2012-07-31 | W rocznicę powstania zawyją syreny
1 sierpnia o godzinie 17:00 na terenie Jarocina zostaną uruchomione syreny alarmowe. Akcja, zostanie
przeprowadzona dokładnie w 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dźwięk syren będzie słyszany
przez jedną minutę.
Przedsięwzięcie ma na celu upamiętnienie poległych w Powstaniu Warszawskim, które wybuchło dokładnie 1
sierpnia 1944 o godz. 17:00. Inicjatorem uruchomienia syren na terenie województwa Wielkopolskiego jest
Wojewoda Wielkopolski.

2012-07-31 | Setna rocznica urodzin
30 lipca Bronisława Ziętek z Jarocina obchodziła setną rocznicę urodzin. Życzenia jubilatce złożyli m.in.
burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lucyna Mielcarek.

Pani Bronisława, urodzona w 1912 roku, bardzo serdecznie i z uśmiechem na twarzy przywitała gości. Burmistrz
życzył jubilatce kolejnych stu lat przeżytych w zdrowiu i spokoju. Ponadto, goście przekazali list nadesłany
przez premiera Donalda Tuska. Należy zaznaczyć, że jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem. Mimo podeszłego
wieku interesuje się bieżącymi wydarzeniami, śledzi prasę i telewizję. Kibicuje też polskim sportowcom, ostatnio
tym

2012-07-31 | Polsko-Niemieckie warsztaty teatralne i plastyczne
Rozpoczęły się zajęcia warsztatowe organizowane przez Stowarzyszenie Jarocin XXI. Na przełomie lipca i
sierpnia, jak co roku, w Pałacu Radolińskich spotykają się młodzi artyści aby doskonalić swoje umiejętności pod
okiem profesjonalnych instruktorów na jednym z dwóch warsztatów.
Pierwszy z nich to plener plastyczny realizowany w ramach zadania (dla)Więzi. Uczestnicy całorocznych zajęć
plastycznych, wraz z osobami, które dopiero zaczynają przygodę ze sztukami plastycznymi, przez najbliższy
tydzień realizować będą swoje malarskie fantazje. Wiek uczestników od 6 do 70 lat. W zajęciach uczestniczy
ponad czterdzieści osób. Efekty pracy będzie można obejrzeć na wystawie kończącej dwuletni projekt
(dla)Więzi., która zostanie otwarta w listopadzie 2012r.
W tym samym czasie, również w Pałacu Radolińskich, uczestnicy Polsko-Niemieckich Warsztatów Teatralnych
"Znaki tożsamości" pracują intensywnie, aby w sobotę 4 sierpnia zaprezentować spektakl prezentujący efekty
ich pracy. Tradycyjnie zajęcia prowadzą Janusz Stolarski i Arnold Pfeifer. Spektakl odbędzie się w sobotę 4
sierpnia w Pałacu Radolińskich o godzinie 18:00, a kolejny o 19:30. Darmowe wejściówki można odebrać Pałacu
Radolińskich i Kinie Echo.

2012-07-30 | Policjanci świętowali
Ogólnopolskie Święto Policji, w tym roku obchodzone już po raz
17., to doskonała okazja do wręczenia awansów i złożenia

podziękowań za wzorową służbę. Uroczystość związana z tym świętem odbyła się również w Komendzie
Powiatowej Policji w Jarocinie.
Jarocińscy policjanci okazję do świętowania mieli w piątek 27 lipca. Właśnie tego dnia odbyła się akademia, w
której oprócz funkcjonariuszy uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego z przysposobieniem
policyjno-prawnym (ZSP nr 2 w Jarocinie).
Jednym z punktów programu było wręczenie awansów na wyższe stanowiska służbowe. Z rąk komendanta
jarocińskiej jednostki odebrało je 23 funkcjonariuszy. Ponadto, brązowymi medalami "Zasłużony Policjant"
odznaczono I zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie insp. Sławomira Śmiełowskiego oraz
nadkom. Andrzeja Borutę.
Zaproszeni goście, dziękując policjantom za pełną poświęceń służbę, podkreślali ich rolę w codziennym życiu.
Obecna na uroczystości wiceburmistrz Jarocina Hanna Szałkowska, składając życzenia w imieniu włodarzy gmin
z terenu powiatu jarocińskiego, mówiła: - Należy pamiętać o tym, że nawet gdy zdejmujecie mundur, nie
przestajecie być na służbie. Jesteście zawsze gotowi do reakcji na łamanie prawa oraz do niesienia pomocy tym,
którzy jej od Was oczekują.

2012-07-23 | Festiwalowy Jarocin
Kolejna edycja Jarocin Festiwal już za nami. Od czwartku miasto żyło swoim wyjątkowym festiwalowym życiem.
Tego dnia pojawili się pierwsi uczestnicy tegorocznej imprezy. Wtedy też była okazja posłuchać zespołów
biorących udział w Rytmach Młodych, odbywających się w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W piątek powoli
zapełniało się pole namiotowe. Przez 3 dni w drodze do miasteczka festiwalowego uczestnicy chętnie zaglądali
do namiotu promocyjnego gminy Jarocin oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin.
Oprócz wydarzeń typowo muzycznych, w czasie festiwalu odbyło się wiele imprez towarzyszących. W piątek
przed Szkołą Podstawową nr 2 - w ramach projektu Glan Fan - "Znak szczególny" Fundacji "Ogród Marzeń"
Jarocin - odsłonięta została gablota z Obrazami Przechodnimi Jarocina 2011 prof. Piotra C. Kowalskiego oraz
otwarto wystawę zdjęć Krzysztofa Skorego z odsłonięcia rzeźby Glana w 2011 w roku. - Panie profesorze dziękuję za dar dla miasta - stwierdził burmistrz Stanisław Martuzalski, który pomógł odsłonić nietypowy obiekt
artystyczny. Piotr C. Kowalski chętnie podzielił się swoimi wspomnieniami dotyczącymi obrazów, które do tej
pory powstały z jego pomysłu i z pomocą innych. Ponadto twórca obrazów przechodnich rozłożył pasy wzdłuż
ulicy i zaproponował uczestnikom imprezy wspólne tworzenie... kolejnego dzieła. Ku zdumieniu kierowców
jezdnię wypełniła dodatkowa "zebra".
Mówiąc o "obuwniczej" wizytówce Jarocina nie można zapomnieć o glanie z papierowej wikliny, który szykowany
był na tegoroczny Festiwal. Jego autorką jest mieszkanka Jarocina Magdalena Wrześniewska. But stanął na
wystawie sklepu z obuwiem przy rynku.

"f/1" - pod tą nazwą kryje się kolejna plenerowa wystawa, która pojawiła się na rynku (oprócz zdjęć z cyklu "30
lat jarocińskiego festiwalu"). Jej autorem jest mieszkaniec Jarocina - Damian Andrzejewski, a bohaterami uczestnicy rockowiska. Część osób uwieczniona na fotografiach pojawiła się osobiście na otwarciu wystawy.
Ekspozycja, jak i wydanie kartek festiwalowych udała się dzięki Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Jarocin oraz
sponsorom, a patronat nad tym podwójnym artystycznie przedsięwzięciem objął Burmistrz Jarocina. Obecny na
inauguracji wystawy Stanisław Martuzalski pogratulował jej efektu Damianowi Andrzejewskiemu.

W czasie festiwalu odbyły się również spotkania autorskie. W sobotę na Free.Wolnej Polanie pojawił się
Grzegorz K. Witkowski, który promował swoją książkę "Grunt to bunt 2". Z kolei w niedzielę w Ratuszu odbyło
się spotkanie autorskie z Pawłem ?Konjo? Konakiem autorem książki "Gangrena - mój punk rock song".

Głównym punktem festiwalu była jednak jego strona muzyczna. W ciągu trzech dni koncertów na dużej scenie,
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Bez wątpienia największą gwiazdą okazał się zespół Kult, który w Jarocinie
obchodził 30-lecie swojego istnienia. Rzeszę fanów zgromadziły również inne zespoły, wśród których znalazły
się m.in. KSU, Lao Che, Within Temptation, Illusion, czy Arka Noego. Swoje "pięć minut" miały również "Dzieci
Jarocina".

Podobnie jak w poprzednich edycjach festiwalu, trwały również zmagania konkursowe młodych zespołów.
Ostatecznie nagrodę publiczności otrzymała grupa Power of Trinity, a nagroda jury przypadła zespołowi RUST.
Ponadto wyróżniono zespół Curly Heads.
Wsłuchując się w głosy festiwalowiczów można dojść do wniosku, że tegoroczna impreza okazała się sukcesem
zarówno od strony organizacyjnej jak i muzycznej.

2012-07-19 | JLA przejmuje dworzec autobusowy
Jarocińskie Linie Autobusowe sp. z o.o. realizują zakupu dworca PKS Jarocin przy ul. Moniuszki. - Na obecnym
etapie spółka JLA działając nie tylko w komunikacji miejskiej, ale również tworząc komunikację podmiejską i
międzymiastową najlepiej nadaje się do zagospodarowania tego obiektu - tłumaczy Prezes spółki Grzegorz
Mirkiewicz. Oddział kaliski PKS, który po komunalizacji tego przedsiębiorstwa stał się własnością PKS Kalisz,
ogłosił przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. Wybrana została oferta JLA, opiewająca na kwotę 553.300 zł.
Na ten cel spółka zaciągnęła (w drodze przetargu) kredyt w Banku Spółdzielczym w Jarocinie. Marzeniem
Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego jest, aby na tym terenie, poprzez współdziałanie z PKP,
wybudować nowoczesne Centrum Komunikacyjne. -W pierwszym etapie spółka przystosuje ten obiekt do
naszych bieżących potrzeb - mówi. - A w przyszłości planujemy, aby powstało tu nowoczesne Centrum

Komunikacyjne czyli połączenie komunikacji kolejowej i autobusowej. W znaczny sposób ułatwiłoby to
mieszkańcom gminy, jak i pasażerom, korzystanie z obu tych środków lokomocji. Byłby to również atrybut
miasta. - Na pewno z związku z wieloma wdrożeniami innowacyjnymi (centrum logistyczne, system informacji
pasażerskiej etc.) na budowę centrum spółka będzie chciała pozyskać środki unijne z programu na lata 20142020 - dodaje prezes JLA. - Jest to duże wyzwanie i zdaję sobie sprawę, że istnieje potrzeba pozyskania
środków unijnych, ale jestem przekonany, że przy współpracy gminy, JLA oraz Jarocińskiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych uda się to zadanie zrealizować - podsumowuje włodarz miasta.

2012-07-19 | Glan już skończony!
Ponad pół roku plecienia i efekt wyszedł imponujący.
Jarocinianka Magdalena Wrześniewska zakończyła pracę nad
butem z papierowej wikliny. Dziś (19 lipca) - zgodnie z planem stanął już na wystawie sklepu z glanami przy rynku w Jarocinie.
Ma około 140 cm wysokości, a stopa - 90 cm długości.
Wykonany jest z papierowej wikliny, na którą zużyto 15 paczek
"Gazety Jarocińskiej". - Pomysł na zrobienie glana z papierowej
wikliny pojawił się rok temu, kiedy trafiłam na rehabilitację do
szpitala. W internecie znalazłam projekt buta z wikliny i
pomyślałam, że w przypadku Jarocina mógłby to być glan. Bo
najbardziej z nim się kojarzy i sama noszę takie buty - uśmiecha
się 30- mieszkanka Jarocina. - Jeden już stoi (rzeźba przyp.), więc dlaczego i drugi do pary nie miałby stanąć? Fachową radą w realizacji tego przedsięwzięcia służyli
Marcin i Katarzyna Lubańscy z Białej Podlaskiej, którzy na co dzień się zajmują tym rzemiosłem. Zwłaszcza,
kiedy w trakcie prac nad glanem okazało się, że wzór był źle dobrany i w pewnym momencie cała konstrukcja
zawaliła się. - Zawdzięczam tym Państwu dużą pomoc. Kto wie ? może między Jarocinem a Białą Podlaską
nawiąże się kiedyś współpraca? - zastanawia się Magdalena Wrześniewska. Od lutego codziennie średnio 8
godzin poświęcała na plecenie glana. - Ta praca pomaga mi też przełamywać bariery niepełnosprawności dodaje autorka projektu.
But jest kolorze czarnym z czerwonymi sznurowadłami. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski, któremu
klimat festiwalu jest niezwykle bliski, już teraz cieszy się, że nietypowe obuwie będzie jedną z ciekawostek
towarzyszących temu rockowemu przedsięwzięciu. -Bardzo mi się ten pomysł podoba. Jestem pod wrażeniem,
że komuś chciało się zrobić coś taki pracochłonnego, a zarazem niezwykle ciekawego i wyjątkowego - nie krył
zachwytu kiedy, jako jeden z nielicznych, miał okazję zobaczyć powstającego nietypowego glana. Patronat nad
tym przedsięwzięciem objęła również Fundacja ?Ogród Marzeń? Jarocin i "Fundacja Kreacja i Magia Rąk" z Białej
Podlaskiej.
Marzeniem pani Magdy jest, aby któregoś dnia trafił do Księgi Rekordów Guinessa. Póki co będzie kolejną
wizytówką Jarocina.

2012-07-18 | Seniorzy biegli w ... finansach
16 lipca w ratuszu uroczystym rozdaniem certyfikatów zakończył
się cykl szkoleń "O finansach...w bibliotece" przeprowadzony
przez Bibliotekę. Na tę okazję zaproszeni zostali również
Burmistrz Stanisław Martuzalski i Magdalena Kubecka,
koordynator tego projektu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego z Warszawy. Ta ostatnia wraz z Narodowym
Bankiem Polskim jest realizatorem tego przedsięwzięcia. Projekt
ma na celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego, w tym
finansowego osób starszych. Do przeprowadzania szkoleń
wybrano biblioteki, z racji ich misji kulturalnej, edukacyjnej i
społecznej. Szkolenia prowadzone były przez bibliotekarki:
Aleksandrę Waszak z Filii nr 1 "Pod Ratuszem" oraz Ewelinę
Chwieralską-Michaś z Filii w Witaszycach, które również odbyły

odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej Zespołu Szkół nr 5 w
Jarocinie. W 10 spotkaniach wzięło udział 27 osób. - Mam nadzieję, że będzie to dla państwa początek czegoś
nowego - stwierdziła Agnieszka Borkiewicz i przedstawiła ofertę dla seniorów. Burmistrz podziękował fundacji i
bibliotece za bardzo dobrą pracę. Przypomniał o tym jak wielkim problem dla osób starszych była likwidacja
kasy w Urzędzie Miejskim i trzeba było szukać alternatyw do opłacania rachunków. - Ten projekt jest wyjściem
naprzeciw seniorom - uznał. - Życzę państwu wszystkiego dobrego i zapraszam do korzystania z kolejnych
ofert biblioteki. Filia nr 1 "Pod Ratuszem" informuje, że przez wakacje trwać będą zapisy na wrześniowy cykl
szkoleń pod tym samym tytułem. Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Waszak, tel. 062 747 30 63.
Działanie realizowane w ramach projektu "O finansach...w bibliotece". Projekt jest dofinansowany ze środków
Narodowego Banku Polskiego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.

2012-07-18 | Burmistrz z numerem 1
Burmistrz Stanisław Martuzalski otrzymał Jarocińską Kartę
Miejską z numerem 1. Ta historyczna chwila nastąpiła 18 lipca w
Ratuszu. Dzień wcześniej spółka gminna Jarocińskie Linie
Autobusowe otrzymała 2000 kart, które trafią teraz do
zdeklarowanych już użytkowników i przyszłych wnioskodawców.
Ich sponsorem jest Bank Spółdzielczych w Jarocinie. Wręczenia
karty dokonał Grzegorz Mirkiewicz, Prezes JLA.
Wniosek o ten dokument można złożyć w punkcie personalizacji
w JLA. Tam też wydawany będzie e-bilet. Ponadto będzie
możliwość doładowania karty w siedzibie JLA i Ratuszu, (e-bilet).
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. Tym samym oficjalnie zaprezentowana została Jarocińska Karta Miejska, która w przyszłości będzie
miała szerszy wachlarz możliwości. Póki co będzie alternatywą dla papierowego biletu. Burmistrz obiecał, że
skorzysta jak najszybciej z podarowanej karty.

2012-07-18 | Nagrodzony podzielił się nagrodą
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski wraz z Prezesem
Jarocińskich Linii Autobusowych Grzegorzem Mirkiewiczem
przekazali oficjalnie nagrodę w konkursie na wizualizację
Jarocińskiej Karty Miejskiej. Komisji Konkursowej, jak i samemu
włodarzowi bardzo spodobał się projekt przygotowany przez
firmę P11 Interaktywna Agencja Reklam sp. z o.o. z Jarocina,
która zaproponowała ciekawe połączenie awangardy i tradycji.
Nagroda to darmowa Jarocińska Karta Miejska, obowiązująca
przez trzy miesiące na dowolne linie autobusowe. - Dziękuję
panu prezesowi za inicjatywę wprowadzenia elektronicznego
biletu, a panu Arturowi i firmie P11 chciałbym pogratulować
bardzo dobrego projektu, z którym mieszkańcy Jarocina będą się
z pewnością utożsamiali ? stwierdził burmistrz.
Artur Łagodziński obierając nagrodę przyznał, że tak naprawdę nie chodziło o nagrodę, ale o to, że firma, którą
reprezentuje mogła przyczynić się tym projektem do promocji miasta. Jednocześnie przekazał ją Fundacji
?Ogród Marzeń? Jarocin na ręce prezesa ? Beaty Frąckowiak. Oprócz tego podarował ?Ogrodowi Marzeń?
niespodziankę - 1000 zł od firmy na dalszą realizację projektu ?Glan-fan? i dla podopiecznych fundacji. Beata
Frąckowiak dziękując obiecała, że bilet przekaże i zapewniła, że przedsięwzięcie ?Glan-fan? na pewno będzie się
dalej rozwijało.

2012-07-18 | "Dzieci Jarocina" na festiwalowej scenie
30-osobowy zespół Dzieci Jarocina, złożony z jarociniaków w
wieku od 6 do... 76 lat wystąpi w sobotę 21 lipca ok. godz.
16.20 na głównej scenie Jarocin Festiwal. W swoim repertuarze
mają wyłącznie utwory, które były wykonywane podczas
Wielkopolskich Rytmów Młodych w latach 70. i jarocińskich
festiwali w latach 80. I 90.
Dotychczas nazwa "Dzieci Jarocina" kojarzyła się z grupą
uczestników przedszkola festiwalowego, występującą z jednym
utworem ostatniego dnia na głównej scenie Jarocin Festiwalu.
Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie, dzięki wsparciu Samorządu
Województwa Wielkopolskiego, stworzyło międzypokoleniowy
zespół propagujący polską muzykę rockową wykonywaną w
Jarocinie w latach 70. podczas Wielkopolskich Rytmów Młodych i od lat 80. w czasie jarocińskich festiwali.
"Dzieci Jarocina" to jakby połączenie rockowego wcielenia Arki Noego i amerykańskiej grupy Young@Heart - 80letnich staruszków koncertujących na całym świecie z piosenkami m. in. Nirvany, The Clash, Coldplay. W
ubiegłym roku występowali w Poznaniu na Malta Festival.
Najmłodsze "Dzieci Jarocina" mają 6 lat, najstarsze 76. Spotykają się co tydzień na próbach i przygotowują
repertuar koncertowy na tegoroczną jesień. Wtedy zaprezentują 40-minutowy program złożony z piosenek m.
in. Voo Voo, Ayi RL, Kobranocki, Dżemu, Dezertera, Kultu, Niebiesko-Czarnych. Swój debiut sceniczny będą
jednak mieli już podczas tegorocznego Jarocin Festiwalu - w sobotę 21 lipca ok. godz. 16.20. Zaśpiewają "Nim
stanie się tak" zespołu Voo Voo. W listopadzie wystąpią na koncercie wspólnie z dwoma pokoleniami
Waglewskich - Wojciechem i jego synami.
Zajęcia z młodszą grupą prowadzi Tomek Jankowski - znany między innymi z zespołu Dzieciuff Squad. Próby z
seniorami przeprowadza Zbigniew Obara - wieloletni dyrektor szkoły muzycznej, współorganizator WRM.
Zespołem akompaniującym kieruje szef Towarzystwa Muzycznego Leszek Świderski - laureat nagrody
dziennikarzy Jarocina '81 (jako Tandem Blues). Projekt koordynuje Robert Kaźmierczak - do niedawna
odpowiedzialny za Spichlerz Polskiego Rocka. "Dzieci Jarocina" mają być Orkiestrą Reprezentacyjną
powstającego w Jarocinie Spichlerza Polskiego Rocka.

2012-07-17 | Przedfestiwalowe ostatki
Już za chwilę startuje kolejna edycja Jarocin Festiwal. Między 20 a 22 lipca zagrają
m.in. Kult (XXX-lecie na scenie muzycznej), Within Temptation, Jello Biafra & The
Guantanamo School Of Medicine, Lao Chce ("Powstanie Warszawskie"), Biohazard,
Nosowska, Coma, Illusion, Lipali, KSU, TZN Xenna i wielu innych. Imprezą
zainauguruje konkurs Rytmy Młodych w Jarocińskim Ośrodku Kultury, który
przewidziany jest 19 lipca. Natomiast duża scena na terenie boiska przy ul.
Maratońskiej wystartuje w piątek o godzinie 15:00. Tego samego dnia rozpocznie
działalność scena na dachu Red Bull Tourbus - wystąpią na niej młode zespoły konkursowe oraz Komety
(piątek) i Tymon & The Transistors (sobota). Pole namiotowe dla uczestników festiwalu będzie dostępne już w
czwartek od godziny 10:00. Jak co roku w Jarocinie wokół terenu festiwalowego przeprowadzono akcję
odkomarzania, dzięki czemu impreza powinna być wolna od insektów. Wciąż można nabywać bilety oraz
karnety na imprezę. W sprzedaży pozostały ostatnie sztuki biletów na sobotę oraz niedzielę. Bardzo dobrze
sprzedają się także festiwalowe karnety. Bilety oraz karnety dostępne są za
pośrednictwem www.patefon.pl, www.go-ahead.pl(możliwość zakupu biletu z drukiem w
domu), www.ticketpro.pl (tylko punkty stacjonarne, m.in. Empiki, pełna lista na
stronie), www.ebilet.pl (tylko punkty stacjonarne, m.in. Empiki, pełna lista na stronie) oraz w punktach w
Poznaniu: Centrum Informacji Miejskiej, Carton Shop, Gazeta Cafe oraz Rock Long Luck, a także w Jarocińskim
Ośrodku Kultury.
Przypominamy także o specjalnym transporcie dla uczestników festiwalu.
Transport autobusowy zapewniają Jarocińskie Linie Autobusowe. Każdego dnia po koncertach odjeżdżać będzie
transport w kierunku Poznania, Ostrowa oraz Kalisza. Szczegółowy rozkład wraz z przystankami poniżej:
z 20/21.07.2012 r. o godz. 01.30

z 21/22.07.2012 r. o godz. 01.30
z 22/23.07.2012 r. o godz. 00.30
Kierunki:
1. Jarocin - Poznań przez Mieszków, Klękę, Nowe Miasto, Środę Wlkp., Kórnik.
2. Jarocin - Ostrów Wlkp. przez Golinę, Koźmin, Krotoszyn.
3. Jarocin - Kalisz przez Witaszyce, Kotlin, Pleszew, Gołuchów.

Dodatkowe pociągi festiwalowe organizują także Przewozy Regionalne PKP:
Pociąg będzie kursował w nocy 21, 22 i 23 lipca 2012, zgodnie z poniższym rozkładem jazdy:
Jarocin 02:41
Mieszków 02:47
Chocicza 02:54
Środa Wielkopolska 03:08
Poznań Starołęka 03:35
Poznań Główny 03:44
Na przejazd pociągami dodatkowymi należy nabyć bilety wg taryfy REGIO. Poza pociągiem dodatkowym do
Poznania i innych miast kursują także pociągi zgodnie z normalnym rozkładem jazdy (www.rozklad.pkp.pl).

Serdecznie zapraszamy do Jarocina!
Szczegółowy program na www.jarocinfestiwal.pl!

2012-07-13 | Autobusy pojadą innymi trasami
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. informują, że w związku z budową wiaduktów na ul. Powstańców Wlkp.
w Jarocinie od dnia 18 lipca 2012 roku zostaną wprowadzone następujące zmiany w kursowaniu autobusów:
Linia 5:
Leszczyce - Poczta - ul. Moniuszki - ul. Dąbrowskiego - ul. Wrocławska (Jarkon) - ul. Hallera - ul. Wojska
Polskiego - Witaszyce,

Linia 10.5:
Św. Ducha - Poczta - ul. Moniuszki - ul. Dąbrowskiego - ul. Wrocławska (Jarkon) - ul. Hallera - ul. Wojska
Polskiego - Witaszyce,

Linia 5.10:
Św. Ducha - Poczta - ul. Moniuszki - ul. Dąbrowskiego - Ul. Wrocławska (Jarkon) - ul. Hallera - ul. Wojska
Polskiego - Witaszyce,

Linia 6:
kurs rozpoczyna się i kończy przy Fabryce Mebli,

Linia 7 i 8:
kurs rozpoczyna się i kończy przy Jarkonie (ul. Wrocławska - ul. Dąbrowskiego - ul. Moniuszki - Poczta),

Linia 13 i 16:
kursy rozpoczynające i kończące się przy Fabryce Mebli będą miały przystanek początkowy i końcowy przy
Jarkonie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 747-29-48

2012-07-13 | Ekstraklasowy sparing
Do 18 lipca Hotel Jarota*** gości zespół Ekstraklasy Koronę
Kielce. Już po raz drugi żółto-czerwoni trenują na obiektach
Spółki Jarocin Sport. 18 lipca o godz. 11.00 Korona Kielce
rozegra sparingowy mecz z Zawiszą Bydgoszcz. Wstęp
wolny!Serdecznie zapraszamy!

2012-07-13 | Zapisz się na Dzieciomanię!
Już 28 lipca w Pałacu Radolińskich w Jarocinie w godzinach
12.00-15.00, odbędzie się niezwykłe spotkanie rodziców, niań,
dzieci i specjalistów związanych z tematyką dziecięcą.
Organizatorem spotkań pod hasłem "Dzieciomania" jest portal
NiezawodnaNiania.pl, którego misją jest promowanie edukacji
wśród rodziców i opiekunów. Ideą spotkań jest poruszenie wielu ważnych problemów związanych z
wychowaniem dzieci oraz nawiązanie relacji z uczestnikami. Niezwykle istotne jest, że "Dzieciomania" w
Jarocinie odbędzie się dzięki aktywności miejscowej społeczności. Propozycja zorganizowania tu warsztatów
wyszła po zakończeniu wiosennego, ogólnopolskiego cyklu "Dzieciomanii". Niezwykle pomocne przy organizacji
wydarzenia okazały się Karolina Lipowicz, Karolina Sikorska, Karolina Browko oraz Magda Woźniak, właścicielka
biura podróży "Bałkański Kocioł". Działanie to wspiera również - z ramienia gminy Jarocin - Wiceburmistrz
Jarocina Hanna Szałkowska. Uczestnicy spotkań "Dzieciomanii" pogłębiają wiedzę oraz nabywają nowych
umiejętności w ciągu 3 godzin bezpłatnych warsztatów. W każdym mieście zapraszani są inni goście oraz inne
firmy. "Dzieciomania" odbywa się w małych grupach (do 50 osób), po to, aby poziom przekazywanej wiedzy był
jak najlepszy. Na warsztaty rodzice zabierają dzieci, które świetnie się bawią w profesjonalnie przygotowanym
dla nich kąciku zabaw. Najmłodsi uczestnicy znajdują się pod opieką wykwalifikowanych opiekunów, którzy
dbają o to, aby rodzice mogli skoncentrować się na warsztatach dotyczących bezpieczeństwa, pielęgnacji czy
żywienia maluchów. W specjalnie przygotowanym kąciku dla mamy z dzieckiem można przewinąć lub nakarmić
dziecko. Uzupełnieniem spotkań są firmy, które prezentują ciekawe produkty i usługi dla "dzieciomaniaków".
Wśród uczestników losowane są także atrakcyjne nagrody ufundowane przez Partnerów Wydarzenia. Podczas
warsztatów radosne uśmiechy dzieci przeplatają się z profesjonalnymi zajęciami, a wszystko we wspaniałej,
rodzinnej atmosferze.
Konieczna rezerwacja miejsc pod adresem info@niezawodnaniania.pl
Zapraszamy!

2012-07-13 | Nabór na Letnią Akademię Filmową
Stowarzyszenie Jarocin XXI ogłasza otwarcie naboru na Letnią
Akademię Filmową, której patronuje Piotr Łazarkiewicz. Zmarły
w 2008 reżyser na zawsze utrwalił Jarocin jako miasto
rockowego festiwalu. W podziękowaniu za "Falę" i za to, że Piotr
był zawsze przyjacielem młodych - artystycznie poszukujących
ludzi, w 2009 narodziła się Akademia Filmowa im. Piotra

Łazarkiewicza, która dziś to duży program edukacji dla uczniów szkół Ziemi Jarocińskiej (w roku szkolnym
2011/2012 - 600 uczestników z kilkunastu szkół), spotkania z twórcami filmowymi (w 2011 - Magdalena
Łazarkiewicz, Jaś Komasa), wizyty uczniów na planie filmowym (u Agnieszki Holland "W ciemności" , u
Magdaleny Łazarkiewicz "Głęboka woda") oraz Letnia Akademia Filmowa, która młodym ludziom z pasją do
filmu daje możliwość pracy z profesjonalistami.
Tegoroczna Letnia Akademia Filmowa trwać będzie od 5 do 11 sierpnia. Goścmi - wykładowcami - będą:
Marcin Wrona - reżyser, scenarzysta
Jakub Czekaj - reżyser, scenarzysta
Jacek Petrycki - operator filmowy
Małgorzata Buczkowska - aktorka
Rafał Listopad - montażysta filmowy
oraz oczywiście Magdalena Łazarkiewicz - reżyser, scenarzysta, opiekun artystyczny warsztatów.
Więcej informacji na www.akademia.jarocin.pl
zwiastun: http://youtu.be/cU2DjHyHb4g

2012-07-13 | Z plastyką w plenerze
Stowarzyszenie JAROCIN XXI zaprasza do uczestnictwa w plenerze plastycznym w dniach: 28 lipca - 5 sierpnia.
Uczestnicy mają zapewniony jeden posiłek dziennie, profesjonalne wsparcie Artystów Plastyków oraz niezbędne
materiały. Zapisy dla osób dorosłych: tel. 502-393-838, zapisy dla dzieci i młodzieży: tel. 507-613-409.

2012-07-13 | Polski-niemiecki "Znak tożsamości"
W tych samych dniach odbędą się również polsko-niemieckie warsztaty teatralne pn. "Znaki tożsamości".
Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i profesjonalne wsparcie instruktorów. Informacje i zapisy pod
numerem telefonu: 509-940-669.
Więcej informacji: www.dlawiezi.jarocin.info

2012-07-13 | Festiwalowy chłopak ciągle tkwi we mnie
Stojąc jako ochroniarz na bramie wejściowej na teren Festiwalu
w Jarocinie nie przypuszczał nawet, że pewnego dnia będzie stał,
ale... na czele miasta jako jego gospodarz. Od tamtego czasu
minęło blisko 30 lat, ale ten festiwalowy chłopak gdzieś w
Burmistrzu Jarocina Stanisławie Martuzalskim nadal tkwi. Trudno się odciąć od tych wspomnień i emocji - stwierdza.
W rytmie młodych
Wielkopolskie Rytmy Młodych w Jarocinie otworzyły nowy
rozdział nie tylko muzyczny, ale także kulturalny i
socjologiczny. - Odbywały się w dawnej bursie "ogólniaka".
Pamiętam, że wystąpiła tam wówczas między innymi Hanna Banaszak (1974 r.- przyp.), która jako młoda
dziewczyna przyjechała na przegląd z mamą - wspomina Stanisław Martuzalski. - Była to okazja do tego, aby
zaistnieć muzycznie, bo innych możliwości nie było. Później festiwal przeniesiono do amfiteatru oraz na płytę
treningową stadionu (czyli teren należący obecnie do spółki Jarocin Sport). Rozkwit festiwalu przyniósł początek
lat 80. ubiegłego stulecia. W latach 1980 - 82 nosił nazwę Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Młodej Generacji,
a następnie ochrzczony został Festiwalem Muzyków Rockowych. - Wówczas to na scenie pojawili się Czesław
Niemen, Grzegorz Ciechowski z Republiką, Armia, TSA, Ogród Wyobraźni, Dżem i wielu innych artystów, którzy
są już legendami - opowiada burmistrz.
Przebudzenie Jarocina
- W przypadku Jarocina to było zderzenie jakby dwóch światów. Z jednej strony miasto żyło swoim spokojnym

trybem, a z drugiej raz w roku zalewał je kolorowy tłum ludzi z całej Polski. Ta fala w irokezach na cukier,
glanach, podartych spodniach i koszulkach własnoręcznie farbowanych wypływała od dworca kolejowego,
przemieszczała się na rynek, do amfiteatru, na stadion - wspomina włodarz miasta. - Z jednej strony byli
zdziwieni, zaciekawieni jarocinianie, a z drugiej ci, którzy przyjechali na kilka dni zaczerpnąć tu
wolności. Obrazki, takie jak: kolejki na poczcie, aby zadzwonić do domu, grupy katechetyczne rozdające mleko
w workach i chleb, jam session na rynku czy msze w kościołach św. Marcina i św. Jerzego wpisywały się
naturalnie w krajobraz Jarocina. Ówczesne władze miały w jednym miejscu wszystkich niepokornych z definicji.
Z uwagi na to, że z początkiem lat 80. XX w. festiwal coraz bardziej rozrastał się. Przyjezdnych było prawie dwa
razy więcej niż mieszkańców ówczesnego Jarocina. Wśród miejscowych szukano chętnych do ochrony imprezy.
Jednym z nich był Stanisław Martuzalski. "Na bramce" i wokół sceny głównej "zaliczył" kilka festiwali. Praca
czasami trwała nawet 24 godziny i niejednokrotnie obfitowała w niebezpieczne momenty. - Pamiętam na
przykład napierający bojowy szyk punków, taki "z przytupem" - uśmiecha się Stanisław Martuzalski. - A nas
zaledwie było pięciu i mieliśmy im stawić czoło. Wydaje się to aż niemożliwe, ale kolega "Kajzer" pożyczył pałkę
od jakiegoś perkusisty. Machając nią i krzycząc, powstrzymał ten tłum. Dodaje też, że ta "fucha" była okazją do
poznania wielu znanych postaci takich jak: Kuba Wojewódzki, Walter Chełstowski czy Jurek Owsiak.
Pustka
- Moim zdaniem wprowadzenie "profesjonalnej ochrony" i zachowanie milicji sprawiły, że po 1994 roku z mapy
festiwalowej zniknął Jarocin - uważa burmistrz. Zamieszki, które w tym czasie miały miejsce na ul. Św. Ducha,
wpłynęły na bezterminowe odwołanie imprezy. - Zrobiła się pustka w Jarocinie, który przyzwyczaił się do
festiwalu - mówi. Próby jego przywrócenia kilka lat później nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i zostały
zaniechane. Dopiero reaktywacja w klimacie PRL-u w 2005 r. doczekała się kontynuacji. - Dzisiejszy festiwal nie
jest już tym, czym był w latach 80.- ocenia Stanisław Martuzalski. - Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie
jesteśmy w stanie go odtworzyć w takim samym kształcie, jaki miał kiedyś.
Od ochroniarza do włodarza
- Stojąc na festiwalowej bramce nie przypuszczałem, że pewnego dnia zostanę starostą, a potem burmistrzem.
Nie miałem wówczas aż tak daleko idących planów - stwierdza. Teraz za cel stawia sobie poszukanie nowej
formuły dla festiwalu. - Chciałbym, aby miał coś, czym będzie wyróżniał się od innych, podobnych imprez,
których jest wiele teraz w Polsce - mówi.- Jarocin tym się charakteryzował, że mogły tu zaistnieć zespoły tzw.
garażowe. Teraz tę rolę w dużej mierze przejął internet. Dlatego też zaraz po zakończeniu tegorocznej imprezy
zamierza - przy wsparciu osób, które tworzyły festiwal od jego zarania, podjąć to wyzwanie.- W końcu Jarocin
jest stolicą polskiego rocka - uśmiecha się. I dodaje, że marzy mu się zaprosić wszystkie gwiazdy, które
zadebiutowały w Jarocinie. Żałuje tylko, że część z nich już nie żyje...

2012-07-11 | Wiadukty do remontu
18 lipca rozpocznie się przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Powstańców Wlkp. wraz z dojazdami. W
związku z tym w wyżej wymienionym terminie odcinek ulicy Powstańców Wlkp. zostanie zamknięty. Planowany
termin zakończenia prac to grudzień br. Zaplanowano objazdy w kierunku Leszna i Krotoszyna z
wykorzystaniem dróg krajowych nr 12, 11 i 15. Dojazd do ul. Parowozownia oraz do obiektów zlokalizowanych
pomiędzy obiektami WK1 i WK2 będzie zapewniony poprzez dojazd do PKP Energetyka i tymczasowy przejazd
kolejowy. Remont wiaduktów jest inwestycją współfinansowaną ze środków Gminy Jarocin w kwocie 1.667.600
zł .

2012-07-11 | Muzyczno-kulturalny Jarocin
Jarocin Festiwal zbliża się już coraz większym krokami. Na tę okoliczność Jarocin zmieni się w miasteczko
muzyczno-kulturalne. Nie samym festiwalem bowiem będzie żyło. Oprócz koncertów przygotowano także wiele
dodatkowych atrakcji, które towarzyszyć będą temu wydarzeniu. Dla miłośników książek gratką z pewnością
będą spotkania z takimi autorami jak: Grzegorz K. Witkowski, Paweł Konjo Koniaki, Sara Antczak, Piotr
Stróżyński oraz Łukasz Gołębiewski. Amatorzy fotografii z pewnością chętnie odwiedzą plenerową wystawę

zdjęć z ostatnich edycji Jarocin Festiwal autorstwa Damiana Andrzejewskiego, która umiejscowiona będzie w
podcieniach jarocińskiego Ratusza. Towarzyszyć jej będzie także promocja kartek festiwalowych wydanych
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin. Glan Fan "Znak Szczególny" to z kolei przedsięwzięcie, które
będzie polegać na odsłonięciu gabloty z Obrazami Przechodnimi Jarocin 2011 prof. Piotra C. Kowalskiego oraz
otwarcie wystawy zdjęć Krzysztofa Skorego z odsłonięcia rzeźby Glana w 2011 r. Ponadto przez cały okres
trwania Festiwalu na rynku nie zabraknie wystawy plenerowej "30 lat jarocińskiego festiwalu". Kino "Echo"
serwować będzie ucztę nie tylko w klimacie festiwalu. Oprócz kultowej już "Fali" Piotra Łazarkiewicza coś dla
siebie znajdą miłośnicy komedii ("Generał", "Young@Heart"). W tematyce filmowej odbędzie się też spotkanie z
Ryszardem Bazarnikiem, autorem wielu filmów o tematyce rockowej. Nie zabraknie także odsłony teatralnej
czyli Wielkiego Teatru w Małym Mieście, a w nim "Orfeusz i Eurydyka". Przed Festiwalem zostanie również
ukończony projekt "Z kontrkultury w popkulturę" czyli graffiti malowane m.in. przez artystów tego gatunku, a
powstające na blokach przy ul. Sportowej na Osiedlu Tysiąclecia. To okolica dobrze znana uczestnikom imprezy.
Na blokach uwieczniona zostanie oczywiście tematyka festiwalowa. - Chcielibyśmy, aby Jarocin nie zapisywał się
w pamięci uczestników festiwalu tylko muzycznie. Dlatego proponujemy dodatkowy wachlarz innych
kulturalnych wydarzeń - stwierdza Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. - Myślę, że każdy znajdzie dla
siebie coś odpowiedniego. Już dziś serdecznie zapraszam!- dodaje.

2012-07-11 | Gmina promuje energię odnawialną
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl spotkań dotyczących
odnawialnych źródeł energii. Reprezentanci firmy Energa-Obrót SA przedstawią wszystkie niezbędne informacje
na ten temat oraz wskażą możliwości finansowania bądź dofinansowania przedsięwzięć związanych z
wytwarzaniem energii odnawialnej. Spotkania odbywać się będą pod patronatem włodarza Jarocina, który
chętnie wspiera działania na rzecz ekologii.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
*CIELCZA, DOM KULTURY - 17 LIPCA 2012 r., godz. 17:30,
* MIESZKÓW, WIEJSKI OŚRODEK KULTURY - 17 LIPCA 2012 r., godz. 19:30,
*GOLINA, BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ - 18 LIPCA 2012 r., godz.19:00,
*WILKOWYJA, WIEJSKI OŚRODEK KULTURY - 19 LIPCA 2012r., godz. 19:00, *ZAKRZEW, ŚWIETLICA WIEJSKA
- 24 LIPCA 2012 r., godz. 19:00,
*SIEDLEMIN, NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA - 25 LIPCA 2012 r., godz. 19:00.

2012-07-10 | Dodatkowe pociągi festiwalowe
Przewozy Regionalne przygotowały dodatkowe kursy pociągów, którymi uczestnicy
tegorocznej edycji Jarocin Festiwal mogą bezpiecznie wrócić do Poznania. W nocy
21, 22 i 23 lipca 2012 będą one jeździć zgodnie z poniższym rozkładem jazdy:
- Jarocin 02:41
- Mieszków 02:47
- Chocicza 02:54
- Środa Wielkopolska 03:08
- Poznań Starołęka 03:35
- Poznań Główny 03:44
Na przejazd pociągami dodatkowymi należy nabyć bilety wg taryfy REGIO. Reszta pociągów kursuje zgodnie z
normalnym rozkładem jazdy (www.rozklad.pkp.pl).

2012-07-10 | Specjalne koncerty festiwalowe
Tegoroczna edycja Jarocin Festiwalu (20-22 lipca) zapowiada się koncertowo. Gwoździem programu będą na
pewno 30 urodziny muzycznej działalności Kultu, które zespół świętować zamierza tylko na jarocińskim

rockowisku. Na stronie www.jarocinfestiwal.pl nadal trwa głosowanie na setlistę tego koncertu. Także w
Jarocinie odbędzie się jedyne w te wakacje wykonanie w całości albumu "Powstanie Warszawskie" grupy Lao
Che. To krążek uważany za jedno z najdoskonalszych dokonań polskiej sceny rockowej w ostatnich latach. Na
festiwalu wystąpi też Jello Biafra z grupą The Guantanamo School Of Medicine. Będzie to jedyny koncert
legendarnego lidera Dead Kennedys w Europie. Na swoim profilu facebookowym Biafra zapowiedział, że będzie
to też pierwsza i jedyna w najbliższej przyszłości okazja, by usłyszeć na żywo nowe, przygotowywane z myślą o
kolejnym albumie, utwory formacji. Karnety na Festiwal kosztują aktualnie 135 zł, a cena biletów
jednodniowych to 95 zł. Można je nabyć w Poznaniu w: Centrum Informacji Miejskiej, Carton Shop, Gazeta Cafe
oraz Rock Long Luck, a także w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Sprzedaż internetowa za pośrednictwem www.goahead.pl, www.ticketpro.pl oraz www.ebilet.pl Szczegóły na www.jarocinfestiwal.pl Partner Festiwalu: Jarociński
Ośrodek Kultury.

012-07-10 | Wiklinowy glan
-Bardzo mi się ten pomysł podoba. Jestem pod wrażeniem, że
komuś chciało się zrobić coś taki pracochłonnego, a zarazem
niezwykle ciekawego i wyjątkowego -nie kryje Burmistrz
Jarocina Stanisław Martuzalski, który jako jeden z nielicznych
miał okazję zobaczyć powstającego nietypowego, bo z
papierowej wikliny, glana. Jego autorką jest 30-letnia Magdalena
Wrześniewska, mieszkanka Jarocina.
8 godzin dziennie plecenia
Ma około 140 cm wysokości, a stopa - 90 cm szerokości.
Wykonany jest z papierowej wikliny, na którą zużyto 15 paczek
gazet. - Pomysł na zrobienie glana z papierowej wikliny pojawił
się rok temu, kiedy trafiłam na rehabilitację do szpitala. W internecie znalazłam projekt buta z wikliny i
pomyślałam, że w przypadku Jarocina mógłby to być glan. Bo najbardziej z nim się kojarzy i sama noszę takie
buty - uśmiecha się 30-letnia Magdalena Wrześniewska, mieszkanka Jarocina. - Jeden już stoi (rzeźba wg.
projektu Felicji Pawlickiej),więc dlaczego i drugi do pary nie miałby stanąć? Fachową radą w realizacji tego
przedsięwzięcia służyli Marcin i Katarzyna Lubańscy z Białej Podlaskiej, którzy na co dzień się zajmują tym
rzemiosłem. Zwłaszcza, kiedy w trakcie prac nad glanem okazało się, że wzór był źle dobrany i w pewnym
momencie cała konstrukcja zawaliła się. - Zawdzięczam tym Państwu dużą pomoc. Kto wie - może między
Jarocinem a Białą Podlaską nawiąże się kiedyś współpraca? - zastanawia się Magdalena Wrześniewska. Od
lutego codziennie średnio 8 godzin poświęca na plecenie glana. - Ta praca pomaga mi też przełamywać bariery
niepełnosprawności. - dodaje autorka projektu
Na wystawę z innymi butami
But będzie w kolorze czarnym z czerwonymi sznurowadłami. Ma być gotowy do tegorocznej edycji Festiwalu,
który startuje 20 lipca. Burmistrz, któremu klimat festiwalu jest niezwykle bliski, już teraz cieszy się, że
nietypowe obuwie będzie jedną z ciekawostek towarzyszących temu rockowemu przedsięwzięciu. Glan stanie na
wystawie sklepu z tego typu obuwiem, który zlokalizowany jest przy rynku. A marzeniem pani Magdy jest, aby
któregoś dnia trafił do Księgi Rekordów Guinessa. Póki co będzie kolejną wizytówką Jarocina.

2012-07-09 | XV spotkania z folklorem
Miniony weekend upłynął pod znakiem XV Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Impreza, która
odbywała się w dniach od 6 do 8 lipca przyciągnęła rzeszę osób zainteresowanych kulturą ludową.

Koncert inaugurujący już tradycyjnie odbył się w piątkowe popołudnie w Potarzycy, gdzie swoją siedzibę ma
Zespół Folklorystyczny ?Snutki?, gospodarz festiwalu. W sobotę, jak co roku, wydarzenia przeniosły się do
Żegocina, by w niedzielę powrócić do Jarocina. Trzeci dzień festiwalu obfitował w wiele atrakcji. W południe
przedstawiciele zespołów folklorystycznych spotkali się z władzami gminy Jarocin i powiatu jarocińskiego, na
czele z burmistrzem Stanisławem Martuzalskim. Spotkanie, które odbyło się w ratuszu było okazją do
przedstawienia zespołów i wzajemnej wymiany doświadczeń. Po godzinie 16, przez centrum Jarocina przeszedł
barwny korowód złożony z artystów ludowych. Trasa przemarszu prowadziła z Jarocińskiego Ośrodka Kultury
przez rynek, aż do amfiteatru, gdzie odbył się koncert finałowy. Otwarcia tego ostatniego dokonał burmistrz
Stanisław Martuzalski. Na scenie swój program artystyczny zaprezentowały zespoły folklorystyczne i śpiewacze
z Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Polski.

2012-07-06 | Muzyczna niespodzianka The Lunatics
Zespół The Lunatics, który wystąpi na tegorocznym festiwalu w
Jarocinie drugiego dnia (21 lipca) przygotował dla fanów
niespodziankę. Wraz z kapelą na scenie pojawi się TenTypMes.
Istniejąca od 2005 roku grupa The Lunatics w 2011 wydała
krążek "Tu i Teraz" nakładem Jimmy Jaz Records. Album
promowały single "Nie lubię" oraz "Plamy". Ich energetyczny,
przebojowy i melodyjny punk-rock powinien idealnie sprawdzić
się podczas jarocińskiej imprezy. Z kolei TenTypMes w 2011
roku został uznany przez magazyn Machina za jednego z
najlepszych polskich raperów - w zestawieniu 30 najlepszych
zajął 7 miejsce. Działa na polskiej scenie hip hopowej już od
ponad 10 lat. W tym czasie nagrywał nie tylko z własnym
zespołem i solo - nagrał wiele utworów we współpracy m.in. z
Pezetem, Numerem Raz, Eldo czy Małolatem. Razem z The Lunatics muzyk przygotował utwór "Zegar tyka",
który znalazł się zarówno na płycie rapera jak i ostatnim albumie The Lunatics.
Karnety na Festiwal kosztują 135 zł, bilety jednodniowe - 95 zł i dostępne w punktach w Poznaniu: Centrum
Informacji Miejskiej, Carton Shop, Gazeta Cafe oraz Rock Long Luck, a także w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Sprzedaż internetowa za pośrednictwem www.go-ahead.pl, www.ticketpro.pl orazwww.ebilet.pl
Szczegóły na www.jarocinfestiwal.pl Partner Festiwalu: Jarociński Ośrodek Kultury.

2012-07-05 | Amazonki skończyły 15 lat
Uroczyste obchody 15-lecia Jarocińskiego Klubu "Amazonka" w Jarocinie, były okazją do wspólnego spotkania
członków tej organizacji z osobami, które pomagają w jej funkcjonowaniu. Impreza odbyła się 4 lipca w
restauracji ?Klubowa? w Jarocinie, a wśród zaproszonych gości znalazła się wiceburmistrz Hanna Szałkowska.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu amazonek. Kolejnym punktem był występ
młodzieży z Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, dzięki
którym zyskali uznanie publiczności. Radosna atmosfera towarzyszyła wszystkim gościom obecnym na
uroczystości, a uwidaczniało się to choćby we wspólnych śpiewach podczas programu artystycznego. W dalszej
części, najstarsza członkini klubu przedstawiła historię jarocińskiego stowarzyszenia amazonek, omawiając
główne wydarzenia jakie miały miejsce w czasie istnienia organizacji. W programie znalazło się też miejsce na
życzenia i podziękowania. Rolę organizacji podkreśliła Hanna Szałkowska, która odniosła się do konieczności
wspierania kobiet doświadczonych ciężką chorobą. Wiceburmistrz zwróciła też uwagę na fakt jak wielką rolę
odgrywa poczucie, że można na kogoś liczyć w czasie i po leczeniu.

2012-07-05 | Festiwalowe graffiti
30 tys. złotych przekazała Gmina Jarocin na realizację projektu "Z kontrkultury w popkulturę". To graficzna
próba opanowania nielegalnych napisów i malowideł na zabudowie znajdującej się w przestrzeni miejskiej
Jarocina. Projekt realizuje Muzeum Regionalne w Jarocinie, a polscy artyści street artowi uznani w kręgach
oficjalnej sztuki wykonają wielkoformatowe przedstawienia malarskie o wysokich walorach artystycznych.

Elementem projektu są również, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, warsztaty. To spotkanie
doświadczonych artystów malarzy z kręgu street artu (Agnieszka Jeżyk, Emilia Garska, Sławek ZBIOK
Czajkowski, Mariusz Waras) oraz młodych niezrzeszonych malarzy graffiti. Udział w projekcie bierze bowiem
młodzież z gminy Jarocin i okolic w przedziale wiekowym od 16 do 29 lat, która na co dzień interesuje się tą
sztuką oraz innymi sztukami plastycznymi. Tematyka prac związana będzie z historią polskiej muzyki rockowej.
Malowanie ma zakończyć się przed tegoroczną edycją Jarocin Festiwal (20-22 lipca). Odbiorcami graffiti mają
być trzy pokolenia fanów polskiej muzyki rockowej, które corocznie odwiedzają Jarocin Festiwal, a których
szacunkowo jest ok. 15.000 rocznie. Zwieńczeniem tego projektu będzie też ulotka informująca o nim, która
dołączona zostanie do tegorocznych biletów i karnetów. Tą plastyczna pamiątką cieszyć oko będą mogli
oczywiście jarociniacy, a zwłaszcza mieszkańcy Osiedla 1000-lecia (graffiti powstaje na blokach przy ul.
Sportowej). W przyszłości będzie to też gratka dla turystów zwiedzających "Spichlerz Polskiego Rocka" w
Jarocinie, pragnących poznać kontekst społeczny i artystyczny w jakim rozwijała się polska muzyka rockowa.
Projekt ten finansowany jest również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (30.400 zł) - w ramach
programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, priorytet Edukacja kulturalna, zadania interdyscyplinarne lub
skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu
umiejętności oraz przez BZ WBK (5.000 zł) i Muzeum Regionalne w Jarocinie (3.500 zł).

2012-07-05 | XV spotkania z folklorem
Kolejne, już XV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, odbędą się w najbliższy weekend na terenie
Jarocina. Na imprezę zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy, Urząd Miejski w
Jarocinie oraz Starostwo Powiatowe w Jarocinie.
Tradycyjnie, koncert inaugurujący odbędzie się w piątek 6 lipca, w podjarocińskiej Potarzycy, gdzie swoją
siedzibę ma Zespół Folklorystyczny "Snutki", gospodarz festiwalu. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 18:30. W
sobotę, a więc w drugi dzień festiwalu, wydarzenia przeniosą się do Żegocina. Na placu przy tamtejszym
ośrodku kultury odbędą się kolejne koncerty. W niedzielę impreza ponownie zagości w Jarocinie. Na godzinę
15:45 zaplanowano przemarsz korowodu festiwalowego z Jarocińskiego Ośrodka Kultury do Amfiteatru, gdzie
odbędzie się wystawa sztuki ludowej oraz koncert finałowy pod patronatem Burmistrza Jarocina i Starosty
Jarocińskiego. W spotkaniach wezmą zespoły folklorystyczne z pięciu państw: Macedonii, Rumunii, Bułgarii,
Słowacji i Polski. Szczegóły imprezy na załączonym plakacie.

2012-07-06 | Muzyczna niespodzianka The Lunatics
Zespół The Lunatics, który wystąpi na tegorocznym festiwalu w
Jarocinie drugiego dnia (21 lipca) przygotował dla fanów
niespodziankę. Wraz z kapelą na scenie pojawi się TenTypMes.
Istniejąca od 2005 roku grupa The Lunatics w 2011 wydała
krążek "Tu i Teraz" nakładem Jimmy Jaz Records. Album
promowały single "Nie lubię" oraz "Plamy". Ich energetyczny,
przebojowy i melodyjny punk-rock powinien idealnie sprawdzić
się podczas jarocińskiej imprezy. Z kolei TenTypMes w 2011
roku został uznany przez magazyn Machina za jednego z
najlepszych polskich raperów - w zestawieniu 30 najlepszych
zajął 7 miejsce. Działa na polskiej scenie hip hopowej już od
ponad 10 lat. W tym czasie nagrywał nie tylko z własnym
zespołem i solo - nagrał wiele utworów we współpracy m.in. z
Pezetem, Numerem Raz, Eldo czy Małolatem. Razem z The Lunatics muzyk przygotował utwór "Zegar tyka",
który znalazł się zarówno na płycie rapera jak i ostatnim albumie The Lunatics.
Karnety na Festiwal kosztują 135 zł, bilety jednodniowe - 95 zł i dostępne w punktach w Poznaniu: Centrum
Informacji Miejskiej, Carton Shop, Gazeta Cafe oraz Rock Long Luck, a także w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Sprzedaż internetowa za pośrednictwem www.go-ahead.pl, www.ticketpro.pl orazwww.ebilet.pl
Szczegóły na www.jarocinfestiwal.pl Partner Festiwalu: Jarociński Ośrodek Kultury.

2012-07-05 | Amazonki skończyły 15 lat
Uroczyste obchody 15-lecia Jarocińskiego Klubu "Amazonka" w Jarocinie, były okazją do wspólnego spotkania
członków tej organizacji z osobami, które pomagają w jej funkcjonowaniu. Impreza odbyła się 4 lipca w
restauracji ?Klubowa? w Jarocinie, a wśród zaproszonych gości znalazła się wiceburmistrz Hanna Szałkowska.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu amazonek. Kolejnym punktem był występ
młodzieży z Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, dzięki
którym zyskali uznanie publiczności. Radosna atmosfera towarzyszyła wszystkim gościom obecnym na
uroczystości, a uwidaczniało się to choćby we wspólnych śpiewach podczas programu artystycznego. W dalszej
części, najstarsza członkini klubu przedstawiła historię jarocińskiego stowarzyszenia amazonek, omawiając
główne wydarzenia jakie miały miejsce w czasie istnienia organizacji. W programie znalazło się też miejsce na
życzenia i podziękowania. Rolę organizacji podkreśliła Hanna Szałkowska, która odniosła się do konieczności
wspierania kobiet doświadczonych ciężką chorobą. Wiceburmistrz zwróciła też uwagę na fakt jak wielką rolę
odgrywa poczucie, że można na kogoś liczyć w czasie i po leczeniu.

2012-07-05 | Festiwalowe graffiti
30 tys. złotych przekazała Gmina Jarocin na realizację projektu "Z kontrkultury w popkulturę". To graficzna
próba opanowania nielegalnych napisów i malowideł na zabudowie znajdującej się w przestrzeni miejskiej
Jarocina. Projekt realizuje Muzeum Regionalne w Jarocinie, a polscy artyści street artowi uznani w kręgach
oficjalnej sztuki wykonają wielkoformatowe przedstawienia malarskie o wysokich walorach artystycznych.

Elementem projektu są również, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, warsztaty. To spotkanie
doświadczonych artystów malarzy z kręgu street artu (Agnieszka Jeżyk, Emilia Garska, Sławek ZBIOK
Czajkowski, Mariusz Waras) oraz młodych niezrzeszonych malarzy graffiti. Udział w projekcie bierze bowiem
młodzież z gminy Jarocin i okolic w przedziale wiekowym od 16 do 29 lat, która na co dzień interesuje się tą
sztuką oraz innymi sztukami plastycznymi. Tematyka prac związana będzie z historią polskiej muzyki rockowej.
Malowanie ma zakończyć się przed tegoroczną edycją Jarocin Festiwal (20-22 lipca). Odbiorcami graffiti mają
być trzy pokolenia fanów polskiej muzyki rockowej, które corocznie odwiedzają Jarocin Festiwal, a których
szacunkowo jest ok. 15.000 rocznie. Zwieńczeniem tego projektu będzie też ulotka informująca o nim, która
dołączona zostanie do tegorocznych biletów i karnetów. Tą plastyczna pamiątką cieszyć oko będą mogli
oczywiście jarociniacy, a zwłaszcza mieszkańcy Osiedla 1000-lecia (graffiti powstaje na blokach przy ul.
Sportowej). W przyszłości będzie to też gratka dla turystów zwiedzających "Spichlerz Polskiego Rocka" w
Jarocinie, pragnących poznać kontekst społeczny i artystyczny w jakim rozwijała się polska muzyka rockowa.
Projekt ten finansowany jest również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (30.400 zł) - w ramach
programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, priorytet Edukacja kulturalna, zadania interdyscyplinarne lub
skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu
umiejętności oraz przez BZ WBK (5.000 zł) i Muzeum Regionalne w Jarocinie (3.500 zł).

2012-07-05 | Gmina i powiat wymieniły się środkami na inwestycje
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski i Starosta Jarociński
Mikołaj Szymczak podpisali porozumienie dotyczące realizacji
zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa wiaduktów w ciągu ulicy
Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie" oraz realizacji I etapu
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Podlesie w
Witaszycach". 1.667,600 zł - to kwota, która z gminnej kasy
przeznaczona zostanie na pierwsze z tych przedsięwzięć, zaraz
po zakończeniu prac. Z kolei powiat będzie partycypował w
realizacji budowy ul. Podlesie w Witaszycach przekazując 81.200
zł. Ponadto gmina otrzymała na tę inwestycję 100 tys. zł z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. - To pierwszy krok do
realizacji wspólnych przedsięwzięć - podsumował Stanisław
Martuzalski i podkreślił, że jak na obecnie bardzo trudną
sytuację budżetu gminy przekazane powiatowi środki są znaczne.

2012-07-03 | Zakończenie roku szkolnego
W piątek 29 czerwca we wszystkich polskich szkołach zabrzmiały ostatnie dzwonki. Tego dnia bowiem, nadszedł
długo wyczekiwany przez uczniów czas wakacji. Zanim jednak uczniowie udali się na zasłużony odpoczynek,
odebrali świadectwa. Uroczystości zakończenia roku szkolnego odbywały się również we wszystkich szkołach
gminy Jarocin. Wśród nich, szczególne były dwie, podczas których żegnano odchodzące na emeryturę
dyrektorki.
Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie dziękowały za
wieloletnie pełnienie funkcji dyrektora Annie Niestrawskiej. Obecni na akademii goście docenili służbę
dyrektorki. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski podkreślił jej znaczny wkład w rozwój szkoły oraz wzrost
poziomu nauczania w tej jednostce: - Myślę, że w historii szkoły zapisała się Pani jako nauczyciel, który zawsze
był otwarty na ucznia, chętnie mu pomagał nie tylko w nauce, ale i w zwykłych, życiowych sprawach.
Pozostanie w pamięci pokoleń, które Pani wychowała będzie chyba najlepszym podsumowaniem tej
pedagogicznej ścieżki. Życzenia składane na ręce odchodzącej dyrektorki nie miały końca. W kolejce do
podziękowań i gratulacji, stanęła cała społeczność uczniowska, chcąca wyrazić swoją wdzięczność za wspólnie
przepracowane lata.
Na zasłużoną emeryturę odchodzi również dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieszkowie Anna Lala, którą żegnano
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego na sali wiejskiej w tej miejscowości. Po rozdaniu świadectw
nadszedł czas rozstania. Gratulacje i podziękowania na ręce pani dyrektor składali przedstawiciele nauczycieli,
dzieci i rodziców. Biorący udział w uroczystości wiceburmistrz Jarocina Mikołaj Kostka podkreślił trud pracy na
tak odpowiedzialnym stanowisku. Dziękując za dotychczasową pracę włożoną w wychowanie młodzieży złożył
również życzenia: - Na nowej drodze życia, którą Pani za chwilę rozpocznie, życzę przede wszystkim
odpoczynku i realizacji wszystkich jeszcze niespełnionych marzeń. Niech każda chwila przyniesie radość, nowe
doświadczenie i spełnienie.

2012-07-03 | Bilet elektroniczny
Akcja promocyjna dotycząca wprowadzenia nowego biletu elektronicznego w Jarocińskich Liniach Autobusowych
sp. z o.o. odbyła się na jarocińskim rynku w piątek 29 czerwca. Tego dnia, na specjalnie przygotowanym
stoisku mieszkańcy mogli uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące tego rozwiązania.

Wprowadzany przez JLA e-bilet jest pierwszym etapem tworzenia Jarocińskiej Karty Miejskiej, która będzie
jednocześnie kartą parkomatową, a w przyszłości wachlarz jej możliwości ma zostać jeszcze bardziej
poszerzony. W chwili obecnej, e-bilet ma zastąpić papierowe bilety miesięczne na przejazd komunikacją
miejską. Stoisko promocyjne przyciągnęło dużą ilość zainteresowanych osób, wśród których znaczną część
stanowiła młodzież dojeżdżająca do jarocińskich szkół. W punkcie informacyjnym wydano około 200 wniosków
na e-bilet, a znaczna część odwiedzających zadeklarowała, że pobierze odpowiednie dokumenty ze strony
internetowej. Wraz z wnioskiem o bilet elektroniczny można złożyć dodatkowy formularz rejestracyjny,
umożliwiający dostęp do jarocińskiej sieci Hot-Spot funkcjonującej w ramach projektu "Internet w domu szansą
na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin".
Aby otrzymać Jarocińską Kartę Miejską, należy pobrać i wypełnić wniosek dostępny na stronie
internetowej www.jlajarocin.pl, a następnie złożyć go w siedzibie Jarocińskich Linii Autobusowych sp. z o.o.,
ul. Zaciszna 5 w Jarocinie. Wniosek należy składać osobiście w celu weryfikacji danych osobowych oraz
uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych. Bilet będzie można doładować w Centrum Obsługi Klienta w godz.
7.30 - 14.30 (siedziba JLA Sp. z o.o. ) oraz w Punkcie Obsługi Klienta w godz. 8.00 - 16.00 (pod Ratuszem w
dni sprzedaży biletów miesięcznych tj. 2 ostatnie dni miesiąca).

2012-07-03 | Wnuk burmistrza odebrał krzyż powstańczy
Sławomir Rogalski, wnuk wieloletniego burmistrza Jarocina
Edmunda Rogalskiego, był gościem Burmistrza Stanisława
Martuzalskiego. Do spotkania doszło 3 lipca w ratuszu. Edmund
Rogalski był burmistrzem w latach 1925-1939 oraz dowódcą
kompanii kłeckowskiej. Na tę ostatnią okoliczność został mu
przyznany jeszcze w 2010 r. krzyż powstańczy, który od kilku lat
wręczany jest przez włodarza Jarocina. Wówczas jednak nie
udało się go przekazać córce pana Edmunda -Teresie
Stanisławskiej. Stanisław Martuzalski uczynił to dopiero podczas
wizyta Sławomira Rogalskiego. Ta doszła do skutku dzięki
Andrzejowi Gogulskiemu, który nawiązał kontakt z wnukiem
Edmunda Rogalskiego. Sławomir Rogalski, który na co dzień
mieszka w Bydgoszczy, przyznał, że z wielkim sentymentem
wraca do Jarocina. Ze szczegółami potrafi jeszcze opisać dom dziadków, który pamięta z czasów swojego
dzieciństwa. Stwierdził też, że Jarocin cały czas się zmienia, ale ciągle zadziwia tymi zmianami. Dopytywał
również o to jak obecnie wygląda lokalne życie, w jakim kierunku rozwija się gmina. Burmistrz opowiedział o
inicjatywach podejmowanych m.in. na rzecz przedsiębiorców.

2012-07-03 | JLA nominowane do Euro Symbolu
Euro Symbol 2012 - nominację do tego tytułu otrzymały Jarocińskie Linie Autobusowe. Artykuł promujący
spółkę ukazał się w Monitorze Rynkowym czyli dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Spółka została
dostrzeżona za wszelki innowacje, które wprowadziła w ostatnim czasie, a także doceniona za starania w
pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz ich efekty. Tym samym JLA znalazły się wśród 10 firm z branży w

skali całej Polski nominowanych do tego tytułu. Tej nominacji kibicuje również Burmistrz Jarocina Stanisław
Martuzalski. - Mocno trzymam kciuki, aby działania naszej spółki gminnej zostały docenione przez grono
przyznające wyróżnienie Euro Symbol 2012 w kategorii: Komunikacja Miejska. W czasach, gdy większość z nas
ma już co najmniej jeden samochód ciężko jest przekonać do korzystania z autobusów ? stwierdza.- Zmiany
jakie zachodzą w działalności Jarocińskich Linii Autobusowych nakierowane są przede wszystkim na to, aby
ciągle przypominać, że jest to alternatywne, wygodne i tańsze źródło komunikacji, z którego warto korzystać.
Fakt, iż spółka ciągle się rozwija podnosząc standard taboru oraz prezentuje coraz to ciekawsze pomysły na
pozyskanie nowych klientów jest naprawdę wart podkreślenia, zauważenia i docenienia. Rozstrzygnięcie
programu nastąpi jesienią, kiedy przyznanie Symboli zatwierdza specjalnie powołana do tego celu Kapituła. Jej
członkami są autorytety w kwestii jakości reprezentujące zarówno sferę polityki, biznesu, nauki i
dziennikarstwa: Henryk Warkocz, prezes zarządu TÜV NORD Polska Sp. z o.o., Janusz Piechociński, były
wiceminister, ekspert ds. transportu i spraw socjalnych, dr hab. Artur Tomanek, ekonomista, prorektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Jan Rzymełka, wieloletni poseł na Sejm RP, ekspert od spraw
socjalnych, przemysłowych, ekologicznych, Tadeusz Biedzki, biznesmen zasiadający w wielu radach
nadzorczych, wieloletni wydawca/prezes Trybuny Śląskiej, praktyk życia gospodarczego i medioznawca, Jakub
Lisiecki, redaktor naczelny Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej i Joanna Drzazga, jego
wydawca. Zwieńczeniem programu jest uroczysta Gala. Laureat wchodzi w posiadanie praw używania Symbolu
w swojej kategorii we wszystkich celach i formach, jakie uzna za stosowne i potrzebne (elementy identyfikacji,
publikacje, wizualizacje, reklamy, banery itp.) w realizacji własnej strategii promocji.

2012-07-02 | Przedsiębiorcze konsultacje
Dziś (2 lipca) w Urzędzie Miejskim wystartował Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług (PK KSU)
działającego na co dzień w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości(FKIP). Dyżury te odbywać się
będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz: 10.00 do 14.00 w holu na I piętrze. Oferta ta skierowana
jest do osób, które prowadzą własny biznes lub zamierzają otworzyć swoją działalność. W Punkcie
konsultacyjnym będzie można zasięgnąć porad właśnie w tym zakresie. Usługi świadczone są w ramach
projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn.:"Zapewnienie usług z zakresu rozwoju
firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie one-stopshops" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Kolejne dyżury odbedą się w dniach:
06.08.2012 w godz. 10.00 - 14.00,
03.09.2012 w godz. 10.00 - 14.,00,
01.10.2012 w godz. 10.00 - 14.00,
05.11.2012 w godz. 10.00 - 14.00,
03.12.2012 w godz. 10.00 - 14.00.
Więcej szczegółów na: http://www.kip.kalisz.pl

2012-07-02 | Podwójny jubileusz w "Bajeczce"
Czwartkowe przedpołudnie 28 czerwca było okazją do podwójnego świętowania w jarocińskim przedszkolu nr 2
"Bajeczka". Jednostka obchodziła bowiem 25-lecie swojego istnienia, a Eugenia Weber taki sam jubileusz
pełnienia funkcji dyrektora placówki. Z tej okazji wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały swoje programy
artystyczne. Publiczność, wśród której znaleźli się rodzice, przedstawiciele gminy oraz zaproszeni goście bardzo
ciepło przyjęli występy najmłodszych.
Po części artystycznej nadszedł czas na życzenia, którym niemal nie było końca. Zaproszeni goście pochlebnie
wypowiadali się o działalności przedszkola i o dokonaniach dyrektorki. Wśród zaproszonych byli również
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski oraz wiceburmistrz Hanna Szałkowska. Włodarz miasta podkreślił rolę
jednostki w kształtowaniu postaw najmłodszych obywateli. Podziękował też za dotychczasową współpracę i
życzył dalszych sukcesów w przyszłości. Hanna Szałkowska natomiast, gratulując osiągnięć wręczyła dyrektorce
nominację na kolejną kadencję pełnienia funkcji. Po części oficjalnej można było zapoznać się z historią
przedszkola podczas zwiedzania go "od kuchni".

