2012-06-30 | Pokazali jak dbają o środowisko
104 uczniów z gminy Jarocin wzięło w konkursie "Zbieram puszki - chronię środowisko". Razem
zebrali 529,40 kg puszek.

Urząd Miejski w Jarocinie wraz z Zakładem Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie oraz
Fundacją Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po napojach "Recal" byli współorganizatorami już
IX edycji konkursu "Zbieram puszki - chronię środowisko". Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się
25 czerwca w Ratuszu, a nagrody zwycięzcom wręczali Burmistrz Stanisław Martuzalski oraz Prezes
spółki ZGO Mariusz Małynicz. Obaj nie kryli, że są pod wrażeniem ilości zebranych puszek, jak i
samego zapału dzieci do tego, aby dbać o środowisko.

Akcja ta przeprowadzana jest już od 2003 r. W konkursie startować mogły szkoły, stowarzyszenia,
jak również mieszkańcy gminy. Ma on na celu przede wszystkim zachęcenie do selektywnej zbiórki
odpadów opakowanych i rozwijanie świadomości ekologicznej. Ponadto rozstrzygnięty został
konkurs na plakat i hasło propagujące segregację odpadów w tym właściwą segregację zużytego
sprzętu. Jego organizatorem był ZGO. Komisja konkursowa wyróżniła trzech zwycięzców i 17
laureatów. Wyróżniła także dodatkowo 2 prace. Swoimi artystycznymi ekologicznymi pomysłami
podzieliły się dzieci z gmin należących do Porozumienia Międzygminnego, którego Jarocin jest
jednym z członków.

2012-06-29 | Biuro strefy płatnego parkowania
Przypominamy, że z początkiem lipca rusza Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Jarocinie,
która obejmie swoim zasięgiem 20 ulic.
Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania strefy można uzyskać w Biurze Strefy Płatnego
Parkowania Niestrzeżonego, które mieści się na ul. T. Kościuszki 15A w Jarocinie (budynek straży
miejskiej) i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
Telefon kontaktowy: (62) 740 86 50, fax: (62) 740 42 17, e-mail: biurostrefy@jarocin.pl
Zobacz też: mapa strefy

2012-06-29 | Kursy autobusów na razie bez zmian
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. informują, że w związku z opóźnieniem terminu

rozpoczęcia prac remontowych wiaduktu przy ul. Powstańców Wlkp., autobusy JLA będą kursowały
do odwołania na liniach 5, 5.10, 10.5, 6, 7, i 8 na dotychczasowych zasadach.

2012-06-27 | Chochlik w Książkobusie
25 czerwca, z okazji 20-lecia wydawnictwa Media Rodzina oraz dzięki współpracy z Fundacją
ABCXXI i akcji "Cała Polska czyta dzieciom" do jarocińskiej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
przyjechał Książkobus. W jego wnętrzu czekał na dzieci książkowy chochlik, który czytał bajeczki i
rozmawiał o ważnych i nieco mniej ważnych rzeczach. Oprócz tego najmłodsi mogli obejrzeć
bajkową opowieść o opiekunie książek, malować kolorową kredą po asfalcie i bawić się chustą.

Małym czytelnikom czas umili również: burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski oraz
wiceburmistrzowie: Hanna Szałkowska i Mikołaj Kostka czytają na trzy głosy "Lokomotywę".
Wszystkie dzieci, które brały udział w zabawie otrzymały upominki od wydawnictwa Media Rodzina i
Fundacji ABC XXI.

2012-06-27 | Jarocin wyemituje obligacje
Jarocińscy Radni Miejscy poparli pomysł Burmistrza Stanisława Martuzalskiego, aby jeszcze w tym
roku gmina Jarocin wyemitowała obligacje. Ma to być sposób na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Będzie ich 150 sztuk o wartości nominalnej
100.000 zł każda, na łączną kwotę 15 mln. zł. Ich emisja zostanie dokonana w trybie oferty
niepublicznej i skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób. Obligacje
będą obligacjami na okaziciela wydanymi w dwóch transzach. Pierwsza z nich - w wysokości 13 mln
zł - obejmie pięć serii, a druga - o wartości 2 mln zł jedną serię. Wykup poszczególnych serii ma
odbyć się nie później niż pomiędzy 31.12.2018 a 31.12.2023 r. Dopuszcza się też nabycie
wyemitowanych obligacji przez gminę Jarocin przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia, a
środki na ten cel wygospodarowane zostaną z dochodów własnych.

2012-06-26 | Głośna próba syren - 28 czerwca
W związku z testem systemu ostrzegania i alarmowania, w dniu 28 czerwca 2012 r. (czwartek) o
godz. 12:00 na terenie miasta Jarocin zostaną uruchomione syreny alarmowe. Głośny test syren
potrwa jedną minutę.

2012-06-25 | Spotkanie z Gretkowską
20 czerwca czytelnicy i miłośnicy współczesnej literatury polskiej, w
tym m.in. Wiceburmistrz Hanna Szałkowska, mieli okazję uczestniczyć
w autorskim spotkaniu z Manuelą Gretkowską. Słynna pisarka
przyjechała do Jarocina na zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy.
Manuela Gretkowska, która w latach 90-tych uważana była za
skandalistkę i wojującą feministkę, okazała się bardzo sympatyczną,
twardo stąpającą po ziemi kobietą i matką. Opowiadała o swojej
twórczości, o byciu "prawdziwym" w sztuce oraz o zwykłym, codziennym życiu, a także o historii z
antropologicznego punktu widzenia. Zgromadzona publiczność pytała o najnowszą książkę "Agent",
która bardzo różni się od dotychczasowych powieści pisarki, a także o działalność telewizyjno filmową, życie prywatne, politykę czy współczesną Polskę.
Autorka na zakończenie spotkania przyznała, że Jarocin zrobił miłe wrażenie i że znalazła chwilę ,
aby zwiedzić rynek.

2012-06-25 | Muzyczne drzwi otwarte
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie zaprasza wszystkich na DRZWI OTWARTE klasy
Klarnetu i Trąbki 27 czerwca w godz. 15.00-18.00. Chciałbyś nauczyć się grać na instrumencie, nie
jesteś jednak zdecydowany na jakim? Przyjdź do nas i posłuchaj, być może znajdziesz coś dla
siebie. Klarnet i Trąbka to dwa bardzo popularne instrumenty używane w orkiestrach
symfonicznych, Big Bandach, zespołach folkowych, jazzowych i wszelakiej masie rozrywkowych
grupach muzycznych. W naszej szkole działa również zespół muzyki rozrywkowej gdzie będziesz
mógł nabrać doświadczenia jednocześnie bawiąc się muzyką. Każdy może spróbować swoich sił,
być może i w Tobie drzemie muzyczny potencjał. Przyjdź i zapisz się do szkoły muzycznej lub
stowarzyszenia a na pewno zostaniesz z nami na dłużej.

2012-06-25 | Uwolnić księdza... Niedźwiedzińskiego
Młodzież z 9 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Cielczy, Jarocina, Wilkowyi i Witaszyc
otrzymała bardzo poważne zadanie. Musiała bowiem odnaleźć zaginionego księdza Ignacego
Niedźwiedzińskiego, którego złodzieje skrępowali i ukryli gdzieś w Jarocinie. A wcześniej okradli go
z pieniędzy zebranych na budowę kościoła. 22 czerwca - z okazji Roku Księdza Niedźwiedzińskiego
odbyła się gra miejska śladami słynnego duchownego.

Aby odnaleźć poszczególne wskazówki należało udać się m.in. na cmentarz, do biblioteki, Muzeum
Regionalnego, Spichlerza, kościoła św. Marcina, pod Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe czy na
posterunek policji, by w końcu dotrzeć do Pałacu Radolińskich, gdzie na strychu czekał uwięziony
ksiądz. W tej roli zgodził się wystąpić ksiądz Łukasz Ograbek z parafii św. Marcina. Najlepsza
okazała się drużyna z Gimnazjum w Wilkowyi w składzie: Robert Banaszak, Filip Sieradzki i Tobiasz
Szlachciak wraz z opiekunem Łukaszem Piechockim.

W ogrodzie za Pałacem Radolińskich na wszystkich czekała woda, ognisko z kiełbaskami oraz
nagrody: książki i dyplomy, które wręczył Burmistrz Stanisław Martuzalski.
Organizatorami gry miejskiej, wg scenariusza opracowanego przez Annę Ulatowską, byli: Muzeum
Regionalne w Jarocinie, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego
w Jarocinie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Parafia św. Marcina i Urząd Miejski w
Jarocinie.

2012-06-25 | Zapraszamy na bezpłatne badania płuc
Bezpłatne badania rentgenowskie płuc połączone z badaniem spirometrycznym dla mieszkańców
Gminy Jarocin, którzy ukończyli 18 rok życia. Badania odbędą się w ambulansie ustawionym na
Jarocińskim Rynku w dniu 18 lipca 2012r. w godz. 10.00 - 15.00. Na badanie należy zgłosić się z
dowodem osobistym. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badania - telefoniczna pod numerem
62 749 95 00 lub sobista w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Należy podać
Imię i Nazwisko, PESEL i adres.

2012-06-25 | Profilaktyka i badania
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, dnia 11 lipca 2012 o godz. 12:00 w
Jarocińskim Ośrodku Kultury przeprowadzi spotkanie edukacyjne dla mieszkańców gminy. Podczas
pogadanki zainteresowanym uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat, rozdane zostaną specjalne
probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka
jelita grubego), a w dniu 23 lipca 2012 pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w
ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty).
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia. Miejsce pobierania krwi: Jarociński
Ośrodek Kultury od godz. 9:00 do 13:00. Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku! Na wszystkie
badania proszę zabrać dowód osobisty!!
Obowiązują wcześniejsze zapisy na pogadankę i badania, które będą przyjmowane w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie, tel.: 62 7499500. Wyniki badań zostaną przesłane
na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego. Wszystkie badania finansowane są z
budżetu Województwa Wielkopolskiego.

2012-06-25 | Zamień bilet papierowy na elektroniczny
29 czerwca na jarocińskim rynku uruchomiony zostanie punkt informacyjny w związku z
wprowadzeniem w najbliższym czasie przez Jarocińskie Linie Autobusowe sp. z o.o. Jarocińskiej
Karty Miejskiej. Oprócz biletu tradycyjnego papierowego będzie można bowiem w autobusach
korzystać z jego wersji elektronicznej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w tym dniu
pomiędzy 9.00 a 17.00.
Zobacz również: plakat [JPG, 221KB].

2012-06-25 | Płatne parkowanie od lipca

Z początkiem lipca rusza Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Jarocinie. Obejmie ona
swoim zasięgiem 20 ulic, a minimalna odpłatność - za pół godziny postoju - wynosić ma 1 zł.
Oprócz tego będzie możliwość skorzystania z opłat zryczałtowanych na podstawie specjalnych
identyfikatorów bądź abonamentów. Nabyć je będzie można budynku, w którym mieści się Straż
Miejska (ul. Kościuszki 15 A). Do dyspozycji będzie 16 parkometrów z możliwością wyboru języków
obcych.
O ustaleniu Strefy zadecydowała 28 grudnia 2011r. Rada Miejska w Jarocinie. Zgodnie z
przyjęta uchwałą obowiązywać ona będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Strefa
obejmować będzie centrum Jarocina ograniczone ulicami: Poznańską, Al. Niepodległości, Kościuszki
(łącznie z ulicą Paderewskiego do skrzyżowania z Moniuszki oraz Libercourt) do wysokości
Jarocińskiego Ośrodka Kultury, Wrocławską do skrzyżowania z ulicą gen. Hallera. W skład strefy
wejdzie także ulica Hallera oraz Śródmiejska do skrzyżowania z Wojska Polskiego. W pobliżu
funkcjonować będą dwa bezpłatne parkingi buforowe: przy skrzyżowaniu św. Ducha z Wojska
Polskiego oraz Śródmiejskiej z Wojska Polskiego (przy Parku Zwycięstwa, niedaleko ośrodka
zdrowia).
Strefa nie będzie obejmować przejazdu przez rynek.

2012-06-22 | Dostali klucze od burmistrza
21 czerwca lokatorzy nowego bloku na os. Rzeczypospolitej w Jarocinie z pewnością zapamiętają
długo. W tym dniu bowiem otrzymali od Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego klucze do
swoich świeżo oddanych mieszkań.

Zebranych mieszkańców powitał prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Tomasz Wawrocki. 40-rodzinny blok wybudowała firma Ryszarda Grzebyszaka - Rem Bud z
Jarocina. Jej właściciel wraz z włodarzem miasta, prezesem JTBS oraz nowymi lokatorami dokonał
symbolicznego przecięcia wstęgi. Budynek poświęcił o. Marek Janus, który kończy aktualnie swoją
posługę w Jarocinie.

Zarówno Stanisław Martuzalski, jak i Tomasz Wawrocki życzyli, aby nowym lokatorom mieszkało
się jak najlepiej.

2012-06-22 | Absolutorium dla studentów
Uroczystość absolutoryjna, która odbyła się w sobotę 16 czerwca, była okazją do podsumowania
roku akademickiego w Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w
Jarocinie. Tego dnia, zgromadzeni w Jarocińskim Ośrodku Kultury studenci drugiego roku mieli swój
wielki dzień. Absolutorium oznacza bowiem zakończenie pewnego etapu w życiu studenta, jakim
bez wątpienia jest ukończenie studiów wyższych.

Jednym z gości zaproszonych na uroczystość była wiceburmistrz Jarocina Hanna Szałkowska, która
w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę nauki w życiu człowieka. -Radość wyśpiewana w "Gaudeamus
igitur" (...) pozwoliła zapewne zapomnieć Państwu o nieprzespanych na okoliczność sesji nocach,
lekkim skurczu żołądka, przyspieszonym biciu serca oraz lęku przed egzaminem i strachu, który
zwykle czaił się w pytaniu: zdam czy nie zdam? Te uczucia są dobrze Państwu znane - dziś
przyznaję, że sama je również dobrze pamiętam, ale dobrze też pamiętam tę chwilę, która dziś
staje się Państwa udziałem - ogromną radość i dumę ze zdobytego wykształcenia - mówiła.

Wiceburmistrz zwracając się do uczestników absolutorium zaznaczyła też rolę wykładowców i rodzin
w kształceniu przyszłych absolwentów. W tym roku studia na
jarocińskim wydziale US ukończyło 300 osób.
Foto: T. Szmidel

2012-06-21 | Burmistrz otrzymał absolutorium
Burmistrz Stanisław Martuzalski został pozytywnie rozliczony przez

radnych miejskich za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. 20 czerwca odbyła się bowiem sesja
absolutoryjna. Pozytywną opinię wystawiła zarówno Regionalne Izba Obrachunkowa z Poznania,
zgłaszając kilka drobnych uwag oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jarocinie. Ostatecznie 16
radnych było za udzieleniem absolutorium, 1 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

2012-06-21 | Nowy skarbnik gminy
Katarzyna Łoszyk zastąpi od 1 lipca Michała Żabińskiego, który przez ostatnie 7 lat był skarbnikiem
gminy Jarocin. Kilka miesięcy temu złożył jednak rezygnację z tej funkcji. Przyjęła ją Rada Miejska
w Jarocinie, która odwołała Michała Żabińskiego na swoim posiedzeniu 20 czerwca.

- Wysoka Rado! W związku z tym, że gmina bez skarbnika nie może funkcjonować proszę o
przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowej osoby na to stanowisko - zwrócił się do rajców
burmistrz Stanisław Martuzalski przedstawiając kandydaturę Katarzyny Łoszyk. Pani Katarzyna w
ostatnim czasie wygrała konkurs na zastępcę dyrektora Wydziału Finansów w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wcześniej pracowała m.in. w
urzędach w Murowanej Goślinie i Poznaniu. - Jestem przekonany, że dokonałem bardzo dobrego
wyboru i proszę o zaakceptowanie oraz podjęcie stosownej uchwały - poprosił Radę Miejską.

2012-06-21 | Jarocin Festiwal na Dworcu Centralnym
Galeria Open, Agencja Go Ahead oraz Grupa Fotograficzna kadr.org.pl zapraszają na wystawę
fotograficzną poświęconą festiwalowi w Jarocinie! W holu głównym dworca Warszawa Centralna
można oglądać przygotowane i wybrane przez kadr.org.pl fotografie z kilku ostatnich edycji
jarocińskiego festiwalu.

Wystawa jest częścią promocji tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 20-22 lipca. W
Jarocinie zagra w tym roku między innymi Kult (koncert na XXX-lecie), Jello Biafra and The
Guantanamo School Of Medicine, Within Temptation, Biohazard, Coma, Illusion, Nosowska czy
Luxtorpeda. Szczegóły dotyczące Festiwalu znajdują się na stronie www.jarocinfestiwal.pl
Partnerem Festiwalu jest Jarociński Ośrodek Kultury.

2012-06-20 | Centrum NGO do dyspozycji
Regionalne Centrum NGO przy ul. Mickiewicza 5/3 w Poznaniu oferuje
możliwość bezpłatnego korzystania ze swojej siedziby. To oferta
skierowana do organizacji pozarządowych non profit, które na co dzień
nie prowadzące działalności gospodarczej. Centrum oferuje miejsce do
pracy, spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy między organizacjami
pozarządowymi. Ponadto znajduje się tam salka konferencyjna, w której
do dyspozycji jest: flipchart, projektor multimedialny, ekran, WiFi i
miejsce dla 15 osób.
Centrum oferuje także szeroki wachlarz usług doradczych dotyczących
działalności organizacji oraz cykliczne warsztaty połączone z coachingiem
mające na celu usprawnienie komunikacji i lepsze wzajemne zrozumienie pomiędzy organizacjami
pozarządowymi a administracją publiczną, a także wewnątrz organizacji.

2012-06-19 | Gmina będzie zbywać udziały w Dalkii
Radni Rady Miejskiej w Jarocinie w dniu 15.06.2012r. podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie udziałów Gminy Jarocin w spółce Dalkia Jarocin Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie.
Powyższa zgoda jest niezbędna, aby Gmina Jarocin w najbliższym czasie mogła sprzedać 1 636
udziałów, które posiada w Dalkia Jarocin Sp. z o.o. Do 2007 roku była to spółka gminna i
występowała pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 14.12.2007r. w wyniku
sprzedaży udziałów właścicielem PEC Jarocin Sp. z o.o. stał się PRATERM S.A. oraz Gmina Jarocin,
natomiast od 18.02.2010r. Spółka zmieniła nazwę na Dalkia Jarocin Sp. z o.o. Obecny kapitał
zakładowy ww. Spółki wynosi 23 356 000,00 zł, z czego do Gminy Jarocin należy 3,5%. Po
wstępnych rozmowach Gmina Jarocin uzyskała informację, że Dalkia term S.A. (udziałowiec
posiadający 96,5% udziałów w Dalkii Jarocin Sp. z o.o.) jest zainteresowany skorzystaniem z
zawartego w umowie Spółki zapisu mówiącego o prawie pierwokupu udziałów Spółki
przysługującego pozostałym wspólnikom.
2012-06-19 | Robocze spotkanie z przedsiębiorcami
18 czerwca w sali konferencyjnej spółki Jarocin Sport odbyło się spotkanie z lokalnymi
przedsiębiorcami. Z zaproszenia Burmistrza Stanisława Martuzalskiego skorzystało kilkadziesiąt
osób. Spotkanie, w którym udział wziął również II zastępca Burmistrza - Mikołaj Kostka - było w
założeniu kontynuacją inicjatywy podjętej przez włodarza miasta, a dotyczącej utworzenia
Jarocińskiej Rady Gospodarczej.

Jarocińska Rada Gospodarcza
- Dzisiejsze spotkanie chciałbym potraktować jako czysto robocze i propozycję do współpracy powiedział na wstępie włodarz miasta. - Ścisła współpraca między wami a samorządem jest
bowiem często trudna albo niemożliwa. Dlatego pozwoliłem sobie zaproponować takie rozwiązania
jak Jarocińska Rada Gospodarcza, która byłaby ciałem doradczym w sprawach związanych z
rozwojem gospodarczym miasta i gminy Jarocin. Rada ma służyć integracji środowiska podmiotów
gospodarczych poprzez stworzenie płaszczyzny do współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnych

działań podejmowanych na rzecz miasta i gminy. - Zależy mi, abyście mieli swoich przedstawicieli,
abyście byli partnerem dla burmistrza. Macie największą wiedzę o mechanizmach gospodarczych, o
tym, co potrzebne jest dla waszych firm, a jaka pomoc byłaby potrzebna ze strony gminy stwierdził Stanisław Martuzalski. Rada ma wspierać działania Burmistrza poprzez wiedzę,
doświadczenie, znajomość problemów gospodarki miasta i gminy Jarocin i podejmowane na tej
podstawie inicjatywy. Jej członkowie uczestniczyć będą m.in. w konsultacjach, opiniowaniu,
przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza związanych z
gospodarką czy przedsięwzięć przygotowywanych przez Burmistrza, a dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
- Jak ta rada będzie działała, jakie będą tego efekty to tak naprawdę zależy od państwa. Nie chcę
być burmistrzem, który narzuca swoje pomysły, rozwiązania, być może często pozytywne, a być
może czasami obarczone wadą niedoskonałości - powiedział Burmistrz. To on będzie powoływać
będzie członków Rady. Zgodnie z projektem ich maksymalna liczba wyniesie 21, a minimalna - 11
osób. Kadencja Rady wynosić ma trzy lata. W jej skład wchodzić będą: przedstawiciele lokalnego
środowiska gospodarczego reprezentowanego przez przedsiębiorców, usługodawców,
przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, dyrektorzy placówek bankowych
prowadzących oddziały w granicach miasta, przedstawiciele Burmistrza - pracownicy Urzędu
Miejskiego w Jarocinie: pracownik wydziału odpowiedzialnego za gospodarkę przestrzenną,
pracownik wydziału odpowiedzialnego za inwestycje, pracownik odpowiedzialny za promocję,
pracownik wydziału odpowiedzialnego za organizację pracy w Urzędzie Miasta oraz pełnomocnik
Burmistrza ds. koordynowania prac Rady.
Sytuacja finansowa gminy
W następnym punkcie Stanisław Martuzalski przedstawił sytuację finansową gminy. Omówił obecną
sytuację spółek gminnych i plany związane z prywatyzację majątku gminy. Zachęcał również do
skorzystania z terenów inwestycyjnych w ramach Wałbrzyskiej Specjalistycznej Strefy
Ekonomicznej "INVEST-PARK" w Golinie. - To duże wyzwanie, gdyż przez ostatnie lata nie udało się
zainteresować tym terenem również państwa. Dokończamy uzbrajanie strefy, pozostaje
doprowadzanie sieci gazowej, ale tym się zajmiemy pod konkretny podmiot. Również to pytanie
stawiam państwu - czy nie warto byłoby z tych planów skorzystać? - pytał burmistrz. Wspomniał
także o mniejszych dochodach z podatku PIT o 1 mln zł i możliwości pozyskania 2 mln zł ze
sprzedaży nieruchomości gminnych. Podkreślił także, że autorzy tegorocznego budżetu nie
doszacowali pewnych inwestycji, w tym m.in. bieżącego utrzymania dróg.
Przedsiębiorcy otrzymali również ankiety do wypełnienia m.in. na temat klimatu przedsiębiorczości
oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i innowacji. -Mam nadzieję, że razem
dokonamy dużo więcej - podsumował spotkanie burmistrz. -Proszę, abyście państwo dali szansę,
abyśmy z wami i dla was pracowali.
2012-06-18 | Pomoc materialna dla uczniów
Radni miejscy zaakceptowali zmianę regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym. Otrzymywać ją mogą również uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów
nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia. Nie
dłużej jednak niż do 24 roku życia.
Pomoc ta może być udzielona w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego po spełnieniu
pewnych kryteriów (np. trudna sytuacja bytowa, niepełnosprawność). Może ona polegać m.in. na
pokryciu kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych czy zakupie podręczników. Wnioskodawca
będzie musiał w okresie od 1 do zgłosić się 15 listopada każdego roku do Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie w celu odbioru decyzji czy stypendium szkolne zostało mu
przyznane.
2012-06-18 | Koszykarska odsłona burmistrza
Nie tylko objął patronatem imprezę, ale także zaprezentował się w pokazowym meczu. Burmistrz
Jarocina Stanisław Martuzalski wziął udział w sobotnim (16 czerwca) Turnieju Koszykówki Ulicznej,
który odbył się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jarocinie. W meczu otwierającym
imprezę oprócz włodarza miasta wystąpiła Magdalena Parysek z Ostrovii Ostrów oraz Krzysztof

Martuzalski z PBG Basket Poznań.

W kategorii do lat 16 zmierzyło się 5 zespołów, a w open - 8 zespołów, w tym w obu przypadkach po 1 zespole dziewczyn. Tytuł najlepszego przypadł drużynie "Red Devils" z Klęki. W kategorii open
natomiast zagrały 4 zespoły, a zwyciężył "Latający Cyrk Familia" z Jarocina. Ponadto zawodnicy
mogli zmierzyć się w indywidualnych konkurencjach takich jak: rzuty osobiste, rzuty za 3 punkty
oraz wsady. Wszystkim zmaganiom sportowym czujnym okiem przyglądali się sędziowie: Marek
Sobczak oraz Paweł Rozpendowski. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci pucharów oraz sprzętu
sportowego.
Organizatorami turnieju były Zarządy Osiedli nr 1 Stare Miasto i nr 9 1000-lecia.
2012-06-18 | Św. Florian od władz gminy Jarocin
Uroczysta msza święta w intencji strażaków zainaugurowała 85-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wilkowyi, które przypadło na 16 czerwca. Następnie wszyscy uczestnicy jubileuszu
przemaszerowali pod strażnicę, gdzie kontynuowano rocznicowe obchody.

Burmistrzowi Jarocina Stanisławowi Martuzalskiemu złożony został przez Naczelnika OSP Marka
Cyplika okolicznościowy raport. O historii jednostki opowiedział jej Prezes - Ziemowit Grajek. Była
to też okazja, aby uhonorować najbardziej zasłużonych druhów oraz przypomnieć o tych, co już
opuścili na zawsze szeregi OSP. Tym ostatnim, pochowanym na cmentarzu w Wilkowyi, delegacja
strażaków złożyła kwiaty i oddała hołd.

- Serdecznie gratuluję jubileuszu, który dzisiaj świętujecie. Już od 85 lat ratując ludzkie życie i
mienie jesteście wzorem do naśladowania. Autorytet zawodu, który wykonujecie jako ochotnicy,
jest na tyle ważny w lokalnej społeczności, że tradycja ta przekazywana jest z sukcesem już od
wielu pokoleń - stwierdził w swoim przemówieniu Burmistrz. - W 1927 r., kiedy powstawała
tutejsza jednostka, zadania straży pożarnej różniły się od tych wykonywanych obecnie. Przez lata
podejmowaliście się wielu nowych wyzwań, zmieniały się użytkowane sprzęty, lecz główna idea
pozostała bez zmian - chęć niesienia pomocy oraz dbania o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.
Życzę, aby co roku przybywało coraz więcej ochotników w strażackich szeregach i aby codzienna
praca na rzecz innych przynosiła Wam satysfakcję. Dołączam również życzenia zdrowia i
pomyślności w życiu osobistym dla Was i Waszych rodzin - dodał Stanisław Martuzalski.

Oprócz okolicznościowego listu gratulacyjnego władze samorządowe gminy Jarocin przekazały
również pamiątkową statuetkę św. Floriana. Obchody zwieńczyło wspólne oglądanie meczu Polska Czechy i zabawa taneczna w miejscowej sali.
2012-06-18 | Powszechna deratyzacja w gminie Jarocin
Burmistrz Jarocina informuje o przeprowadzaniu powszechnej deratyzacji (odszczurzaniu) na
terenie miasta i gminy Jarocin w okresie od 4 lipca do 18 lipca 2012r. Szczegóły w
załączniku tutaj [PDF, 100KB].
2012-06-15 | Olimpiada w przedszkolu
Już w lipcu rozpoczną się kolejne Letnie Igrzyska Olimpijskie. Tym razem zmagania na najwyższym
szczeblu odbywać się będą w Londynie. I choć do tego wielkiego wydarzenia pozostało jeszcze
trochę czasu, to przedszkolaki z Wilkowyi już 12 czerwca miały okazję poczuć się jak na
prawdziwych igrzyskach. Tego dnia bowiem odbyła się "VI Olimpiada Przedszkolaków".

W imprezie, nad którą honorowy patronat objął Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski, wzięło
udział pięć placówek przedszkolnych. Do rywalizacji stanęły więc: Przedszkole nr 6 w Jarocinie oraz
Przedszkola z Bachorzewa, Mieszkowa, Roszkowa i Wilkowyi. Podczas uroczystości otwarcia nie
zabrakło odniesień do olimpijskich tradycji. Przedszkolacy przemaszerowali w korowodzie niosąc ze
sobą flagi oraz transparenty swoich placówek.

Młodzi zawodnicy uczestniczyli w 10 konkurencjach sportowych, którym towarzyszył bardzo

energetyczny doping publiczności. Ponadto dzieci musiały wykazać się wiedzą na temat Igrzysk
Olimpijskich oraz EURO 2012. Sportowcy starali się wypaść jak najlepiej, dlatego w końcowym
podsumowaniu doceniono każdą drużynę. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy oraz
nagrody. Wręczenia nagród dokonała obecna na uroczystości wiceburmistrz Jarocina Hanna
Szałkowska wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Wilkowyi Andrzejem Dworzyńskim i wicedyrektor
Krystyną Kaczmarek.
2012-06-15 | Przyjdźcie i zobaczcie, że "Mamy talent"!
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski wraz z Fundacją 750-lecia Jarocina serdecznie zaprasza
wszystkich na czwartą już edycję festiwalu stowarzyszeń pod hasłem "Mamy talent". Odbędzie się
on już w najbliższą niedzielę (17 czerwca) od godz. 14.00 na terenie parku miejskiego przy Pałacu
Radolińskich.
W programie imprezy przewidziane są liczne atrakcje dla całych rodzin. Na scenie amfiteatru
pojawią się wokaliści, tancerze, grupy muzyczne, folklorystyczne i teatralne. Na aktywnych czekało
będzie moc atrakcji w miasteczku sportowym i parku linowym. Będzie można także podziwiać
wystawę prac plastycznych w galerii w Skarbczyku i zwiedzać Pałac Radolińskich z przewodnikiem.
Na finał ok. godz. 19.30 zagra zespół muzyki i tańca irlandzkiego - grupa Donegal.
Gmina Jarocin współfinansuje to przedsięwzięcie w kwocie 10.000 zł.

2012-06-14 | Ojciec Marek Janus żegna się z Jarocinem
Po 15 latach posługi kapłańskiej w Jarocinie z parafią p.w. św. Antoniego z Padwy przy Klasztorze
Franciszkanów żegna się jej proboszcz - o. Marek Janus. Z tej okazji 13 czerwca odbyła się
uroczysta msza św., w której uczestniczyli m.in. reprezentanci lokalnych władz na czele z
Burmistrzem Stanisławem Martuzalski, ppłk Marian Borowiak, Dowódca 16. jarocińskie batalion
remontu lotnisk im. gen. Bryg. Stanisława Taczaka, którego o. Janus był kapelanem i parafianie.
Wraz z o. Markiem odchodzą także czterej inni Ojcowie.
Bohater uroczystości podziękował za pracę w parafii. Burmistrz wręczył o. Janusowi
okolicznościowy list i pamiątkowy obraz przedstawiający kościół p.w. św. Antoniego z Padwy. Czas rozstań nigdy nie jest łatwy. Ludzie przywiązują się nie tylko do miejsc, ale także do innych
ludzi. Dziękuję za to, że mogliśmy spotkać się w Jarocinie i przez ostatnie lata współpracować ze
sobą. Osoba Ojca zawsze pozostanie w pamięci mojej, parafian i mieszkańców gminy - stwierdził
Stanisław Martuzalski. - Mam nadzieję, że posługa kapłańska w parafii p.w. św. Antoniego z Padwy
będzie czasem mile i ciepło wspominanym gdziekolwiek jeszcze przyjdzie Ojcu spełniać swoją
duchową misję. Liczę na to, że Ojciec będzie do Jarocina zawsze chętnie wracał chociaż z krótką
wizytą.
2012-06-13 | Podwójna wizyta w magistracie
Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Siedleminie i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Roszkowie odwiedzili 12 czerwca Urząd Miejski w Jarocinie. Uczniowie klas IV-VI realizują na co
dzień projekt "Z małej szkoły w wielki świat", w ramach którego poznają różne zagadnienia z
tematyki społeczno - obywatelskiej oraz matematyczno - przyrodniczej.

Gości z pierwszej ze szkół przyjął II Zastępca Burmistrza Mikołaj Kostka. Uczniowie chcieli się
dowiedzieć m.in. na czym polega jego praca i czy każdy mieszkaniec może przyjść porozmawiać z
burmistrzem. - Ta praca codziennie jest inna - przyznał wiceburmistrz Mikołaj Kostka. Dzieci

chętnie też skorzystały z możliwości wypróbowania fotelu wiceburmistrza. Chętnych, aby w nim
zasiąść nie brakowało.

Drugą grupę przyjęła I Zastępca Burmistrza Hanna Szałkowska. Uczniowie obdarowali
wiceburmistrz prezentem w postaci kilku plastycznych propozycji pod hasłem "Wieś marzeń".
Oprócz Aquaparku w Roszkowie chętnie widzieliby jeszcze m.in. kino, KFC czy galerię handlową.
Przeprowadzili też z Hanną Szałkowską wywiad do gazetki szkolnej "Ziomal", a pytali m.in. o to kim
chciała zostać w przeszłości, czy trudny jest zawód burmistrza oraz co lubi robić w wolnym czasie.
Wiceburmistrz oprowadziła również wycieczkę po urzędzie pokazując, gdzie można załatwić
najważniejsze sprawy.
2012-06-13 | Robocze spotkanie z sołtysami
12 czerwca (wtorek) w jarocińskim ratuszu odbyło się robocze spotkanie Burmistrza Stanisława
Martuzalskiego i jego zastępców - Hanny Szałkowskiej i Mikołaja Kostki z sołtysami i
przewodniczącymi osiedli. Głównymi tematami poruszanymi podczas zebrania były zmiany w
okręgach wyborczych do rady gminy, plan ewakuacji w razie zagrożenia oraz kwestie związane z
wprowadzeniem tzw. "podatku śmieciowego".

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Zdzisław Regulski przedstawił kwestię planowanych zmian
granic poszczególnych okręgów wyborczych do rady miejskiej. Omawiając poszczególne przypadki,
wyjaśnił zasadność przekształceń związanych m.in. z rosnącą liczbą ludności w poszczególnych
jednostkach pomocniczych. Zmiany podyktowane są koniecznością wprowadzenia okręgów
jednomandatowych w wyborach do rady gminy, a przewidzianych w Kodeksie Wyborczym.
W kolejnym punkcie poruszono kwestię planu ewakuacji w razie zagrożenia lub klęski żywiołowej.
Sołtysi i przewodniczący osiedli zostali poinformowani o niezbędnych krokach koniecznych do
podjęcia podczas niebezpieczeństwa.
Największym zainteresowaniem cieszył się jednak punkt dotyczący aktualnej sytuacji Gminy
Jarocin. Prezentacja przedstawiona przez wiceburmistrza Mikołaja Kostkę, pokazała stan gminnych
finansów, do którego goście mieli wiele pytań. Zainteresowanie wzbudziły kwestie związane z
budową i naprawą dróg, budową ścieżek rowerowych, czy modernizacją oświetlenia. Burmistrz
Stanisław Martuzalski zaproponował kolejne konsultacje dotyczące niezbędnych inwestycji w
poszczególnych jednostkach pomocniczych oraz stworzenie listy priorytetowych przedsięwzięć.
Ostatnią kwestią poruszaną tego dnia była informacja o tzw. "podatku śmieciowym", który
powinien być wprowadzony we wszystkich gminach w kraju najpóźniej do połowy 2013 roku.

Wiceburmistrz Mikołaj Kostka przedstawił główne założenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz poinformował o planach związanych z wprowadzeniem jej w
życie na terenie gminy Jarocin.
2012-06-13 | 40 lat rodzimego folkloru
10 czerwca Zespół Folklorystyczny "Goliniacy" obchodził 40-lecie funkcjonowania. Na
uroczystościach licznie stawili się zaproszeni goście. Gminę reprezentował Burmistrz Jarocina
Stanisław Martuzalski wraz z małżonką oraz I zastępca Burmistrza Hanna Szałkowska.

Włodarz Jarocina serdecznie pogratulował jubileuszu istnienia Zespołu oraz dodał, że: "niezmiernie
cieszy fakt, że od czterech dekad zespół kultywuje tradycje rodzimego folkloru przekazując pieśni i
piosenki ludowe następnym pokoleniom. Warta podziwu jest pasja scalająca grupę ludzi, którzy
czerpią ogromną satysfakcję z tego co robią". W prezencie dla zespołu przekazał keyboard,
natomiast w podziękowaniu za ogromną pracę wniesioną w funkcjonowanie zespołu podarował
kwiaty byłej pani prezes Janinie Dykcik.

Podczas części artystycznej wystąpili jubilaci oraz zaproszone zespoły Ciświczanie, Potarzyczanki,
Dąbrowianki i młodzież z golińskiego gimnazjum - zespół Yankee. Podczas uroczystości wyświetlony
został także film o Zespole "Goliniacy", który przygotowała młodzież i nauczyciele z Gimnazjum w
Golinie.

2012-06-13 | Praca dla zawodowców
Wystartował serwis www.zawodowcy.org. Rejestrując się na nim, błyskawicznie i całkowicie za
darmo można będzie znaleźć pracę, staż, praktykę bądź pracownika, stażystę, praktykanta.
Opracowany przez specjalistów Politechniki Poznańskiej i dostępny poprzez stronę
www.zawodowcy.org system umożliwia uczniom kształcącym się w szkołach zawodowych i innych
ponadgimnazjalnych placówkach oświatowych dla młodzieży w Wielkopolsce odnalezienie
wymarzonej pracy, praktyki lub stażu. Rejestracja jest darmowa i bardzo prosta. Uczeń musi

szczegółowo określić swoje umiejętności, a system na podstawie zgłoszeń od pracodawców
automatycznie dopasuje do nich oferty pracy, praktyk czy staży. Innowacją jest fakt, że uczennice i
uczniowie mogą podać umiejętności charakterystyczne dla kilku zawodów. Rejestracja w systemie
wymaga wpisania kodu jednorazowego, po który uczeń powinien się zgłosić do dyrektora ich
szkoły.
Uruchomienie systemu to także świetna wiadomość dla pracodawców. Każda wielkopolska firma już
dziś może zarejestrować się w systemie i bardzo precyzyjnie określić, jakich pracowników,
stażystów lub praktykantów szuka. W odpowiedzi otrzyma informację o kandydatach z
odpowiednimi umiejętnościami w formie listy uczniów uszeregowanych według procentowego
wskaźnika dopasowania kompetencji. To duża oszczędność czasu, bo na rozmowę kwalifikacyjną
pracodawca będzie mógł zaprosić jedynie osoby w najwyższym stopniu spełniające jego
oczekiwania.
Aktualne informacje o projekcie, w tym przewodniki jak zarejestrować się w systemie, znaleźć
można na stronie www.zawodowcy.org oraz na www.facebook.com/zawodowcy.org.
Projekt "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania" realizowany jest przez Politechnikę
Poznańską przy współpracy Partnerów Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznań. Instytucjami
wspierającymi jest Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz 21 innych Instytucji, Starostw i
organizacji pracodawców z Wielkopolski.

2012-06-13 | Pałacowe imprezy
25, 26 i 27 czerwca to daty, które już teraz można sobie zapamiętać. W tych dniach bowiem
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin organizuje 3 imprezy.
Pierwsza z nich przeznaczona jest dla dzieci w każdym wieku czyli od 0 do 100 lat. 25 czerwca na
polanie przed Pałacem Radolińskich w Jarocinie w godz. 10-13.00 stanie Książkobus z
zaczarowanym światem książek (szczegóły na plakacie).
Następnego dnia w ogrodzie za pałacem (a w razie niepogody w auli) od godz. 18.00 zrobi się
muzycznie za sprawą Koncertu Świętojańskiego (szczegóły na plakacie).
Nie tylko kobiety mogą skorzystać z zaproszenia na spotkanie pod hasłem "Liderstwo kobiet",
którego gościem będzie Agnieszka Wujek. Odbędzie się ono 27 czerwca o godz. 17.00 w sali
kominkowej Pałacu Radolińskich (szczegóły na plakacie).

2012-06-13 | GOL-I-NA EURO
12 czerwca w Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum w Golinie podsumowano całoroczną
akcję "GOL-I-NA EURO". Hasło związane z odbywającymi się obecnie w Polsce i na Ukrainie
Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej stanowiło motyw przewodni wielu działań, które od września
ubr. prowadziły Samorządy Uczniowskie obu szkół.

Na przestrzeni niespełna 10 miesięcy golińska młodzież uczestniczyła w happeningach, konkursie
wiedzy o Euro, projektowała koszulki, stworzyła makietę stadionu, wymyślała hasła reklamowe czy
piosenki. Pod koniec maja odbył się też mini turniej piłki nożnej, w którym zagrały drużyny złożone
zarówno z uczniów, jak i nauczycieli.

Termin zakończenia akcji nie był przypadkowy. Tego dnia bowiem na Stadionie Narodowym w
Warszawie rozegrano mecz pomiędzy Polską a Rosją. Dzieci i młodzież ubrana w barwy narodowe
przeszła kolorowym korowodem przez wieś, zachęcając mieszkańców do kibicowania białoczerwonym. Wcześniej najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Golinie wraz z
funkcjonariuszami ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie kontrolowali
kierowców, rozdając im białe i czerwone kartki - ucząc się przy tym zasad fair play. Akcja ta
spotkała się z ogromną sympatią kierowców, zwłaszcza tych, którzy wyjątkowo zamiast mandatu
symbolicznie otrzymali kartę czerwoną.

2012-06-13 | Burmistrz zaprasza przedsiębiorców!
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski zaprasza wszystkich przedsiębiorców chętnych do
współpracy na rzecz rozwoju lokalnego rynku na spotkanie, które odbędzie się 18 czerwca br. o
godz. 15:00 w sali konferencyjnej Jarocin Sport sp. z o.o. (Jarocin, ul. Sportowa 6).
Spotkanie jest kontynuacją inicjatywy podjętej przez burmistrza, a dotyczącej utworzenia
specjalnej rady. Osoby ją tworzące - czyli lokalni przedsiębiorcy, z racji codziennego doświadczania
plusów i minusów prowadzenia własnego biznesu, są najlepszym głosem doradczym, który można
wykorzystać w działaniach doskonalących rozwój gospodarczy gminy Jarocin.

2012-06-12 | "Konsultacje społeczne - tak, ale jak?"
11 czerwca w jarocińskim Ratuszu odbyło się pierwsze wyjazdowe forum pełnomocników ds.

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przy stole sesyjnym, nad tematem konsultacji
społecznych, zasiadło prawie 40 przedstawicieli gmin i powiatów z terenu Wielkopolski
odpowiedzialnych za współpracę z III sektorem.

Podczas forum zaprezentowali się przedstawiciele obu sektorów, którzy podzielili się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z konsultacjami społecznymi, ich rolą oraz
sposobem przeprowadzania. Piotr Drygała, kierownik biura ds. organizacji pozarządowych z
Dąbrowy Górniczej, opowiedział na przykładzie swojego miasta jak przeprowadza się konsultacje
aktów prawa miejscowego. Bożena Kubacka, pełnomocnik burmistrza Jarocina ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi zaprezentowała sposób konsultowania programu współpracy gminy
Jarocin z organizacjami pozarządowymi jako dobrą, godną polecenia praktykę. Łukasz Prykowski,
pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, poprowadził
dyskusję nt. najczęstszych trudności przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych oraz sposobach
ich rozwiązywania.
Organizatorami Forum Pełnomocników pn. "Konsultacje społeczne - tak, ale jak?" byli Urząd Miejski
w Jarocinie oraz Centrum PISOP. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego udział w forum był bezpłatny.

2012-06-11 | Podróż w czasie z "Ziemianinem"
"Ziemianin" wjechał na teren jarocińskiej Parowozowni dostojnie i z charakterystycznym odgłosem.
Jednym z jego pasażerów był Burmistrz Stanisław Martuzalski. Przyjazd zabytkowego (z 1953r.)
pociągu otworzył oficjalnie Festyn Kolejowy, który odbył się 9 czerwca w Muzeum Parowozowni w
Jarocinie.

Wielką ciekawość uczestników imprezy wzbudziło obracanie i obrządzanie parowozu, w tym
uzupełnianie wody w tendrze lokomotywy, czym zajęli się strażacy z OSP Jarocin. Gratką nie tylko
dla pasjonatów pojazdów szynowych z pewnością była kolekcja zabytkowego taboru kolejowego
czy przejazd drezyną ręczną.

Oprócz tego można było obejrzeć wystawę zabytków motoryzacji: starych modeli samochodów i
motocykli, ekspozycję Muzeum Wojen Napoleońskich oraz Muzeum Gwiezdnych Wojen, prac

fotograficznych m.in. z ubiegłorocznej edycji festynu czy prezentację filmów powstałych w ramach
warsztatów Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko gminy Jarocin, gdzie najmłodsi w specjalnie
stworzonym kąciku mogli zapoznać się z tradycjami Jarocina kolorując czy rozwiązując krzyżówkę.
Ponadto można było się tam zaopatrzyć w publikacje poświęcone gminie, które sprzedawała
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin czy nabyć bilet na zbliżający się Festiwal.
Jarocin był jednym z punktów kolejowej podróży, która odbywała się pod hasłem: "Pociągiem
Ziemianin do przygody", a obejmowała także takie miejscowości jak Poznań, Środę Wielkopolską,
Krotoszyn i Krobię. Organizatorem tej turystycznej wyprawy i festynu był Instytut Rozwoju i
Promocji Kolei, Muzeum Parowozownia Jarocin, Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w
Jarocinie. Współorganizatorem była też gmina Jarocin, która na ten cel przekazała 4 tys. zł.

2012-06-08 | "Każdy ma pasję!"
Pod takim hasłem w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bachorzewie przeprowadzono tegoroczny
Festiwal 2.0, który był podsumowaniem całorocznej akcji "Szkoła z klasa 2.0" Mottem przewodnim
były słowa A. Einsteina "Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej
zdolności wspinania się na drzewa, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia".

6 czerwca, zgromadzonych na Sali Domu Ludowego, przywitała dyrektor Beata Fengler dziękując
zaangażowanym za całoroczną pracę w programie "Szkoła z klasą 2.0". W jej ramach odbył się
m.in. "Tydzień z Internetem", który zgromadził w szkole rodziny trzypokoleniowe, a uczniowie
opracowali słowniki polsko - niemieckie dla klas I-III, w formie prezentacji PowerPoint. Następnie
nadszedł czas na podzielenie się swoimi pasjami. Zadaniem drużyn 1-3 osobowych było
przedstawienie ich w postaci prezentacji. Uczniowie opowiadali np. o gotowaniu, muzyce, śpiewaniu
czy piłce nożnej. A swoje pasje popierali przykładami.

Nauczycielka Beata Zawisła podsumowała wystąpienia uczniów słowami: "Każdy jest geniuszem",
bo to co zaprezentowali oraz ich zaangażowanie zrobiło wielkie wrażenie. Na zakończenie najlepsi
projektanci: Rafał Grzelak i Daria Wyduba otrzymali nagrody. Widzowie zagłosowali również na
pasję publiczności, którą otrzymała Zuzia Wieczorek.

2012-06-05 | Dzień dziecka pod siatką
Niecodzienny mecz piłki siatkowej rozegrano 1 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława
Broniewskiego w Jarocinie. Podczas festynu szkolnego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka,
jedną z atrakcji był mecz siatkarski rozegrany pomiędzy reprezentacja szkoły, a drużyną złożoną z
zaproszonych do udziału gości, m.in. przedstawicieli władz samorządowych i nauczycieli. W skład
tego zespołu wszedł również Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski.

Głównym hasłem festynu było "Fair Play", czyli współzawodnictwo oparte na wzajemnym szacunku
połączone z przestrzeganiem zasad i uczciwym podejściu do zawodów. Obie drużyny stanęły do
rywalizacji bardzo skoncentrowane, chcąc osiągnąć jak najlepszy wynik. Ostatecznie zwycięstwo
odnieśli uczniowie, pokonując drużynę gości 2:1. Radość zwycięzców nie miała końca, a w nagrodę
otrzymali okazały puchar. Słodki podarunek dla młodzieży przygotował również Burmistrz Jarocina.

2012-06-05 | Burmistrzowie czytali dzieciom
Piątkowa (1 czerwca) pogoda nie zepsuła organizacji Dnia Dziecka w Jarocinie nad którym patronat
objął Burmistrz Stanisław Martuzalski. Impreza zaplanowana pierwotnie na rynku przeniosła się do
Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Ten ostatni zmienił się na chwilę w czytelnię dla najmłodszych
milusińskich. Do głośnego czytania "Lokomotywy" Juliana Tuwima zaproszenie przyjęli bowiem z
wielką ochotą burmistrz Stanisław Martuzalski i wiceburmistrzowie: Hanna Szałkowska i Mikołaj
Kostka. Dzieląc się na role przeczytali koncertowo wiersz zasłuchanym dzieciom, a potem
poczęstowali ich słodyczami. Tym samym jarocińska Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

zainicjowała Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

Po "Lokomotywie" odbyło się pierwsze głośne czytanie "Siedmiomilowych butów". Jest to pierwsza
książeczka napisana specjalnie dla dzieci przez znaną regionalistkę Janinę Gralę i zilustrowana
przez jarociniankę Małgorzatę Kwiecińską. Opowiada historię Basi, która znajduje buty, dzięki
którym poznaje Ziemię Jarocińską, zabytki, historię i kulturę. W czasie słuchania bajki, dzieci miały
okazję do tworzenia własnych ilustracji do tekstu, które potem oceniała ilustratorka
"Siedmiomilowych butów".

Po czytaniu dzieci, które brały udział w malowaniu otrzymały w nagrodę książki z dedykacjami od
autorek Janina Grala oraz Małgorzata Kwiecińska przeniosły się potem do Filii nr 1 "Pod Ratuszem",
gdzie do godziny 18.00 odbywało się podpisywanie "Siedmiomilowych butów" przez obie panie.
Książeczka, w cenie 15 zł jest dostępna w Filii nr 1 "Pod Ratuszem" oraz w Muzeum Regionalnym w
Jarocinie.
Oprócz tego dzieci mogły skorzystać również z trampoliny, zjeżdżalni czy dmuchanego zamku. Nie
zabrakło także występów artystycznych, konkursów (m.in. na najładniejsze przebranie) i
malowania twarzy.

2012-06-05 | Młodzi samorządowcy obradowali
4 czerwca, już po raz XVII w historii istnienia Dziecięco Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jarocinie,
spotkali się na sesji jej członkowie. Na co dzień są oni uczniami szkół podstawowych i gimnazjów
na terenie gminy Jarocin. Obradom przysłuchiwał się burmistrz Stanisław Martuzalski, a nad
poprawnym przebieg prac czuwali opiekunowie czyli radni miejscy na czele z Lechosławą Dębską i
Robertem Kaźmierczakiem.

Młodzi samorządowcy uchwalili m.in. że należy doposażyć księgozbiory szkolne w lektury i słowniki,
a dziedzińce szkolne w ławeczki tak, aby uczniowie w czasie przerw mieli stworzone odpowiednie
warunki do odpoczynku. Radni uznali też, że w szkołach przydałyby się tablety z dostępem do
Internetu oraz dobrze by było uzupełnić brakujący sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne. Wskazali
także, że w miejscowościach: Zakrzew, Stefanów, Radlin, Tarce i Wilkowyja brakuje placów zabaw.
Dla młodych rajców ważne okazały się również ścieżki rowerowe. Zaproponowali, aby powstały
dwie na trasach: Jarocin-Golina i Jarocin-Wilkowyja. Ich wybudowanie odbyłoby się w porozumieniu
z Powiatem Jarocińskim i Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie pominęli także
kwestii wybudowania lub zmodernizowania obiektów sportowych czy poprawienia jakości dróg na
wioskach.

Młodzi samorządowcy zwrócili uwagę także na to, aby zrobić przegląd oświetlenia w gminie oraz
rozszerzyć monitoring hali sportowej przy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie. - Jestem pod
wrażeniem waszego przygotowania - przyznał burmistrz i zaproponował, aby w kolejnym budżecie
umieścić wirtualną kwotę, w której młodzi radni będę musieli się zmieścić ze swoimi propozycjami.
- Dziś to festiwal waszych oczekiwań, słusznych uwag. Nikt bowiem lepiej nie potrafi określić
waszych potrzeb - przyznał. - W dorosłej radzie jest jednak trochę trudniej, żeby to wszystko
dopasować. Zapewnił też, że w tej kadencji postara się, aby zrealizować wniosek dzieci dotyczący
wybudowania lodowiska. Zaprosił też wszystkich młodocianych radnych na ścieżkę ekologiczną,
która powstaje na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.
Dorośli radni miejscy zaproponowali też swoim młodszym kolegom i koleżankom, aby spotykali się
częściej np. raz na kwartał.

2012-06-04 | Festyn kolejowy w parowozowni
Pociąg turystyczny "Ziemianin", ciągnięty przez jedną z zabytkowych wolsztyńskich lokomotyw
zawita w sobotę 9 czerwca do Jarocina. To już kolejna podróż tego niezwykłego składu. Przystanek
w Jarocinie staje się więc doskonałą okazją do zapoznania się z historią kolei.

Organizatorem "Ziemianina" jest Instytut Rozwoju i Promocji Kolei z Poznania, a całość projektu
współfinansowana jest przez Gminę Jarocin, która przeznaczyła na ten cel dotację w wysokości 4
tys. zł. Pociąg ma wykonać pętlę na trasie Poznań - Środa Wlkp. - Jarocin - Koźmin Wlkp. Krotoszyn - Krobia - Leszno - Kościan - Poznań. Na większości z tych stacji na pasażerów czeka
gorące powitanie i niespodzianki.
W Jarocinie pociąg zatrzyma się na niemal trzy godziny, dzięki czemu również mieszkańcy naszego
miasta będą mogli podziwiać parowóz. Z tej okazji, Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej w Jarocinie
wraz z Gminą Jarocin i Powiatem Jarocińskim, zapraszają na drugi Festyn Kolejowy w Parowozowni.
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, wśród których znajdzie się możliwość zwiedzenia
zabytkowego taboru kolejowego, wystawa zabytków motoryzacji, ekspozycja Muzeum Wojen
Napoleońskich oraz Muzeum Gwiezdnych Wojen w Witaszycach, czy wystawa prac fotograficznych.
Chętni mogą też skorzystać z okazji przejażdżki drezyną ręczną. Na najmłodszych czeka kącik
zabaw, w którym znajdzie się m.in. dmuchany zamek i trampolina. Szczególnie atrakcyjnym
punktem będzie pokaz obracania i obrządzania parowozu, polegającego m.in. na wodowaniu
lokomotywy przez jarocińskich strażaków. Rozpoczęcie festynu zaplanowano na godzinę 10:30.

2012-06-04 | Jarocińska Karta Miejska ze sponsorem
Jarocińska Karta Miejska będzie miała sponsora. Niezależnie bowiem od przeprowadzanego
niedawno konkursu na jej wizualizację spółka gminna Jarocińskie Linie Autobusowe rozpoczęła
poszukiwania podmiotu, który opłaci jej wydrukowanie. -Ostatecznie sponsorem został Bank
Spółdzielczy w Jarocinie ze względu na dotychczasową współpracę z naszą spółką, a także pomoc
kredytową przy przedłużającej się realizacji wypłaty środków unijnych w związku z zakupem ośmiu
autobusów - tłumaczy Grzegorz Mirkiewicz, prezes spółki JLA. - Bank również zdeklarował się
kredytować drugi etap karty czyli wprowadzenie pełnego systemu pobierania opłat w komunikacji
miejskiej.
Jednocześnie w wyniku technicznych konsultacji z firmą R&G z Mielca, która będzie wykonawcą I
etapu wprowadzenia karty (czyli wydrukowania jej oraz stworzenie oprogramowania), okazało się,
że na tym etapie nie będzie wymagany pasek magnetyczny i zewnętrzne miejsce na chip.
Realizacja I etapu e-karty wyniesie 53 tys. zł. JLA pokryje koszt utworzenia punktu personalizacji,
2 punktów doładowań oraz oprogramowanie do e-karty i zapłaci za to 40 tys. zł. Resztę kwoty czyli
wyprodukowanie 2 tysięcy kart pokryje Bank Spółdzielczy w Jarocinie.
Z elektronicznego biletu będzie można korzystać już za kilka tygodni. Ogłoszony przez Burmistrza
Stanisława Martuzalskiego konkurs na wizualizację Jarocińskiej Karty Miejskiej wygrała P11
Interaktywna Agencja Reklam sp. z o.o. z Jarocina, która zaproponowała ciekawe połączenie
awangardy i tradycji. Festiwalowe korzenie (symbolizujący je glan z instrumentami i akcesoriami
muzycznymi) świetnie komponują się z charakterystycznymi zabytkami miasta.
Karta znajdzie zastosowanie jako elektroniczny bilet właśnie w JLA. Oprócz tego będzie kartą
parkomatową, a w przyszłości wachlarz jej możliwości w codziennym użytkowaniu ma zostać
jeszcze bardziej poszerzony. W połowie lipca powstanie punkt personalizacji w JLA, w którym
będzie można się zarejestrować i otrzymać e-bilet. Powstaną też punkty, w których będzie można
doładować karty. Zlokalizowane będą w siedzibie JLA, Ratuszu i Straży Miejskiej w Jarocinie
(parkomaty).
Oprócz tego bonusem dla przyszłych użytkowników Jarocińskiej Karty Miejskiej z pewnością będzie
jeszcze możliwość uzyskania loginu i hasła dostępu do gminnych hot-spotów. Wystarczy tylko - w
momencie rejestrowania się po kartę - wypełnić stosowny wniosek (zwierający imię, nazwisko,
PESEL i adres e-mail). Internetowych punktów dostępu na terenie gminy Jarocin jest łącznie 50.
Znajdują się one m.in. przy szkołach, świetlicach wiejskich czy remizach. Szersza promocja
projektu karty rozpocznie się pod koniec czerwca br.

2012-06-01 | Najlepsza drużyna ekologiczna w Polsce
Uczniowie z Gimnazjum nr 5 w Jarocinie zdobyli I miejsce
w Rajdzie IV Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku
Ekologicznego Pobiedziska 2012. Zwycięską drużynę
reprezentowali: Marzena Adamiak (II c), Magda Kniat (II
e), Tymek Andersz (II b), Arek Frankowiak (III b) oraz
opiekun - Małgorzata Kniat. Okazali się najlepsi z pośród
21 drużyn z całej Polski. Oprócz ogromnej satysfakcji
zdobyli główną nagrodę: tablicę interaktywną i projektor
wartości ok. 10 tys. złotych.
Podczas pokonywania ponad 10-kilometrowej trasy po
Krajobrazowym Parku Promno dziewczęta i chłopcy
rozwiązywali szereg zadań związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz tematami dotyczącymi
ekosystemu leśnego, meteorologii i hydrologii. Musieli przy tym wykazać się bardzo dobrą
znajomością mapy, orientacją przestrzenną i kondycją. W każdym spotkanym po drodze
stanowisku zdobywali punkty za prawidłowe wykonanie różnych zadań np. rozpoznawanie
chronionych i pospolitych gatunków roślin i zwierząt, narzędzi stosowanych przez leśników, tropów
zwierząt oraz odpowiedzi na pytania dotyczące rezerwatu Drążynek oraz czasu rozkładu różnych
odpadów itp.
Ostatnią konkurencją była krótka prezentacja Jarocina przygotowana przez uczniów z pokazem
pracy wykonanej z surowców wtórnych. Był to zając punk - Rocki nawiązujący do Festiwalu Muzyki
Rockowej wykonany techniką papierowej wikliny dzięki pomocy i pod kierunkiem Magdaleny
Wrześniewskiej, absolwentki naszej szkoły.
Uczestnicy rajdu podczas wędrówki mieli okazję osobiście poznać Tomasza Zubilewicza, znanego
prezentera i dziennikarza, który przeprowadził z uczniami i opiekunem krótki wywiad dla telewizji.
Relacje można oglądać w programie TVN Meteo.
Podczas całej imprezy na trenie Zespołu Szkół trwał festyn. Wszyscy mogli posłuchać muzyki na
żywo, zjeść coś ciepłego z grila, zwiedzić stoiska przygotowane przez różne organizacje i instytucje
związane z leśnictwem, przyrodą i ochroną środowiska.

2012-06-01 | Awangardowo - tradycyjna karta miejska
Jarociniacy już za kilka tygodni będą mogli korzystać z
elektronicznego biletu. Ogłoszony przez Burmistrza
Stanisława Martuzalskiego konkurs na wizualizację
Jarocińskiej Karty Miejskiej został już bowiem
rozstrzygnięty. Jej autorem jest P11 Interaktywna
Agencja Reklam sp. z o.o. z Jarocina, która
zaproponowała ciekawe połączenie awangardy i tradycji.
Festiwalowe korzenie (symbolizujący je glan z
instrumentami i akcesoriami muzycznymi) świetnie
komponują się z charakterystycznymi zabytkami miasta.
- Projekt ten jest bardzo atrakcyjny - przyznaje włodarz
Jarocina. - Zawiera bowiem charakterystyczne dla Jarocina elementy.
Będzie więc świetną promocją wizerunku naszego miasta - uważa
Stanisława Martuzalski. Nagroda to 3-miesięczny bezpłatny bilet na
dowolnie wybranej przez zwycięzcę trasie, ufundowany przez gminną
spółkę Jarocińskie Linie Autobusowe.
- Karta znajdzie zastosowanie jako elektroniczny bilet właśnie w JLA.
Oprócz tego będzie kartą parkomatową, a w przyszłości wachlarz jej
możliwości w codziennym użytkowaniu ma zostać jeszcze bardziej
poszerzony - dodaje burmistrz. W połowie lipca powstanie punkt
personalizacji w JLA, w którym będzie można się zarejestrować i
otrzymać e-bilet. Powstaną też 4 punkty, w których będzie można
doładować karty. Zlokalizowana one zostaną w siedzibie JLA, Ratuszu,
Bibliotece Gminnej w Kotlinie (e-bilet) i Straży Miejskiej w Jarocinie
(parkomaty).
Oprócz tego bonusem dla przyszłych użytkowników Jarocińskiej Karty Miejskiej z pewnością będzie
jeszcze możliwość uzyskania loginu i hasła dostępu do gminnych hot-spotów. Wystarczy tylko - w
momencie rejestrowania się po kartę - wypełnić stosowny wniosek (zwierający imię, nazwisko,
PESEL i adres e-mail). Internetowych punktów dostępu na terenie gminy Jarocin jest łącznie 50.
Znajdują się one m.in. przy szkołach, świetlicach wiejskich czy remizach. Szersza promocja
projektu karty rozpocznie się pod koniec czerwca br.

2012-06-01 | Podejmiemy próbę sfinansowania "dobra narodowego"
- Przez Jarocin i w mediach przetacza się ostatnio ostra dyskusja na temat realizacji projektu pod
nazwą Spichlerz Polskiego Rocka. Jesteśmy za powstaniem muzeum, ale zabrakło kosztorysu i nikt
nie liczył kosztów - ubolewa burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski.
Szacunkowy koszt wykonania remontu i wyposażenia wraz z wykupem budynku Spichlerza to ok. 3
mln zł. - Z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową gminy o wsparcie w tym zakresie chcemy
poprosić także inne samorządy. Festiwal bowiem to nie tylko samo miasto, ale Jarocin, ale także
powiat, Wielkopolska, nawet cała Polska. To w końcu "dobro narodowe" - stwierdza Stanisław
Martuzalski. Dodaje przy tym, że rozmowy na temat rozpoczął już ze Starostą Jarocińskim. Przygotujemy też stosowne pismo do Zarządu Powiatu w Jarocinie - dodaje. Oprócz tego burmistrz
rozważa możliwość aplikowania o środki w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Mechanizmu Norweskiego oraz ubieganie się o pożyczkę z inicjatywy "Jessica" tak, aby ograniczyć
wkład własny gminy w dalszą realizacje projektu. Nabór wniosków w pierwszym przypadku
przewidziany jest we wrześniu br., a ewentualne otrzymanie pożyczki z Jessicy uzależnione jest od
przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Nabór na złożenie

wniosków o udzielenie pożyczki jest otwarty.
- Zależy nam tym, aby muzeum żyło, a nie było tylko miejscem odwiedzin wycieczek - tłumaczy
Stanisław Martuzalski. Pomysłem na to może być też powołanie np. stowarzyszenia lub fundacji,
która wspierałaby Spichlerz Polskiego Rocka, zapraszała muzyków. Ci z kolei dochodem z
koncertów mogliby wesprzeć finansowanie muzeum.

