pasją mają szansę zdobyć jak najwięcej. Łączę
więc życzenia kolejnych sukcesów na niwie zawodowej, jak również w życiu osobistym dla Was i
Waszych Rodzin. Niech spełniają się Wam wszelkie marzenia. Pogratulował również wszystkim
odznaczonym i wyróżnionym żołnierzom batalionu. - Taka nobilitacja jest zwieńczeniem codziennej,
nie zawsze łatwej pracy - podsumował.

Imprezę uświetniły pokazy grup rekonstrukcyjnych z różnych epok: napoleońskiej, Powstania
Wielkopolskiego i... Star Wars. Zwiedzający mogli również "od kuchni" podejrzeć uzbrojenia i sprzęt
wojskowy.

2012-05-02 | Program specjalnej troski nad zwierzętami
27 marca Rada Miejska w Jarocinie przyjęła "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 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. W
celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt Gmina Jarocin podpisała umowę w tym zakresie z lekarzem weterynarii Mateuszem
Brzezewskim. Można się z nim kontaktować pod nr tel. 695 818 002 lub 781 376 447 lub 605 840
851. Należy jednak zaznaczyć, że powyższa umowa nie dotyczy: zwierząt dzikich, takich jak sarny
czy lisy oraz przypadków, gdy na drodze zostanie znalezione martwe zwierzę. W przypadku
znalezienia padliny na drodze należy kontaktować się z zarządcą danej drogi.
Ponadto - w celu realizacji zadania pn. opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz usypianie ślepych
miotów Gmina Jarocin finansuje: sterylizację wolno żyjących kotek, podstawowe leczenie
weterynaryjne wolno żyjących kotów, karmę dla wolno żyjących kotów (przekazywaną dla
społecznych opiekunów wolno żyjących kotów, którzy zadeklarują chęć otrzymywania karmy),
usypianie ślepych miotów. Zgodnie z przyjętym "Programem opieki..." każdy społeczny opiekun
kotów wolno żyjących może się zgłosić do Urzędu Miejskiego w Jarocinie z wypełnioną deklaracją,
w której określi liczbę kotów wolno żyjących będących pod jego opieką. Przy składaniu deklaracji
może również zgłosić chęć otrzymywania karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących będących
pod jego opieką.
Gmina Jarocin finansuje również zabieg sterylizacji kotek wolno żyjących, usypiania ślepych miotów
oraz podstawowe leczenie weterynaryjne kotów wolno żyjących. Warunkiem jest złożenie wniosku
(wzór w załączniku do Uchwały). Przy czym należy pamiętać, że możliwość uśpienia ślepych
miotów dotyczy tylko pierwszych dni życia miotu.

2012-05-02 | Kolarskie ściganie
1 maja na jarociński rynek zawitali miłośnicy kolarstwa. Wszystko to za sprawą VII Kryterium
Ulicznego o Puchar Burmistrza Jarocina im. Bolesława Hradeckiego. Ponad 100 zawodników z całej
Polski ścigało się w różnych kategoriach wiekowych. Kibicował im w tym Burmistrz Jarocina
Stanisław Martuzalski, który otworzył oficjalnie wyścig.

Jako pierwsza linię startu na rynku opuściła najmłodsza grupa kolarzy (do lat 4), która
rywalizowała ze sobą na dystansie 100 m i została nagrodzona licznymi owacjami przez
zgromadzoną publiczność. Kolarze w pozostałych kategoriach wiekowych musieli pokonać pętlę
okrężną o długości 1300 m, biegnącą ulicami: Wrocławską, Hallera, Śródmiejską i Rynek.

Organizatorami imprezy byli Urząd Miejski w Jarocinie, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy VICTORIA w Jarocinie oraz Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu.

