2012-08-31 | Nowy koordynator projektu Spichlerz Polskiego Rocka
Julia Rzepka będzie od 3 września nowym koordynatorem projektu Spichlerz
Polskiego Rocka. Oferty na to stanowisko złożyło 6 kandydatów, ale
ostatecznie w konkursowe szranki stanęło ich 5. Komisja konkursowa w
skład której weszli: wiceburmistrz Hanna Szałkowska (przewodnicząca),
Dyrektor Muzeum Regionalnego Sebastian Pluta i Wiceprezes Jarocińskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych Agnieszka Rybacka jednomyślnie
zadecydowała o wyborze Julii Rzepki na to stanowisko. Wykazała się ona
bardzo dobrą znajomością samego projektu i jego wartością dla promocji
Jarocina oraz najlepszą wiedzą w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych. Doświadczenie w tym ostatnim zdobyła działając w Lokalnej
Grupie Działania w Nowym Mieście nad Wartą. Tam też udziela się w
Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Nowomiejskiej oraz w gazecie
"Wiadomości Lokalne". Z wykształcenia jest polonistką.

2012-08-31 | Twórczy początek roku szkolnego
3 września w ramach projektu "Szkoła z klasą 2.0", który
realizuje Gazeta Wyborcza, w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Królowej Jadwigi w Jarocinie odbędzie się ogólnopolska
inauguracja roku szkolnego 2012/2013. O tym wydarzeniu
szerzej poinformowali dziennikarzy na dzisiejszej (31 sierpnia)
konferencji prasowej: Burmistrz Stanisław Martuzalski i
Wiceburmistrz Hanna Szałkowska.
"Szkoła z klasą 2.0" to projekt, w którym od samego początku czyli od 2010 r. - udział wzięła większość szkół z gminy Jarocin.
Jarocin też był pierwszym samorządem w Polsce, który tak
szybko i na tak wielką skalę 1 września 2010 r. wyposażył 25
szkół publicznych i niepublicznych w 850 przenośnych
komputerów. Gościem specjalnym rozpoczęcia roku szkolnego
będzie Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. Moderatorami i prowadzącymi spotkanie będą: Andrzej
Grzybowski - koordynator jarocińskiego projektu "Kreatywna Szkoł@", Alicja Pacewicz - z Centrum Edukacji
Obywatelskiej, Anna Kołtunowicz i Piotr Pacewicz z "Gazety Wyborczej". Zaproszeni goście będą mogli obejrzeć
pokazowe próbki 5-7 minutowych lekcji muzyki, historii, języka angielskiego i przyrody prowadzonych z
wykorzystaniem najnowszych technologii. Zamiast tradycyjnego zapisywania nut w zeszycie, młodzi twórcy z
Jarocina pokażą, w jaki sposób przełożyć wyuczoną teorię na zasady kompozycji z użyciem oprogramowania, a
praktykę ich muzycznego wyczucia będzie można usłyszeń na żywo. Swoją obecnością, choć wirtualną,
zaszczyci również Małżonka Prezydenta RP - Anna Komorowska. Poprowadzi swego rodzaju lekcję edukacji
obywatelskiej poprzez zaproszenie młodzieży na wirtualną wycieczkę po Belwederze. Wszystko to będzie można
obejrzeć na wielkiej ścianie projekcyjnej złożonej z 64 monitorów HD. Potwierdzeniem tego, że odległość nie
stwarza już żadnej przeszkody w nauce języka będzie lekcja angielskiego, podczas której uczniowie będą mogli
zdalnie porozmawiać z native speakerem podczas wideokonferencji. W scenariusz lekcji o Ziemi wplecione
zostaną prototypowe systemy wzbogaconej rzeczywistości, wirtualne laboratorium natury oraz interaktywny
stół dotykowy do grupowej pracy uczniów poznających środowisko przyrodnicze świata. Sprzęt do realizacji
"lekcji przyszłości" użyczy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (afiliowane przy Instytucie Chemii
Bioorganicznej PAN). Udział w jarocińskiej inauguracji roku szkolnego zapowiedzieli m.in. Wiceminister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego - Jacek Guliński, Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Wśród gości będą też parlamentarzyści, eksperci i dziennikarze zajmujący się edukacją
oraz nowymi technologiami, nauczycielki i nauczyciele, uczniowie oraz uczennice, rodzice. Wezmą oni udział w
debacie nt. nowych technologii we współczesnej edukacji. Zapowiada się niecodzienny, twórczy początek roku
szkolnego.

2012-08-31 | Kolejna rocznica porozumień
31 sierpnia pod pomnikiem "Solidarności" Burmistrz Stanisław
Martuzalski wraz ze swoimi zastępcami: Hanną Szałkowską i

Mikołajem Kostką oraz władzami powiatu złożył patriotyczną wiązankę. W ten sposób uczczono kolejną, 32 już
rocznicę tzw. porozumień sierpniowych, których zwieńczeniem było m.in. powstanie NSZZ "Solidarność".

2012-08-31 | Informacja dla mieszkańców Gminy Jarocin
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012 r, poz. 391). Od tego dnia samorządy mają 18 miesięcy na
wprowadzenie przewidywanych przepisami zmian i wdrożenie na terenie swych gmin nowych systemów w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Główną intencją nowelizacji ww. ustawy jest gruntowna reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi w
Polsce oraz dostosowanie polskich regulacji do najwyższych ekologicznych standardów europejskich. Celem tej
zmiany jest poprawa stanu środowiska - wyeliminowanie "dzikich wysypisk", przekazanie gminom pełnej
odpowiedzialności za odpady komunalne (tzw. władztwo), ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i
zagospodarowanie odpadów, a także wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i odroczenie unijnych kar za
niedopełnienie ich założeń.
Do dnia 30 czerwca 2012 r. sejmik województwa wielkopolskiego miał za zadanie uchwalenie aktualizacji
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, w którym obszar województwa zostanie podzielony na regiony
oraz wyznaczone regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów. Aktualnie trwają uzgodnienia
opracowanego projektu planu w Ministerstwie Środowiska.
Na terenie Gminy Jarocin zostanie wyznaczona Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Witaszyczkach, opodal istniejącego Składowiska Odpadów Komunalnych. W chwili obecnej trwają w Urzędzie
Miejskim w Jarocinie prace związane z procesem przygotowawczym mającym na celu opracowanie i wdrożenie
nowego systemu w Gminie Jarocin.
Przed Gminą stoi szereg zadań koniecznych do zrealizowania, wśród których za najważniejsze należy uznać:
utworzenie i wyposażenie Zespołu do obsługi zadania, przygotowanie projektów i podjęcie obligatoryjnych i
fakultatywnych uchwał, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie: do końca 2012 r.
Każda gmina została ustawowo zobligowana do podjęcia następujących uchwał:
- uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywanie
się nieczystości ciekłych i tych, którzy pozbywają się odpadów komunalnych według "starego systemu",
- uchwały o dokonaniu wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustali stawkę takiej opłaty,
- uchwały o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę warunki miejscowe,
- uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości,
- uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
Na liście uchwał fakultatywnych mogą się znaleźć następujące uchwały :
- uchwała o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- uchwała o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na
danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości,
- uchwała na mocy której Gmina ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości o charakterze mieszanym (np. warsztat + mieszkanie) według jednego z wariantów,
- uchwała o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Istotnym elementem nowego systemu będzie także zorganizowanie przetargu na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu tylko na odbieranie tych
odpadów. Zmiany w przepisach ciągną za sobą wiele wyzwań również dla mieszkańców. Z jednej strony
właściciele nieruchomości nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów na wywóz odpadów, gdyż ten
obowiązek przejmie Gmina, jednak nowym zadaniem będzie konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami (według wzoru uchwalonego przez Radę Miejską w Jarocinie) oraz dostosowanie
się do wszystkich nowych zasad zawartych w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku.
Istotną informacją dla wszystkich mieszkańców jest fakt, że będą zobligowani do zerwania z przedsiębiorcą
obecnie obowiązującej ich umowy na odbiór i utylizację odpadów komunalnych (dotyczy nieruchomości
mieszkalnych) w chwili uruchomienia nowego systemu, nie później jednak niż do 30 czerwca 2013 r., bowiem
od 1 lipca 2013 r. każda gmina w Polsce będzie zobligowana przejąć na siebie obowiązki w tym zakresie.
Należy również podkreślić, że powyższe ma na celu uporządkowanie tego zagadnienia, przy jednoczesnym
uwzględnieniu aktów prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, której członkami jesteśmy od 2004 r.
Bardzo ważnym elementem nowego systemu będzie prawidłowa segregacja odpadów. Osoby, zbierające
odpady selektywnie, będą uiszczały opłatę w niższej wysokości. Wymóg zróżnicowania opłaty jest obligatoryjny.
W sezonie jesiennym (wrzesień/październik) bieżącego roku, będzie prowadzona kampania informacyjna, która
w I kwartale 2013 r. zostanie zintensyfikowana i wzbogacona o dane wynikające z podjętych przez Radę
Miejską uchwał i mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z zasadami obowiązującymi w nowym
systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarocin.
Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawione zagadnienia będą wymagały dużego zaangażowania zarówno ze
strony mieszkańców, jak i władz Gminy, liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

2012-08-30 | Gminne inwestycje za ponad 6 mln zł
Gmina Jarocin pomimo trudnej sytuacji finansowej, w której się znalazła realizuje inwestycje
drogowe o wartości przekraczającej 6 mln zł. Jest to możliwe m.in. dzięki aktywności w
pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł ich finansowania.
Ścieżka rowerowa Jarocin-Cielcza-Mieszków
W ciągu kilku najbliższych dni zakończą się prace budowlane na ścieżce rowerowej JarocinMieszków. Ta długo wyczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja realizowana jest w
porozumieniu z GDDKiA. Gmina na ten cel przeznaczyła środki finansowe w wysokości
2.349.848,19 zł wraz z budową linii energooszczędnego oświetlenia ledowego. Łączna
długość budowanej ścieżki wynosi blisko 6 km. Jej uroczyste oddanie nastąpi już we
wrześniu. Zapewni ona bezpieczeństwo rowerzystom i pieszym, a także będzie elementem
rozwijającym turystykę, dającym możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
Ulica Podlesie w Witaszycach
Rozpoczęto również realizację budowy I etapu ul. Podlesie w Witaszycach. Prace są związane
z przebudową drogi gminnej na odcinku 190 m w zakresie zmiany nawierzchni jezdni z
gruntowej na nawierzchnię bitumiczną wraz z odwodnieniem jezdni (podłączenie się do
kanalizacji deszczowej) oraz wykonanie dodatkowego przyłącza do kanalizacji deszczowej.
Wartość zadania wynosi 171.377,56 zł. Gmina pozyskała na ten cel 100.000,00 zł
dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i wsparcie finansowe Powiatu
Jarocińskiego.
Przygotowania pod inwestorów
Do 30 września potrwają prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych w
miejscowości Golina. Zakres robót dotyczy przebudowy drogi powiatowej - ul. Dworcowej
(701,60 m) oraz budowy nowej drogi gminnej (328 m) wraz kanalizacją deszczową i
przykanalikami. Wykonawcą jest PBD KALISZ, a wartość zadania wyniosła 1.957.776,26 zł.
Gmina pozyskała 410 000,00 zł z Powiatu Jarocińskiego oraz 841.843,79 ze środków Unii

Europejskiej w ramach WRPO. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 września.

Ulica Solidarności i Bema w Jarocinie
Jeszcze jesienią br. zostanie oddana do użytku kolejna inwestycja drogowa - budowa ul. Solidarności w
Jarocinie wraz z kanalizacją deszczową, parkingami i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej. Plac budowy
przekazano 20 sierpnia, a wartość inwestycji wynosi 1.472.269,24 zł. Wcześniej w tej okolicy zrealizowano
zadania pn. "Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach położonych w
Jarocinie przy ul. Popiełuszki, Bema i Solidarności". Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych DROBUD S. A. w Jarocinie. Roboty budowlane zostały zakończone 29 czerwca. Całkowita wartość
zadania wyniosła 316 220,97 zł. Inwestycję realizował PWiK sp. z o.o. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie
tej inwestycji ZUK sp. z o.o. we wrześniu rozpocznie budowę oświetlenia na ul. Bema. W ramach posiadanych
środków na bieżąco prowadzone są również remonty cząstkowe dróg zarówno bitumicznych, jak i gruntowych.

2012-08-28 | Będą wyrównywać szanse edukacyjne
Jarocińscy radni miejscy zatwierdzili do realizacji projekt pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych" finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna
wartość projektu to 185.132,21 zł. Koszty, które poniesie gmina Jarocin dotyczyć będą zarządzania projektem.
W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą zajęcia pozalekcyjne w Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 4 w
Jarocinie oraz w Golinie i Witaszycach. Dotyczyć one będą uczniów z trudnościami w nauce, a także wybitnie
uzdolnionych. W ramach projektu doposażone w materiały dydaktyczne zostaną także sale lekcyjne. Będzie to
m.in. szafa muzyczna, tablice interaktywne, laptop, materace gimnastyczne, meble szkolne. Oprócz nich
zakupione zostaną także pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć takie jak: książki, gry czy
oprogramowania edukacyjne. Projekt indywidualnego wparcia dzieci z klas I-III realizowany będzie od 1
września br. do 30 czerwca 2013 r. Obejmie 269 uczniów.

2012-08-28 | Zmiany osiedlowo-uliczne
Rada Miejska w Jarocinie przyjęła na ostatniej sesji zmiany w statutach osiedli. Jednocześnie powstało nowe,
wydzielone z dotychczasowych granic Osiedla nr 5 "Ciświca", nr 15, które otrzymało nazwę "Polna". Obejmuje
ono następujące ulice: Dożynkową, Gajową, Łanową, Opłotki (nieparzyste) od nr 1 do 5 i parzyste (od nr 2 do
nr 10), osiedle Bajkowe, Osiedle Rzeczypospolitej, Polną, Powstańców Wlkp. od ul. Wrocławskiej do końca,
Rolną, Siewną, Wrocławską (nieparzyste) od nr 79 do 117 i (parzyste) od nr 108 do 134, Zagonową,
Zagrodową i Żniwną. Ponadto Jarocinowi przybyły dwie nowe ulice: Konwaliowa i Zagrodowa.

2012-08-27 | Sprzedaż udziałów Spółki Dalkia Jarocin Sp. z o.o.
W dniu 21.08.2012r. została podpisana umowa zbycia udziałów Spółki Dalkia Jarocin Sp. z o.o.
Na podstawie ww. umowy Gmina Jarocin zbyła na rzecz Dalkia term S.A. wszystkie udziały, które posiadała w
Spółce Dalkia Jarocin Sp. z o.o., tj. 1 636 udziałów, co odpowiada 3,5 % kapitału zakładowego Spółki Dalkia
Jarocin Sp. z o.o.
Ww. udziały zostały sprzedane za łączną kwotę 818 000,00 zł, tj. 500,00 zł za każdy udział.
Proces przekształceń tej Spółki zaczął się już 5 lat temu.
Dalkia Jarocin Sp. z o.o. do 2007 roku była spółką gminną 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, następnie z dniem 18.02.2010 r. Spółka zmieniła nazwę na Dalkia Jarocin
Sp. z o.o.
W marcu br., po wstępnych rozmowach dotyczących zbycia udziałów, Gmina Jarocin uzyskała informację, że
Dalkia term S.A. jest zainteresowana skorzystaniem z zawartego w umowie Spółki zapisu mówiącego o prawie

pierwokupu udziałów Spółki przysługującego pozostałym wspólnikom.
W związku z powyższym podjęto kolejne kroki i w czerwcu br. poddano pod obrady Rady Miejskiej w Jarocinie i
przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Jarocin w spółce Dalkia Jarocin Sp. z
o.o. z siedzibą w Jarocinie.
Następnie zlecone zostało sporządzenie raportu z wyceny udziałów Gminy Jarocin w Spółce pod firmą Dalkia
Jarocin Sp. z o.o.
Po otrzymaniu przedmiotowego dokumentu, przeprowadzono dnia 1 sierpnia 2012r. negocjacje, w wyniku
których 21 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa zbycia udziałów Spółki Dalkia Jarocin.

2012-08-27 | Dziękowali za żniwny trud
Gminne Święto Plonów w tym roku obchodzono w Dąbrowie. 26 sierpnia kolorowy korowód na czele z
przodownicą i przodownikiem, delegacjami wieńcowymi, starostami dożynkowymi i gospodarzami imprezy czyli
Burmistrzem Stanisławem Martuzalskim oraz sołtysem Leonem Florczykiem przemaszerował na plac przy
miejscowej świetlicy. Tam ksiądz proboszcz Krzysztof Milczewski wraz z księdzem kanonikiem Andrzejem
Piłatem poprowadzili uroczystą mszę świętą, podczas której podziękowano za zebrane plony i poświęcono je.

Plon niesiemy plon...
Następnie rozpoczęła się tradycyjna część obrzędowa związana z obtańczeniem wieńca i przekazaniem chleba.
Najpierw jednak sołtys Dąbrowy powitał wszystkich przybyłych gości, a o smaku chleba i roku pracy na roli
powiedział burmistrz.

Starostowie dożynek: Małgorzata Porzuckowiak i Henryk Zaradniak przekazali bochenek wypieczony z
tegorocznych plonów włodarzowi gminy, który obiecał, że będzie "dzielić go mądrze i sprawiedliwie". I tak też
od razu uczynił. Wraz ze starostami dożynek i swoimi zastępcami: Hanną Szałkowską oraz Mikołajem Kostką
rozdzielił chleb między uczestników dożynek. Przyśpiewki przerwała burza i ulewa. Kiedy jednak się
wypogodziło była dalej kontynuowana. Jej wznowienie rozpoczęły przemówienia gości i taniec Stanisława
Martuzalskiego ze starościną dożynkową.
Wiła wianki, wrzucała je do falującej wody...
W części artystycznej zaprezentowały się "Dąbrowianki" przy akompaniamencie akordeonisty Stefana
Zasadzkiego oraz miejscowe dzieci, które do układów tanecznych przygotowała Agnieszka Ratajczyk.
Podczas imprezy nie zabrakło również konkursu na najbardziej tradycyjny wieniec dożynkowy. W szranki
stanęło 10 sołectw i 1 osiedle. Tytuł najlepszego zdobył Zakrzew. On też będzie w nagrodę gospodarzem
przyszłorocznych dożynek. Tuż za nim uplasowały się: Mieszków i Wilkowyja.

Ponadto burmistrz i sołtys zmierzyli się w konkurencji "szukamy igły w stogu siana" walcząc o tytuł
"najlepszego oka w gminie". Przez 2 minuty szukali w snopku siana kolorowych igieł. 12 wypatrzył i wyciągnął
burmistrz, a 9 - sołtys.
- Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na
stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki - tymi słowami Jana Pawła II Stanisław Martuzalski
zakończył część artystyczną. - Słowa podziękowania za serdeczne przyjęcie i piękne zorganizowanie dzisiejszej
uroczystości kieruję w stronę społeczności sołectwa Dąbrowa na czele z Sołtysem Panem Leonem Florczykiem.
Wszystkim rolnikom natomiast życzę, aby przyszłoroczne plony były równie urodzajne - dodał. Święto plonów
zwieńczyła zabawa przy rytmach jarocińskiego zespołu Forum.

2012-08-27 | Gmina Jarocin wspiera projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii
Samorząd Gminy Jarocin przywiązując szczególną uwagę do zadań związanych z poprawą efektywności
energetycznej, jak również zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym naszej Gminy
zachęca wszystkich mieszkańców gminy do realizacji projektów wykorzystujących energię odnawialną. Już po
raz kolejny mieszkańcy Gminy Jarocin mogą ubiegać się o dofinansowanie takowych przedsięwzięć. Wnioski o
dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji w 2013 roku wykorzystujące energię odnawialną można
składać do dnia 15 września 2012 r.
Regulamin dofinansowania oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stroniewww.jarocin.pl w zakładce
formularze.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, Wydział Nieruchomości, Planowania i Ochrony
Środowiska, pokój nr 49, tel. 62 749 95 57.

2012-08-23 | Niezależni hip-hopowcy w akcji
W Jarocinie cały czas muzycznie. Oprócz trwającego obecnie Gitarowego Maratonu, organizowanego przez
Polską Akademię Gitary, 24-25 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Street Levels 2012 Jarocin.
IV edycja
W Jarocińskim Ośrodku Kultury zaprezentuje się kilkanaście hip-hopowych zespołów. To już czwarta odsłona tej
imprezy. Wzorem poprzednich edycji, młodzi niezależni twórcy hip-hopu w czasie przeglądu będą mieli szansę
prezentacji własnego "materiału" na scenie oraz konfrontacji reprezentowanego przez siebie poziomu
muzycznego z oczekiwaniami publiczności i umiejętnościami innych uczestników przeglądu. Ci młodzi twórcy
hip-hop w domowych warunkach na terenie południowej Wielkopolski organizują własne amatorskie studia
nagraniowe. Ogarnięci pasją tworzenia muzyki, w czasie wolnym od pracy, rodziny, zajęć szkolnych, a
niezależnie od koniunktury wielkich wytwórni płytowych, rejestrują, aranżują, a następnie publikują w sieci
własne produkcje hip-hopowe.
Do konkursu zgłosiło się 18 zespołów: Rudy (Kalisz), Latający Cyrk Familia, Rolf (Kalisz), 355 (Konin), ZMK
(Jarocin), Iness (Jarocin), Hood Connekt & Playing Heads (Wrocław), Qubic & CRN (Środa Wlkp.), Nelux
(Kalisz), Szomej (Koło) ,Paco (Kobylin), Longer (Szczecin), Paradox (Krotoszyn), TWZ (?), WZKG (Leszno),
SvsF Twoface (Leszno), BRWBS2 (Poznań), ONTR (Krotoszyn). Po głosowaniu publiczności na facebooku do
przeglądu na scenie weszło 8 zespołów: Rudy (Kalisz) - 461 głosów, Iness (Jarocin) - 309 głosów, 355 (Konin)280 głosów, Latający Cyrk Familia (Jarocin) - 269 głosów, Rolf (Kalisz) - 269 głosów, ZMK (Jarocin) - 245
głosów, Qubic & CRN (Środa Wlkp.) - 231 głosów, Hood Connekt & Playing Heads (Wrocław) - 228 głosów.
Spontaniczny pomysł
Pomysł powstania przedsięwzięcia pod nazwą Street Levels zrodził się spontanicznie w głowach kilku znajomych
w roku 2008. Pierwsze edycje organizowała grupy młodych zapalonych ludzi przy pomocy Stowarzyszenia na
Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA im. Macieja Kostki w Radlinie. Od początku organizatorzy starali się promować
młodych artystów hip-hopowych. Na imprezach pojawiali się b-boys, raperzy oraz graficiarze. Festiwal cieszył
się dużym uznaniem uczestników, którzy po przerwie w 2010 roku na skrzynkę email streetlevels@gmail.com
oraz na profilu w portalu społecznościowymhttp://www.myspace.com/streetlevelsradlin nadsyłali liczne
pytania o kolejną edycję.
W 2011 r. ta sama grupa młodych zapalonych ludzi, przy wsparciu Stowarzyszenia Budzik, zorganizowała
kolejną edycję na scenie w Parku Miejskim w Jarocinie oraz w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Edycja 2011 była
zbiorem kilku wydarzeń pod jedną wspólną nazwą Street Levels 2011. Organizatorzy zachęceni uznaniem jakie
impreza zyskała wśród uczestników, postanowili kolejne edycje organizować pod własnym szyldem i zrzeszyli

się w Stowarzyszenie Osiedle.
Na finał uznani artyści
Finałem imprezy będą koncerty uznanych polskich artystów tego gatunku. Wystąpią m.in. Fabuła (Białystok),
HiFi Banda (Warszawa), Reno (Łódź), Proceente (Warszawa), Rasmentalism (Warszawa, Lublin), W.E.N.A.
(Warszawa).
Supporty: AKT/ ORZECH (Koźmin WLKP), Inna/ Bees (Krotoszyn), Słowa Ulic (Jarocin), Sigma & Pepe (Jarocin),
TPM KLIKA (Ostrów Wlkp.), SPW (Krotoszyn), RAZEM SIŁA (Środa Wlkp.), NGWM (Jarocin).
Bilet na pierwszy dzień (piątek) kosztuje 25 zł, a na sobotę - 30 zł. Można też kupić karnet za 40 zł.
Oprócz przeglądu i koncertów w czasie Street Levels 2012 odbędą się zawody jo-jo pod nazwą Summer
Freesytle Competition 2012. Jest to piąta edycją zawodów jo-jo w Jarocinie, gdzie zawodnicy z powiatu
jarocińskiego, a także z innych stron Polski i Europy, walczą na jednej scenie o pierwsze miejsce.
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Osiedle z Jarocina.
www.street-levels.com
www.facebook.com/StreetLevelsJarocin

2012-08-20 | Nowy rok szkolny z Pierwszą Damą
Jarocin będzie gospodarzem ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2012/2013 w ramach projektu "Szkoła z
klasą 2.0" realizowanego przez "Gazetę Wyborczą". 3 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi
odbędą się pokazowe próbki kilku pełnych inwencji lekcji prowadzonych z wykorzystaniem najnowszych
technologii. Zobaczyć będzie można jak uczniowie rozmawiają na angielskim przez internet z native speakerem,
jak siedząc w klasie, obserwują i analizują przyrodę online czy jak na komputerach komponują muzykę i grają
na instrumentach. Nad "lekcjami przyszłości" czuwać będzie koordynator projektu "Kreatywna szkoł@"
realizowanego w Jarocinie - Andrzej Grzybowski, wiceprezes Fundacji 750-lecia Jarocina. Swoją obecnością choć
wirtualną zaszczyci również Pani Prezydentowa - Anna Komorowska. Poprowadzi swego rodzaju lekcję edukacji
obywatelskiej poprzez zaproszenie młodzieży na wirtualną wycieczkę po Belwederze. Udział w jarocińskiej
inauguracji roku szkolnego zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Będą też z nami eksperci i dziennikarze zajmujący się edukacją oraz nowymi
technologiami, nauczycielki i nauczyciele, uczniowie i uczennice, rodzice. Będzie więc to niecodzienny, twórczy
początek roku szkolnego. - To wielkie wyróżnienie dla Jarocina i docenienie jego wkładu w nowoczesną
edukację. Cieszę się, że możemy w ten sposób zainaugurować kolejny rok szkolny. Będzie to z pewnością
wielkie wydarzenie nie tylko dla uczniów - ocenia Burmistrz Stanisław Martuzalski.

2012-08-17 | IX Memoriał Tomka Michalaka
Boisko sportowe w Golinie stało się areną zmagań piłkarskich w IX Memoriale Tomka Michalaka - tragicznie
zmarłego byłego piłkarza lokalnego klubu piłkarskiego. Impreza organizowana przez LZS Grom Golina odbyła
się w sobotę 11 sierpnia.
W turnieju, skierowanym do drużyn amatorskich, wzięło udział 7 zespołów. Mecze trwające 2x15 min
rozgrywano na boisku głównym (po 11 zawodników) i bocznym (po 9). W wyniku zaciętej rywalizacji zwyciężył
zespół Pogorzałki Borzęciczki, który w finale pokonał Rycerzy Grunwaldu Golina 1:0. Trzecie miejsce zajęła
drużyna Szypłów, która w decydującym spotkaniu pokonała KS Chłodna 3:1. W turnieju wystąpił m.in. zespół
Grom Golina 2012 złożony z byłych zawodników klubu. Oprócz rywalizacji zespołowej, wyróżniono również
indywidualnych graczy.
Najlepsze zespoły otrzymały puchary, a wyróżnieni zawodnicy statuetki i sprzęt sportowy. Ponadto, do
wszystkich drużyn trafiły piłki. Nagrody wręczyli: wiceburmistrz Jarocina Hanna Szałkowska, radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Jan Grzesiek, radny Rady Miejskiej w Jarocinie Marcin Półrolniczak, sołtys Goliny
Ryszard Żyto oraz brat Tomka, Krzysztof Michalak.
Sponsorami imprezy byli Urząd Miejski w Jarocinie oraz Firma Vektor z Goliny a ponadto Bank Spółdzielczy
Jarocin, firma Biernaccy, Marcin Półrolniczak, oraz Krzysztof Michalak i LZS Grom Golina.

2012-08-17 | Golińskie święto plonów
Mieszkańcy Goliny i Stefanowa tegoroczne dożynki świętowali 15 sierpnia. Wśród zaproszonych gości był m.in.
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Jak zwykle, oprócz tradycyjnego obrządku, nie zabrakło dodatkowych
atrakcji dla małych i dużych uczestników imprezy. Po uroczystej mszy św. w sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia, której przewodniczył ks. proboszcz Janusz Pytlik, starości dożynek: Dorota Warkocka i Józef
Dziasek przekazali księdzu bochen chleba oraz wino, a sołtys Goliny - Ryszard Żyto - kosz pełen owoców i
warzyw. Uroczystość uświetniły śpiewy zespołu folklorystycznego "Goliniacy". Po mszy świętej chleb został
podzielony wśród wszystkich obecnych wiernych.

Dalsza część obrzędowa i artystyczna dożynek odbyła się na placu przy sali OSP. Organizatorzy przygotowali
również wystawę ptactwa rasowego, a na najmłodszych czekały liczne konkursy i zabawy, dmuchany zamek,
trampolina oraz przejażdżki bryczką. Dożynkowe przyśpiewki serwowali "Goliniacy", a na scenie wystąpiły dzieci
i młodzież z miejscowych szkół. Do udziału w przedstawieniu pt. "Olimpiada w Podwórkowie" zaangażowały
sołtysa Ryszarda Żyto i radnego Marcina Półrolniczaka. O bajce pt. "Siedmiomilowe buty" opowiedziała jej
autorka - Janina Grala oraz ilustratorka tej książki Małgorzata Kwiecińska. Wieczorem do wspólnej zabawy
przygrywał zespół AKTIV.

2012-08-17 | Zapraszamy na gminne dożynki do Dąbrowy
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na wspólne
świętowanie efektów żniwnego trudu. Gospodarzem tegorocznego gminnego święta plonów jest sołectwo
Dąbrowa. 26 sierpnia o godz. 14.00 zainauguruje je msza św. polowa na placu przy sali wiejskiej. Po niej
rozpocznie się część obrzędowa z udziałem starostów dożynkowych. W tym roku będą nimi: Małgorzata
Porzuckowiak i Henryk Zaradniak. Pani Małgorzata sama prowadzi gospodarstwo rolne (w tym hodowlę byków),
a jej mąż pracuje za granicą. Hodowlę zwierząt w swoim gospodarstwie prowadzi także pan Henryk, a
dodatkowo zajmuje się uprawą roli. W tej części zaśpiewają "Dąbrowianki" i zatańczą miejscowe dzieci. Podczas
imprezy nie zabraknie również tradycyjnego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, atrakcji dla
najmłodszych uczestników imprezy, a także zabawy tanecznej dla wszystkich zgromadzonych gości, do której
przygrywać będzie jarociński zespół Forum. - Zbiory zbóż już za nami. Jak co roku o tej porze rolnicy, pragnąc
podziękować Bogu za swoją pracę, obchodzą Święto Plonów, czyli Dożynki. Tradycja organizowania Dożynek
pozwala wyrazić radość po ciężkim wysiłku, pomimo, że tegoroczne plony w wielu miejscach ucierpiały na
skutek nieprzewidzianych i ciężkich warunków atmosferycznych. Tym bardziej dziękować należy za każdy kłos i
każde ziarno oraz pozostawać w nadziei na lepsze przyszłoroczne zbiory - zachęca Burmistrz Jarocina. Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów do wspólnego obrzędowania.

2012-08-16 | Drodzy Rolnicy przed Wami żniwa
Drodzy Rolnicy przed Wami żniwa - okres wzmożonych prac, którym
towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń. W tym czasie liczba wypadków
przy pracy rolniczej drastycznie wzrasta.

2012-08-16 | Wojsko świętowało
14 sierpnia 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk im. Gen.
Bryg. Stanisława Taczaka upamiętnił kolejną rocznicę "cudu nad
Wisłą". Zwycięska bitwa na przedpolach Warszawy, która
rozegrała się 15 sierpnia 1920 r. ocaliła wówczas niedawno
odzyskaną niepodległość Polski. O tych wydarzeniach wspomniał
w swoim przemówieniu Burmistrz Jarocina Stanisław
Martuzalski. Jednocześnie złożył okolicznościowe życzenia
wszystkim pracownikom jednostki. W imprezie udział wzięli
również m.in. wiceburmistrz Mikołaj Kostka, przedstawiciel władz
powiatowych, organizacji kombatanckich, byli i obecni
pracownicy jednostki. Ppłk Marian Borowiak, dowódca
podziękował wszystkim za życzenia. Święto Wojska Polskiego
było również okazją do odznaczenia i wyróżnienia żołnierzy i
pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Zwieńczeniem
tych obchodów była wizyta na cmentarzu parafialnym w
Jarocinie, gdzie złożono kwiaty pod obeliskiem ku czci wszystkich poległych w czasie wojny polsko bolszewickiej oraz zapalono znicze na grobach żołnierzy, którzy są tam pochowani. Radna miejska Lechosława
Dębska przybliżyła wszystkim zgromadzonym krótki rys historyczny tego wydarzenia.

2012-08-16 | Spotkanie z przedstawicielami PAIiIZ
W ramach zadań związanych z poszukiwaniem inwestora, na początku lipca burmistrz Stanisław Martuzalski
przebywał w Warszawie. Celem wyjazdu było spotkanie z prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych Sławomirem Majmanem.
Spotkanie to miało na celu przedstawienie oferty inwestycyjnej gminy Jarocin oraz uzyskanie informacji o
nowych możliwościach pozyskania inwestorów. Wizyta stała się okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i
uwag. Ponadto, burmistrz uzyskał deklarację wsparcia przedstawicieli PAIiIZ w kwestii Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, w której skład wchodzi część gruntów zlokalizowanych w Golinie. Obszar ten objęty jest
planem zagospodarowania przestrzennego, w którym został przeznaczony pod aktywizację gospodarczą i
zabudowę przemysłową.

2012-08-14 | Bruksela sfinansuje dodatkowe zajęcia w szkołach
Podwyższenie ocen szkolnych uczniów i lepsze wyniki testów kompetencyjnych to cel wartego prawie 200
tysięcy złotych programu edukacyjnego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
zakłada między innymi organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla grup
uczniów potrzebujących takiej pomocy oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. W przedsięwzięciu
weźmie udział 269 uczniów klas I - III szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 2 w Jarocinie, Szkoła
Podstawowa w Golinie oraz w Witaszycach). Projekt uzyskał 100% dofinansowania. Dokumentację do konkursu
przygotowywała spółka gminna Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Jarocinie. W każdej
szkole są uczniowie, którzy wymagają większej uwagi i pomocy ze strony nauczycieli, a także uczniowie
uzdolnieni, którzy chcą rozwijać swoje talenty. Z myślą o nich powstał ten projekt. Jego celem jest
zmotywowanie do nauki, podnoszenie wiary we własne siły i umożliwienie dobrego startu w edukację. Wsparcie
trafi do dwóch grup uczniów. Do tych, którzy mają szczególne problemy z matematyką, przyrodą, informatyką i
językiem obcym oraz do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Projekt zakłada
przeprowadzenie ponad 2 tysięcy godzin zajęć dla dzieci w roku szkolnym 2012/2013. Zajęcia poprowadzą
nauczyciele wybrani w ramach naboru kadry projektowej. Jesteśmy dumni z tego, że poprzez swoje
doświadczenie związane z m.in. Funduszami Europejskimi i zdobywanie pieniędzy na tego typu projekty
możemy choćby częściowo wpływać na zrównoważony rozwój społeczny Gminy Jarocin.

2012-08-14 | Ułatw sobie parkowanie ... kartą
Biuro Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego informuję, że posiada i
rozprowadza karty do parkomatów, którymi po wcześniejszym doładowaniu
(pierwsza kwota 50 zł - następne kwoty dowolne wielokrotności 10 zł w
przedziale od 10 do 100 zł) można płacić za postój w Strefie PPN. Karty te,
są bardzo wygodnym, łatwym w użyciu środkiem płatniczym. Nie trzeba
wozić ani szukać bilonu, można sobie dokładnie określić potrzebny czas
postoju (powyżej czasu podstawowego czyli 0,5 godziny). Przykładając
kartę do czytnika parkomat informuje nas, podając na wyświetlaczu ile
środków pieniężnych jest na karcie i czeka na podanie żądanego czasu
postoju (określa się go w minutach). Następnie trzeba zatwierdzić ustawiony czas postoju, parkomat wyświetli
do której godziny zostanie opłacony postój i po zaakceptowaniu poprosi o ponowne przyłożenie karty w celu

pobrania środków pieniężnych i wydrukuje bilet parkingowy, który niezwłocznie należy umieścić za przednią
szybą samochodu.

2012-08-08 | Geodeci zbierają dane
Od sierpnia ruszyła ewidencja budynków i lokali położonych w Jarocinie w obrębie ewidencyjnym Jarocin, arkusz
mapy ewidencyjnej 8, 14, 15, 28 oraz w obrębie Bogusław - Kasztanowe, arkusze mapy ewidencyjnej 1, 2, 3,
4. Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważniona
została firma GEOSTAR Usługi Geodezyjne Piotr Starczyński, ul. Domańska 1, 63-500 Konin.

2012-08-08 | Osadzeni w ... Jarocinie
17 sierpnia w dawnej Bożnicy przy ulicy Śródmiejskiej poznański Teatr Ósmego Dnia zaprezentuje projekt
społeczny - artystyczny "Osadzeni. Młyńska 1". To rezultatem współpracy Teatru Ósmego Dnia z Aresztem
Śledczym przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Przez wiele tygodni aktorzy teatru spotykali się z ośmioma
osadzonymi, próbowali poznać i zrozumieć ich historie. Starali się oddzielić w ich losie to, co przytrafiło się tylko
im od tego, co przytrafić się może każdemu. Dla Teatru Ósmego Dnia to było najbardziej pociągające - pokazać
ból istnienia niezależny od czasem drastycznych, kryminalnych czynów. Poza społeczną genezą ich losów, poza
fatalnymi zaniedbaniami, jakich doznali, poza fatalnymi czynami, jakich się dopuścili - aktorzy chcieli odnaleźć
w nich to, co nieoczywiste, nieuchwytne. Odkrywali, że "zło jest banalne", a ęczłowieczeństwo skomplikowaneę.
W Jarocinie poza pokazem spektaklu aktorzy: Adam Borowski, Marcin Kęszycki przeprowadzą 2-dniowe
warsztaty dla młodzieży w wieku 16 +. Chętni proszeni są: kino@jarocin.pl. "Osadzeni. Młyńska 1" w ramach
projektu Teatr Polska zostanie pokazany w Jarocinie w dniu 17 sierpnia o godzinie 17:00 i 19:00 w dawnej
Bożnicy przy ulicy Śródmiejskiej . Bilety w cenie 10 zł - przedsprzedaż i 15 złotych w dniu spektaklu do nabycia
w kasie kina i Cafe Kadr.
Scenariusz: Ewa Wójciak we współpracy z Pauliną Skorupską, Adamem Borowskim, Tadeuszem Janiszewskim,
Marcinem Kęszyckim
Projekt przestrzeni, projekcje wideo: Jacek Chmaj
Montaż wideo, efekty dźwiękowe: Jacek Kolasa
Nagrania wideo: Maciej Sierpień, Maciej Włodarczyk
Występują:Ewa Wójciak, Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki w planie wideo: Dawid
Błaszczak, Janusz K, Artur Krauze, Mateusz Kuźmicz, Max, Konrado Moreno, Marek Ziółkowski, Maciej Żelezny
Współpraca: Karolina Pawełska
Produkcja: Małgorzata Grupińska-Bis, Tomasz Jefimowicz

2012-08-08 | Gitarowe brzmienie Jarocina
Już po raz czwarty Jarocin będzie gościł gwiazdy
Międzynarodowego Festiwalu Polish Gitar Academy, który
zaplanowany jest od 17 sierpnia do 2 września. V edycja
festiwalu odbędzie się w 34 miastach Wielkopolski, w tym
najwięcej dziać się będzie w Poznaniu, Gnieźnie i Jarocinie. Na
60 wydarzeń, 10zaprezentowanych zostanie właśnie tu. Na tę
okoliczność odbyła się konferencja prasowa w ratuszu z
udziałem Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego, jego
zastępcy - Hanny Szałkowskiej, Dyrektorem Festiwalu
Przemysławem Kliszewskim oraz Dyrektorem Jarocińskiego
Ośrodka Kultury (partner tego przedsięwzięcia) -Anną
Staśkiewicz. Podczas tej wielodniowej imprezy nie zabraknie
różnych muzycznych brzmień i nowości w postaci Cyklu
filmowego "W roli głównej - Gitara" (2 seanse w kinie "Echo"). Ponadto gwiazda festiwalu - Pepe Romero,
hiszpański gitarzysta - poprowadzi 25 sierpnia warsztaty muzyczne w Pałacu Radolińskich. A od 18 do 26
sierpnia potrwa Mistrzowski Kurs Gitary Klasycznej. Gwiazda wieńczącą jarocińską odsłonę festiwalu będzie
koncert Mietka Szcześniaka na Free. Wolnej Polanie - 25 sierpnia. Projekt ten realizowany jest m.in. dzięki 2-

letniemu grantowi z gminy Jarocin w wysokości 100 tys. oraz środkom unijnym. Burmistrz Jarocina wraz z
Polską Akademią Gitary serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na koncerty. Wstęp jest bezpłatny. W
zamian - po koncertach prowadzona będzie zbiórka publiczna na rzecz Stowarzyszenia Wielkopolan Bona Fide,
wspierającego nieuleczalnie chore dzieci z Wielkopolski.

Program:
19 sierpnia (niedziela)
Jarocin
13:30 Rynek, De Jacaranda - Meksyk, Brazylia, Peru - Tradycyjna muzyka Ameryki Łacińskiej - koncert
inaugurujący wydarzenia jarocińskie PGA 4
Śmiełów
16:00 Pałac, Muzeum A. Mickiewicza Igor Dedusenko (Białoruś) MG 4
20 sierpnia (poniedziałek)
Jarocin
19:00 Kościół św. Marcina Estrada Młodych PGA 6
20:00 Kościół św. Marcina Kupiński Guitar Duo PGA 7
20:30 Kino "Echo", "Once" reż. John Carney
22 sierpnia (środa)
Jarocin
19:00 Kościół św. Marcina József Eötvös (Węgry) PGA 10 20:30 kino "Echo", "Będzie głośno" - reż. Davis
Guggenheim
23 sierpnia (czwartek)
Jarocin
20:00 Freewolna Scena Carlos Pinana Flamenco Duo Carlos Pinana - gitara, Cristobal Munoz - taniec
(Hiszpania) PGA 13
25 sierpnia (sobota)
Jarocin
11:00 Pałac Radolińskich, Warsztaty gitarowe z Gwiazdą: Pepe Romero PGA 15
17:00 Pałac Radolińskich, Koncert uczestników Kursu Gitarowego PGA 16
20:00 Freewolna Scena Mietek Szcześniak z zespołem Koncert promujący płytę "Signs" PGA 17

2012-08-07 | Piknik dla zwierzo-fanów
Jarociński Ośrodek Kultury wraz ze schroniskiem w Radlinie oraz Gabinet
Weterynaryjny MISIU zapraszają wszystkich miłośników zwierząt na piknik,
który odbędzie się 11 sierpnia na Freee.Wolnej Polanie (Parki przed Pałacem
Radolińskich) od godz. 16.00. Można ze sobą wziąć swojego pupila i
wystartować w wyborze króla oraz królowej wśród psów. Impreza będzie
maiła także swoją oprawę muzyczną: zagrają zespół The Slide i DJ... oraz
zaśpiewają: Olivia i Monika Wieczorek i Katarzyna Moskal. Będzie to także
okazja do uzyskania porad weterynaryjnych. A jeśli nie obcy jest ci los
zwierząt ze schroniska w Radlinie, to podaruj im karmę, koc, miskę lub
smycz.

2012-08-07 | Dożynki Wiejskie w Golinie
Sołtys i Rada Sołecka wsi Golina i Stefanów zapraszają na dożynki wiejskie,
które odbędą się 15 sierpnia (środa). Święto plonów rozpocznie się o
godzinie 10:00 uroczystą mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Golinie. Następnie o godzinie 17:00 przy sali OSP rozpocznie się część
biesiadna dożynek. Organizatorzy przewidzieli liczne atrakcje: występy
dzieci i młodzieży, zespołu folklorystycznego "Goliniacy", wystawę zwierząt
hodowlanych i ptactwa ozdobnego, wyroby ze słomy i wikliny, konkursy i
zabawy dla dzieci, zamek dmuchany, trampolina, kule na wodzie,
przejażdżki bryczką, konkurs strzelania z wiatrówki. Ponadto przewidziano
darmowy grill dla wszystkich! Od godziny 19:00 do wspólnej zabawy
przygrywać będzie zespół AKTIV.

2012-08-06 | Krzyż Powstańczy zamontowany

Powstańczy na grobie ostatniego
Jarocina (w latach 1925-1939) wręczył Burmistrz Stanisław
nieżyjącego włodarza który gościł tu na początku lipca.
została jeszcze w 2010 r., ale
przekazać córce pana Edmunda Andrzej Gogulski, który nawiązał
Edmunda Rogalskiego odnowił
nagrobnej.

4 sierpnia Andrzej Gogulski
zamontował Krzyż
przedwojennego burmistrza
Edmunda Rogalskiego. Krzyż
Martuzalski wnukowi
Sławomirowi Rogalskiemu,
Pamiątka ta przyznana
wówczas nie udało się jej
Teresie Stanisławskiej.
kontakt z potomkiem
również napis na płycie

2012-08-02 | Uczcili pamięć powstańców
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie wystąpienie zbrojne przeciwko wojskom niemieckim okupującym
Warszawę, będące jednocześnie największą bitwą partyzancką w
czasie II wojny światowej. W wyniku działań zbrojnych śmierć
poniosło tysiące osób, także spoza stolicy.
W 68. rocznicę tych wydarzeń w wielu polskich miastach oddano
hołd bohaterom. W jarocińskim Liceum Ogólnokształcącym im.
T. Kościuszki, kwiaty złożyły delegacje samorządowców z gminy
Jarocin i powiatu jarocińskiego. Właśnie tam znajduje się tablica
upamiętniająca m.in. dwóch absolwentów LO poległych w czasie
powstania. W skład delegacji z gminy Jarocin weszli: burmistrz
Stanisław Martuzalski oraz wiceburmistrz Mikołaj Kostka.
Ponadto, o godzinie 17:00 na terenie miasta zawyły syreny alarmowe, które przypomniały mieszkańcom o
godzinie "W", czyli momencie wybuchu Powstania Warszawskiego.

2012-08-02 | Gminny system odbioru odpadów
komunalnych od mieszkańców
1 stycznia 2012 roku weszła w życie zaktualizowana ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gmina
Jarocin ma maksymalnie 18 miesięcy na wprowadzenie nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będzie on polegał

na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady. Oznacza to, że od początku lipca 2013 r. Gmina będzie
właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców, a następnie odbierze je, podda odzyskowi i
unieszkodliwi...

