2012-09-26 | VII Kongres Zarządzania Oświatą
Hanna Szałkowska - Zastępca Burmistrza Jarocina bierze dziś udział w "VII Kongresie
Zarządzania Oświatą". Podczas Kongresu będą poruszane tematy dotyczące wdrażania
rozwiązań cyfrowych w szkole i samorządzie. Dyskusje będą dotyczyć wyzwań i możliwości,
jakie stawia edukacja w XXI wieku. Swoje wystąpienie będzie miała Hanna Szałkowska,
która przedstawi rozwiązania, jakie Gmina Jarocin planuje wdrożyć w dziedzinie e-edukacji.
Kongres jest objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

2012-09-26 | Dzień otwarty w JLA
22 września 2012 roku odbył się "Dzień Otwarty" w zajezdni
JLA Sp. z o.o. w Jarocinie z okazji Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez
Samochodu. W tym dniu JLA zaoferowało wszystkim pasażerom
bezpłatne przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na
wszystkich liniach. Wszystkie osoby, które przybyły w tym dniu
do siedziby Spółki miały możliwość obejrzenia aktualnego
taboru, jakim dysponuje JLA. Zaprezentowano też nowy autobus
marki SOLARIS, który pojawi się na ulicach Jarocina od stycznia
2013 roku. Atrakcją dla dzieci było oglądanie bajek
animowanych w autobusie marki AUTOSAN. Dużym
zainteresowaniem cieszył się również punkt Jarocińskiej Karty
Miejskiej, tzw. e-karty. Bezpłatnie można było wykonać sobie
zdjęcie potrzebne do wydania e-karty oraz złożyć wniosek o wydanie Jarocińskiej Karty Miejskiej.

2012-09-26 | Wystawa prac z papierowej wikliny
Przedmioty wykonane z papierowej wikliny będzie można oglądać od 28 września w jarocińskim Skarbczyku.
Tego dnia, o godz. 18:00 nastąpi oficjalne otwarcie wystawy prac autorstwa Magdaleny Wrześniewskiej.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Regionalne w Jarocinie.
Magdalena Wrześniewska od 18 lat jest osobą niepełnosprawną. Przygoda z papierową wikliną zaczęła się dla
niej trzy lata temu w szpitalu. Jak mówi - jest to dla mnie pasja, dzięki której mogę zapomnieć o codziennych
problemach, a jednocześnie pomaga mi przełamać barierę niepełnosprawności. Papierowa wiklina, obok Nordic
Walking, jest dla niej formą rehabilitacji.
Największym osiągnięciem autorki jest glan, który w lipcu stanął na jednej z wystaw sklepowych przy
jarocińskim Rynku. Jego wyplecenie zajęło niemal pół roku, przy nakładzie pracy wynoszącym średnio osiem
godzin dziennie. Pomocną dłoń do ukończenia dzieła, pod kątem technicznym, przyłożył Marcin Lubański z
fundacji Kreacja Magia Rąk z Białej Podlaskiej.

2012-09-26 | Festiwal w Skarbczyku
Muzeum Regionalne w Jarocinie zaprasza na otwarcie wystawy
zdjęć dokumentujących Jarocin Festiwal 2012. Wernisaż
odbędzie się 29 września o godz. 18:30 w jarocińskim
Skarbczyku. Fotografie wykonane przez jarociniaków - Mateusza
Adamiaka i Włodzimierza Włocha, będzie można oglądać do 30
listopada 2012 r.

Otwarcie wystawy uatrakcyjni koncert w wykonaniu Długiego z zespołu Artefuckt. Zaprezentuje on utwory kapel
występujących na jarocińskiej scenie, m.in. Brygady Kryzys, czy Pidżamy Porno.
- Fotografia, podobnie jak muzyka rockowa czy okołorockowa to moja pasja. Połączenie obu i to nie gdzieś na
końcu świata, tylko w rodzinnym mieście, to chyba szczyt szczęścia. Jarocin Festiwal to dla mnie nie konkretny
dzień, czy szczególnie fajny koncert. To część życia, które związane jest z moim miastem. Z resztą jakżeby
mogło być inaczej, skoro przyszedłem na świat w tym samym roku, kiedy basista zespołu AFT-2, bodaj z
Radomska, o takim samym imieniu i nazwisku jak moje miał przyjemność zagrać na jarocińskim festiwalu mówi Włodzimierz Włoch.
O autorach:
Mateusz Adamiak
Rodowity jarocinianin, absolwent poznańskiej szkoły fotografii. Zawodowo zajmuję się grafiką użytkową. Zdjęcia
reportażowe, które wykonuje w każdej wolnej chwili są dla niego dobrą odskocznią od codzienności.
Włodzimierz Włoch
Z wykształcenia i zawodu dziennikarz. Z zamiłowania użytkownikiem aparatu fotograficznego. Od momentu
reaktywacji jarocińskiego festiwalu w 2005 r. uczestniczy w muzycznym święcie jako fotoreporter i dziennikarz.
Długi
Gitarzysta i wokalista zespołu Artefuckt, rock'n'rollowa dusza, przyjaźnie nastawiony do świata i innych.
Niezależny organizator życia kulturalnego.

2012-09-26 | Turniej Nadziei Olimpijskich w Rugby
Już w niedzielę, 30 września na obiektach spółki Jarocin Sport odbędzie się Turniej
Nadziei Olimpijskich w Rugby. Na boiskach zmierzy się młodzież do lat 15, podzielona na
trzy kategorie wiekowe: miniżak, żak i młodzik. Początek spotkań o godz. 10:00. Mecze
finałowe zaplanowano na 13:30. Start w zawodach zapowiedzieli m.in. Budowlani Łódź
oraz Posnania Poznań.
Po zmaganiach sportowych zaplanowano piknik z okazji 5-lecia rugby w Jarocinie. Wtedy
też odbędzie się zakończenie turnieju i wręczenie nagród połączone z uroczystością z
okazji rocznicy istnienia Sparty Jarocin. Zarząd klubu zaprasza szczególnie rodziców dzieci
trenujących w klubie oraz wszystkie osoby zaangażowane w rozwój rugby. Spotkanie ma
być okazją do integracji przyjaciół jajowatej piłki.
Impreza organizowana jest przez Rugby Klub Sparta Jarocin. Patronat nad Turniejem Nadziei Olimpijskich objął
Burmistrz Jarocina, Powiat Jarociński, Polski Związek Rugby oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Sparta Jarocin zaprasza również na:
Mecz eliminacyjny do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (kat. kadet), Sparta Jarocin - Budowlani Łódź, stadion
Jarocin Sport, 26 września (środa), godz. 15:00.
Mecz eliminacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów, Sparta Jarocin - Budowlani Łódź, stadion Jarocin Sport, 6
października (sobota), godz. 15:00.

2012-09-26 | Podsumowanie konkursu proekologicznego
Zakończył się konkurs proekologiczny ogłoszony przez Zakład Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Ideą przyświecającą przedsięwzięciu
było tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, kształtowanie postaw
ekologicznych poprzez sztukę. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na
prawidłową segregacje odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego.
Konkurs skierowany był do uczniów Szkół Gimnazjalnych na terenie gmin
należących do "Porozumienia Międzygminnego". Komisja konkursowa
powołana przez Prezesa Zarządu Spółki ZGO Sp. z o.o. miała bardzo trudne
zadanie ze względu na dużą ilość nadesłanych prac. Łącznie zgłoszono 104
prace z terenu 7 Gmin. Jury oceniając prace brało pod uwagę zgodność hasła i

plakatu z tematem konkursowym, przesłanie edukacyjne, wrażenia artystyczne oraz możliwość późniejszego
zastosowania plakatu i hasła. Zdobywczynią I miejsca została Angelika Krasnowska uczennica Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kotlinie (plakat obok). Komisja przyznała także II i III miejsce oraz 17 wyróżnień.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a zgłoszone prace wyróżniał wysoki poziom artystyczny i
estetyczny. Laureaci konkursu wykazali się kreatywnością i wrażliwością w podejmowanej tematyce. Zgodnie z
założeniem konkursu najlepsza praca została przedstawiona w formie plakatu, który będzie promował właściwą
segregację odpadów.

2012-09-25 | Ippon świętował 25-lecie
ULKS IPPON Jarocin 21 września świętował swoje 25-lecie.
Podczas uroczystej gali podziękowano wszystkim działaczom,
trenerom i zawodnikom za trud oraz pracę wkładaną w
działalność IPPONu. Szczególne słowa uznania kierowano do
Jacka Tomczaka, który mocno odznaczył się na kartach historii
Judo w Jarocinie i wywarł duży wpływ na kariery swoich
zawodników. Z okazji jubileuszu wybrano zawodnika 25-lecia,
którym został Daniel Mróz. Na uroczystość przybyli licznie
zaproszeni goście, a wśród nich: Zastępca Burmistrza Hanna
Szałkowska, tegoroczny olimpijczyk z Londynu Paweł Zagrodnik
oraz brązowy medalista z Montrealu Marian Tałaj. Gmina Jarocin
przekazała 100 koszulek na ręce Jacka Tomczaka, które
wykonane zostały specjalnie z okazji jubileuszu klubu.
Klub powstał w 1987r z inicjatywy kilku miłośników Judo Mieczysława Trzęsowskiego oraz Jacka Tomczaka.
Dzięki nim została utworzona sekcja judo w Jarocinie. Pierwsze treningi były prowadzone w Jarocińskim
Ośrodku Kultury. W 1990r. ukończono budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie,
gdzie zawodnicy otrzymali specjalne pomieszczenie przeznaczone do treningów.
Zawodnicy IPPON Jarocin zdobyli ponad 60 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.

2012-09-25 | Głośna próba syren - 27 września
W związku z testem systemu ostrzegania i alarmowania, w dniu 27 września 2012 r. (czwartek) o godz. 12:00
na terenie miasta Jarocin zostaną uruchomione syreny alarmowe. Głośny test syren potrwa jedną minutę.

2012-09-25 | Snutki na międzynarodowym festiwalu
W dniach 12 - 16 września zespół "Snutki" odbył swoją kolejną, 44 zagraniczną podróż artystyczną. Grupa
dziecięca wraz z kapelą wyjechała w tym roku do Czech, gdzie wzięła udział w X Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym. "Snutki" zaprezentowały w swoim programie tańce i zabawy z regionu wielkopolskiego,
śląskiego i opoczyńskiego. Dzieci występowały w miejscowości Valasski Mezirici. Tańce "Snutków" zostały
przyjęte owacyjnie przez publiczność, i docenione przez znawców folkloru dziecięcego, co zaowocowało
zaproszeniem na kolejny festiwal, tym razem do Bratysławy.

Zespół mógł wyjechać na Festiwal, dzięki realizacji zadania pn: "Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z
zespołu folklorystycznego Snutki", które zostało dofinansowane z budżetu gminy kwotą 15.000 zł.
Gmina Jarocin wspierała też "XV Międzynarodowe spotkania folklorystyczne", które odbyły się w lipcu br. Na
pomoc w ich organizacji z budżetu gminy wyłożono kwotę 25.500 zł.

2012-09-25 | Na sportowo w Golinie
18 września Uczniowski Klub Sportowy GROM działający przy
Szkole Podstawowej w Golinie zorganizował już XV Mityng
Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza
Jarocina. W łącznej klasyfikacji punktowej zwyciężyła Szkoła
Podstawowa w Witaszycach. Drugie miejsce zajęła SP w Prusach,
a trzecie SP Roszków. Zaledwie tydzień później Gimnazja mogły
rywalizować w XI Mityngu Lekkoatletycznym w Golinie. Wśród
starszej młodzieży bezkonkurencyjne okazało się Gimnazjum nr
1, zaraz za nim uplasowało się Gimnazjum w Golinie i w
Witaszycach. Organizatorom pomogła pogoda, która umożliwiła
swobodne rozegranie zawodów na świeżym powietrzu. Jednym z
kibiców była Hanna Szałkowska - Zastępca Burmistrza, która
gorąco dopingowała wszystkich zawodników, a zwycięzcom
wręczała nagrody.

2012-09-24 | Worki za darmo
W okresie od 1 października 2012r. do 30 listopada 2012r., podobnie jak w latach ubiegłych, wszystkim
właścicielom nieruchomości zlokalizowanych przy pasach dróg gminnych, będą rozdawane bezpłatne worki na
opadłe liście.
UWAGA: Worki z liśćmi odbierane będą w każdy poniedziałek. Proszę nie wrzucać do worków liści pochodzących
z prywatnych posesji. Informujemy, iż liście jak i inne odpady biodegradowalne pochodzące z prywatnych
posesji można bez opłat dostarczać na Międzygminną Kompostownię Osadów Ściekowych w Cielczy.

2012-09-24 | Rywalizowały o Puchar Burmistrza Jarocina
W miniony weekend w hali widowisko-sportowej Jarocin Sport
licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać czołówkę
siatkarskiej Orlen Ligi. Na IX Turniej o Puchar Burmistrza
Jarocina stawiły się: MKS Tauron Dąbrowa Górnicza, Bank BPS
Muszynianka Fakro Muszyna, BKS Aluprof Bielsko-Biała i Pałac
Bydgoszcz. Wszystkie drużyny przyjechały w najsilniejszych
składach ze swoimi najlepszymi zawodniczkami. Kibice mogli
oglądać bardzo zacięte widowiska, jak choćby mecz kończący
turniej w którym MKS Tauron Dabrowa Górnicza pokonał po
pięciosetowym boju aktualnego wicemistrza Polski, Bank BPS
Muszyniankę Muszynę. Imprezę otwarła i zamknęła zastępca

Burmistrza Jarocina Hanna Szałkowska, która również wręczała nagrody zawodniczkom. Każda z drużyn
otrzymała pamiątkowy puchar w postaci glana z piłką do siatkówki. Drugiego dnia imprezy, w Jarocinie gościł
Alojzy Świderek - trener reprezentacji Polski. Turniej zorganizowało Towarzystwo Krzewienia Sportu Siatkarz.

Końcowa klasyfikacja:
1. MKS Tauron Dąbrowa Górnicza
2. BKS Aluprof Bielsko-Biała
3. Bank BPS Fakro Muszynianka Muszyna
4. KS Pałac Bydgoszcz
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepsza libero: Paulina Maj (Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna)
Najlepsza rozgrywająca: Frauke Dirickx (MKS Tauron Dąbrowa Górnicza)
Najlepsza środkowa: Rachael Adams (KS Pałac Bydgoszcz)
Najlepsza przyjmująca: Elżbieta Skowrońska (MKS Tauron Dąbrowa Górnicza)
Najlepsza atakująca: Anna Werblińska ( Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna)
MVP turnieju: Helene Rousseaux (Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna)

2012-09-24 | Niedźwiedziński w podcieniach ratusza
W podcieniach jarocińskiego ratusza oglądać można wystawę plenerową poświęconą ks. Ignacemu
Niedźwiedzińskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Marcina w Jarocinie w latach 1917 - 1941.
Ekspozycja zorganizowana została w ramach obchodzonego w mieście "Roku ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego",
w 110. rocznicę przyjęcia przez duchownego święceń kapłańskich oraz 95. rocznicę jego przybycia do Jarocina.
Na kilkudziesięciu fotografiach i dokumentach przywołano obrazy prezentujące życie i działalność kapłana.
Ekspozycję otwierają materiały ukazujące dom rodzinny księdza, pierwsze lata jego kapłaństwa oraz objęcie
probostwa w Jarocinie. W dalszej części przedstawiono zaangażowanie ks. Niedźwiedzińskiego w działalność
konspiracyjną w mieście oraz jego aktywność na polu samorządowym, społecznym i kulturalnym. Część
wystawy poświęcona została budowie w latach 1928 - 1930 kościoła pw. Chrystusa Króla, który powstał
staraniem proboszcza. Ekspozycję zamyka dokumentacja obrazująca ostatnie miesiące życia duchownego oraz
jego manifestacyjny pogrzeb, jaki miał miejsce w Jarocinie w listopadzie 1945 roku.
Wystawę, współfinansowaną przez gminę Jarocin, przygotowało Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzinskiego w Jarocinie.

2012-09-21 | Bezpłatna komunikacja i Dni Otwarte
W dniu 22 września podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu JLA oferuje bezpłatne przejazdy autobusami
komunikacji miejskiej dla wszystkich pasażerów - nie tylko właścicieli pojazdów - na wszystkich liniach JLA.
Również w tym dniu Zarząd Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z okazji Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu (ETZT) oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu (EDbS) zaprasza na: "DZIEŃ
OTWARTY" w zajezdni JLA Sp. z o.o. przy ul. Zacisznej 5 w Jarocinie w godz. od 10.00 - 14.00.

2012-09-20 | Konkurs z e-kartą!
Jarocińskie Linie Autobusowe organizują konkurs dla posiadaczy Biletu Elektronicznego (e-karty) oraz dla osób,

które do dnia 28 września 2012 roku złożą w siedzibie JLA wniosek o wydanie Jarocińskiej Karty Miejskiej. W
dniu 1 października wśród tych osób odbędzie się losowanie biletów na koncert STACHURSKIEGO (połączony z
Seminarium z zakresu ochrony ppoż), który odbędzie się 4.10.2012r. w JOK-u. Zwycięzcy zostaną
poinformowani o wygranej telefonicznie.

2012-09-19 | Konkurs "DOBRE PRAKTYKI"
LGD Lider Zielonej Wielkopolski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Dobre praktyki" dla beneficjentów
realizujących projekty współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. IV
LEADER.
Celem konkursu jest:
- promocja projektów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś. IV LEADER
- upowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 Oś. IV LEADER
- kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 Oś. IV LEADER
Projekty do konkursu mogą zostać zgłoszone w ramach następujących kategorii:
- Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich
- Nawiązanie do tradycji, obrzędów i zwyczajów
- Integracja różnych środowisk (w tym osób niepełnosprawnych)
- Innowacyjność
- Dostępność
- Trwałość
Kompletne zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Lider
Zielonej Wielkopolski, ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp., w godzinach pracy Biura tj. 8-16.00, od
poniedziałku do piątku, do 20 października 2012 r., z dopiskiem Konkurs "Dobre praktyki".

2012-09-18 | Władze uczciły pamięć Sybiraków
W 73 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, władze gminy Jarocin - wiceburmistrz Hanna Szałkowska i
wiceburmistrz Mikołaj Kostka, oddali hołd i złożyli kwiaty pod jarocińskim Krzyżem Martyrologii przy ul. Żwirki i
Wigury. Przy pomniku, żołnierze z jarocińskiej jednostki i harcerze zaciągnęli warty honorowe. W uroczystości
zorganizowanej 17 września br. przez Związek Sybiraków wzięły udział poczty sztandarowe organizacji
kombatanckich, szkół oraz delegacje władz samorządowych.
Przewodniczącą jarocińskiego Związku Sybiraków od wielu lat jest Maria Biadaszkiewicz, która przeżyła piekło
Syberii.

2012-09-18 | 133 mln na rewitalizację

Lokalny Program Rewitalizacji to opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań
w sferach: gospodarczej, społecznej i przestrzennej, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji
kryzysowej i stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. W ramach LPR powinien zostać wyodrębniony
obszar dysfunkcyjny, w obrębie którego zlokalizowane będą projekty infrastrukturalne oraz tzw. projekty
miękkie. Celem ich realizacji jest rozwiązanie występujących na obszarze dysfunkcyjnym problemów, a także
zrównoważony rozwój obszaru oraz całego miasta.
Burmistrz Jarocina chcąc umożliwić przedsiębiorcom ubieganie się o pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA
przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Jarocina na lata 2012-2020. Projekty
finansowane w ramach inicjatywy JESSICA muszą być ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji, który jest
obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o udzielenie pożyczki. Pozyskanie środków na realizację inwestycji
przez inne niż Gmina Jarocin podmioty przyczyni się do ożywienia gminy. Równoległe działanie kilku podmiotów
na różnych płaszczyznach może przynieść widoczne efekty rewitalizacyjne.
W Programie jest ujętych 27 projektów których łączna wartość przekracza 133 mln złotych. Gminne projekty to
m.in.: rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jarocinie, przebudowa Amfiteatru Miejskiego czy też budowa Centrum
Komunikacyjnego. Wśród projektów realizowanych przez inne podmioty możemy wyróżnić: utworzenie Centrum
Obsługi Przedsiębiorców, modernizacja dawnej Synagogi Żydowskiej, oraz budowa obiektów handlowych i
gastronomicznych.
Inicjatywa JESSICA to instrument finansowania inwestycji miejskich za pomocą preferencyjnych pożyczek. W
Wielkopolsce udziela ich Bank Gospodarstwa Krajowego, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich.
Pożyczki udzielane są na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarach zdegradowanych, ujętych w
Lokalnych Programach Rewitalizacji, do wysokości 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Okres
spłaty pożyczki to maksymalnie 20 lat. Nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych pożyczek rozpoczął się 29
października 2010 r. i ma on charakter otwarty, będzie trwał aż do wyczerpania środków (około 293,7 mln zł)
przeznaczonych na realizację inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce. O wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA
mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną.
Jest to pierwszy dokument w gminie Jarocin, który powstał we współpracy samorządu lokalnego i podmiotów
gospodarczych. Dokument ten stanowi możliwość realizacji projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 133
mln złotych oraz jest szansą na odbudowę zdegradowanych społecznie i gospodarczo sfer życia mieszkańców
Jarocina - wskazał podczas przedstawiania programu Zastępca Burmistrza Mikołaj Kostka.

2012-09-17 | Ekologicznie na rynku
Festyn ekologiczny zorganizowany przez ZGO sp. z o.o. odbył się w miniony piątek na jarocińskim rynku.
Impreza, która obfitowała w wiele atrakcji, cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Na najmłodszych czekała m.in. dmuchana zjeżdżalnia oraz liczne gry i zabawy, w tym "Balik ekoludków".
Również nieco starsi mieszkańcy mogli znaleźć coś dla siebie. Podczas festynu przeprowadzono warsztaty:
bębniarskie, origami, baniek mydlanych oraz wyplatania z papierowej wikliny. Ciekawym wydarzeniem był
również wyścig zakrętek o puchar prezesa ZGO. Przerywnikiem pomiędzy poszczególnymi konkurencjami były
występy muzyczne. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w niecodziennej wycieczce do siedziby ZGO. Przez cały
dzień kursowały specjalne autobusy, które dowoziły zwiedzających z centrum miasta do siedziby spółki i z
powrotem.
Niecodziennym wydarzeniem stał się koncert perkusyjny w wykonaniu znanego z programu "Mam Talent"
Ryszarda Bazarnika i Izabeli Kowalewskiej. Wspólnie z orkiestrą dziecięcą, zaprezentowali oni znane utwory,
zagrane na garnkach, kubkach i innych instrumentach.
Podczas festynu rozstrzygnięto konkurs na najciekawsze rzeczy wykonane z odpadów, starej makulatury,
zakrętek, czy plastikowych butelek. Wszystkie prace można było obejrzeć w podcieniach ratusza. Nagrody
wyróżnionym wręczył wiceburmistrz Mikołaj Kostka.

2012-09-17 | Jarocin Floorball Festival 2012
W sobotę 15 września w sali widowiskowo - sportowej spółki Jarocin Sport odbył się I Ogólnopolski Turniej
Unihokeja - Jarocin Floorball Festival 2012. W imprezie wzięło udział sześć męskich drużyn z całej Polski, wśród
nich zespół złożony z zawodników z Kotlina i Jarocina. W zmaganiach najlepiej poradziła sobie drużyna z
Kożuchowa która pokonała w finale, po rzutach karnych 2:0 UKS Nowa Łódź. W regulaminowym czasie gry padł
remis 2:2. W meczu o trzecie miejsce ULKS Józefina wygrał z Drużyną Lokalną 6:2. Na uczestników turnieju
czekały nagrody, które wręczał m.in. obecny na turnieju wiceburmistrz Mikołaj Kostka. Festiwal miał na celu
popularyzację unihokeja jako gry wszechstronnej dla dzieci i młodzieży, promocję miasta i gminy Jarocin oraz
podnoszenie sprawności fizycznej i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Krótko o unihokeju
Na boisku podczas meczu znajduje się 12 zawodników, oraz dwóch równorzędnych sędziów wspólnie
podejmujących decyzje. Drużyna składa się z pięciu zawodników grających w polu oraz bramkarza. Głównym
celem gry jest strzelenie większej ilości goli od przeciwnika, umieszczając piłeczkę w bramce rywala. Zawodnik
może kontrolować piłeczkę jedynie specjalnym kijem do gry w Unihokeja - nie może używać rąk, ramion ani
głowy.
Ranking turnieju:
1. UKS OPTIMIST KOŻUCHÓW
2. UKS NOWA ŁÓDŹ
3. ULKS JÓZEFINA
4. DRUŻYNA LOKALNA
5. OŚ EKO ZIELONA GÓRA
6. KOMPANIA BRACI ZS NR 3 SZCZECINEK

2012-09-17 | Puchar dla WKS Witaszyce
W niedzielę 16 września piłkarska część Witaszyc miała swoje święto. Tego dnia, tuż przed meczem pomiędzy
Witaszyckim Klubem Sportowym, a Raszkowianką Raszków, miała miejsce uroczysta inauguracja sezonu
2012/2013 w A-klasie Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Impreza odbyła się na terenie boiska przy ulicy Kolejowej w Witaszycach. Dodatkową atrakcją, jeszcze bardziej
podkreślającą rangę wydarzenia, było wręczenie drużynie WKS Witaszyce Pucharu za zajęcie pierwszego
miejsca w ubiegłorocznych rozgrywkach B-klasy OZPN Kalisz. W uroczystości wziął udział Zastępca Burmistrza
Jarocina Mikołaj Kostka, który gratulował dotychczasowych sukcesów i życzył drużynie WKSu kolejnych
zwycięskich pojedynków.
Na zaplanowany mecz stawiła się spora grupa miejscowych kibiców. Gospodarze mogli więc liczyć na gorący
doping. Drużyna WKS pewnie pokonała Raszkowiankę Raszków 4:1.

2012-09-17 | Zabawa z ziemniakiem
17 września uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bachorzewie spędzili miłe chwile w Gospodarstwie
Agroturystycznym w Bachorzewie. Motywem przewodnim, jak co roku o tej porze, były ziemniaki. Uczniowie
podzielili się na trzy drużyny, a potem wzięli udział w konkurencjach zarówno sportowych, jak i umysłowych.
Była także chwila na zregenerowanie sił przy ognisku, gdzie dzieci mogły upiec ziemniaki i kiełbaski. Odbył się
konkurs na najśmieszniejsze warzywo, w którym zwyciężyły: Oliwia Kolanowska oraz Agata Sikorska uczennice klasy I. Największym powodzeniem cieszył się zamek dmuchany, który wzbudzał ogromne
zainteresowanie dzieci.

2012-09-17 | Konkurs fotograficzny
LGD Lider Zielonej Wielkopolski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "Najciekawsze
miejsca na terenie działania LGD Lider Zielonej Wielkopolski". Konkurs, skierowany do miłośników fotografii
zameldowanych na terenie gmin objętych działalnością LGD, trwać będzie od 15 września do 15 października
2012 r.
Celem konkursu jest ukazanie obszaru objętego działaniem stowarzyszenia jako atrakcyjnego turystycznie i
przyrodniczo, zainteresowanie mieszkańców tym terenem oraz aktywizacja lokalnej społeczności. Warunkiem
uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiste do 15 października 2012 r. fotografii w
postaci odbitek formatu minimum 10x15 cm i płyty CD/DVD ze zdjęciami najciekawszych miejsc z terenu
działania LGD Lider Zielonej Wielkopolski oraz formularza zgłoszeniowego. Prace należy składać w siedzibie
Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej (ul. Berwińskiego 1). Zdjęcia będą
oceniane przez 12-osobowe jury, według takich kryteriów jak oryginalność, walory artystyczno-wizualne,
ulotność zjawiska czy jakość zdjęć. Dla autorów najwyżej ocenionych prac przewidziano nagrody w postaci
sprzętu fotograficznego.
Szczegóły konkursu i karta zgłoszeniowa w załączonym regulaminie.

2012-09-16 | Burmistrz odebrał Medal Spółdzielczości
Tegoroczne Święto Spółdzielczości zorganizowane zostało w
niedzielne popołudnie 2 września br. na polanie przed Pałacem
Radolińskich. Uroczystości, które zostały otwarte przez Prezesa
Banku Spółdzielczego w Jarocinie - Jana Grześka, miały
wydźwięk szczególny, albowiem ONZ proklamowała rok 2012
Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. W całej Polsce
podobne imprezy organizowane były pod Patronatem Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. W czasie uroczystości wręczono
medale i pamiątkowe odznaczenia działaczom i instytucjom
zasłużonym dla jarocińskiej spółdzielczości. Okolicznościowy

medal - 150 lat Bankowości Spółdzielczej w Polsce z wizerunkami założycieli ks. P. Wawrzyniaka i dr Fr.
Stefczyka przyznany dla Gminy Jarocin, odebrał burmistrz Stanisław Martuzalski.
Wśród gości IX Edycji Święta Spółdzielczości w Jarocinie obecni byli m.in.: Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP i
jednocześnie Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Danuta Kowalczyk Wiceprezes SGB Bank S.A. w Poznaniu,
Paweł Pyzik Prezes Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.

2012-09-14 | Dwójka w międzynarodowym projekcie
1 sierpnia 2012 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi rozpoczęła realizację dwuletniego projektu
Comenius "Stay strong, live long" realizowanego w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Jest to
projekt wielostronny, w którym udział biorą szkoły podstawowe z Anglii, Turcji, Grecji, Czech oraz Polski.
Program jest realizowany z środków Unii Europejskiej.
Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez
promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym
partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych
państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji "Partnerskie Projekty Szkół" dają możliwość wzajemnego
uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.
Projekt "Stay strong, live long" planowany jest na dwa lata, termin rozpoczęcia projektu to sierpień 2012,
termin zakończenia to lipiec 2014. Projekt dotyczy trzech aspektów: zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania
oraz aktywności fizycznej. Celem projektu jest włączenie społeczności szkolnej oraz lokalnej w działania
dotyczące zdrowego stylu życia oraz propagowanie zdrowych nawyków. W ramach projektu uczniowie mają
możliwość poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć umiejętności z zakresu przyrody, biologii, odżywiania, sztuki,
muzyki, języków obcych, nowych technologii informacyjnych oraz sportu. Ponadto, projekt ma na celu
promowanie świadomości znaczenia różnorodności kulturowej i językowej w Europie.
Szkolnym koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie jest
nauczycielka języka angielskiego, Weronika Olek-Taszarek.

2012-09-14 | Wielka Bitwa Jarocińska vol. 2
"Wielką Bitwę Jarocińską", która
widowiskowej JOK. Początek
Wtedy też rozpoczną się
zawodników będzie miał 45
najlepszych i w kolejnym etapie
pucharowym. Tutaj również
temat i 2 x 30 sekund bez
pieniężna.
Pomiędzy poszczególnymi
Team, KapselPN i Bros/Smoku.
natomiast koncert bydgoskiej
Paulo, która zagra na żywych

Jarociński Ośrodek Kultury zaprasza na
odbędzie się 15 września na sali
imprezy zaplanowano na godz. 18:00.
eliminacje do bitwy freestyle?owej. Każdy z
sekund na temat. Jury wybierze 16
"bitwa" będzie toczyła się systemem
ograniczono ramy czasowe - 45 sekund na
tematu. Na zwycięzcę bitwy czeka nagroda
walkami zagrają: Reprezentacja Niggaz
Głównym wydarzeniem wieczoru będzie
ekipy B.O.K. w składzie: Bisz, Oer Kay, DJ
instrumentach!

2012-09-13 | Życie to teatr, aktorami ludzie... - zapisz się do teatru!
Teatr -21 i Teatr +50, działający przy Stowarzyszeniu Jarocin XXI, po
przerwie wakacyjnej wznawia zajęcia teatralne.

20 września 2012 r. w Pałacu Radolińskich odbędzie się spotkanie, w którym uczestniczyć mogą dorośli,
młodzież gimnazjalna i licealna. Na godzinę 16.00 zaplanowano spotkanie z grupą dorosłych, a o 17.30 z
młodzieżą gimnazjalną i licealną. Zajęcia poprowadzi Janusz Stolarski: aktor, monodramista, doświadczony w
pracy z dorosłymi i młodzieżą.
Zajęcia odbywają się w ramach projektu (dla)WIĘZI - projekt kulturalny dla 2 pokoleń, który ma na celu zbliżyć
ludzi należących do różnych pokoleń, spowodować lepsze rozumienie siebie wzajemnie i zachęcenie do
wspólnego, twórczego działania. W dzisiejszych czasach więzi międzypokoleniowe słabną, ponieważ nie
przebywamy ze sobą, nie rozmawiamy i nie rozumiemy siebie nawzajem. Długoterminowa współpraca
"seniorów" z "juniorami", ma doprowadzić do porozumienia i twórczej wymiany poglądów i doświadczeń.
Projekt finansowany jest z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Aktywizacja ludzi starych, integracja
międzypokoleniowa oraz budżetu Gminy Jarocin.

2012-09-13 | Siatkarskie zmagania o puchar burmistrza
Już po raz dziewiąty Jarocin będzie gościł czołówkę siatkarskiej PlusLigi
Kobiet. W dniach 22-23 września w Sali Sportowo-Widowiskowej Jarocin
Sport odbędzie się bowiem IX Turniej PlusLigi Kobiet o puchar Burmistrza
Jarocina. Organizatorem imprezy jest Towarzystwo Krzewienia Sportu
"Siatkarz" Jarocin przy wsparciu gminy Jarocin.
Drużyny, które wezmą udział w imprezie to: BKS Aluprof Bielsko-Biała,
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, KS Pałac Bydgoszcz, Bank BPS Muszynianka
Fakro. Dodatkową atrakcją będzie mecz między reprezentacją
organizatorów, a reprezentacją gości.
Imprezie towarzyszyć będzie również zbiórka krwi przeprowadzona w piątek
21 września w ZSP nr 1 w Jarocinie. Sobota natomiast, będzie okazją do
zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Akcja,
w ramach "V lekcji Agaty Mróz" przeprowadzona będzie w sobotę, 22
września przy Sali Widowiskowo-Sportowej Jarocin Sport sp. z o.o.

2012-09-13 | Sprzątanie Świata - Jarocin 2012
Urząd Miejski w Jarocinie serdecznie zaprasza młodzież oraz kadrę pedagogiczną
jarocińskich szkół, a także wszystkie instytucje zainteresowane ekologią do wzięcia
udziału w corocznej akcji proekologicznej "SPRZĄTANIE ŚWIATA - JAROCIN 2012",
która odbędzie się w dniach 14,15,16 września 2012 r.
Już 19-sty raz akcja "Sprzątanie Świata" ma miejsce w Polsce. Tegoroczna akcja
odbywać się będzie pod hasłem "KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ... NIE ŚMIECĘ".
Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, organizatorzy Fundacja
"Sprzątanie Świata - Polska" oraz Fundacja Nasza Ziemia zachęcają wszystkich do
refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie
jest kochać przyrodę, pięknie - lubić, pamiętajmy jednak, że tak naprawdę wystarczy szacunek - to on nie
pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.
Szczegółowe informacje na temat kampanii "Sprzątanie świata - Polska 2012" dostępne są na stronie
internetowej www.naszaziemia.pl.

2012-09-13 | Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
Burmistrz Jarocina ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepsza pracę dyplomową tematycznie związaną z
Ziemią Jarocińską. Udział w konkursie może wziąć każdy absolwent wyższej uczelni z kraju lub z zagranicy,
który obronił pracę dyplomową przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń konkursowych.
Prace konkursowe, z zakresu ekonomii, prawa, administracji, historii, socjologii, turystyki, marketingu oraz
innych dziedzin, można składać do 19 października 2012 r. w Biurze Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie osobiście lub listownie. Zgłoszenie powinno zawierać wersję papierową i elektroniczną pracy,
kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz strony z indeksu zawierającą informację na temat obronionej
pracy. Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Święta Patrona
Miasta, przypadającego 11 listopada.
Szczegóły dotyczące konkursu w załączonym regulaminie.

2012-09-11 | Gmina Jarocin promuje odnawialne źródła energii
Burmistrz Jarocina serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Jarocin do wzięcia udziału w spotkaniu z
przedstawicielami firmy Energia Active sp. z o.o. S.K.A. Spotkanie, którego tematem będą odnawialne źródła
energii oraz możliwości finansowania/dofinansowania przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem energii
odnawialnej, odbędzie się 19 września 2012 r. w Jarocińskim Ośrodku Kultury (Plac Festiwalu Muzyki Rockowej)
o godz. 19:00.

12-09-10 | Turniej piłkarski w Witaszycach
W ostatni weekend wakacji odbył się VI Turniej Piłkarski Witaszyce 2012. Zmagania sportowe toczyły się na
wysokim poziomie. Najlepiej poradziła sobie drużyna Gwardii Witaszyce, która zwyciężyła w rywalizacji. II
miejsce zajął Team Solomid, a na najniższym stopniu podium stanęła drużyna Złoty Kłos. Organizatorzy
przewidzieli także nagrody indywidualne dla wyróżniających się zawodników. Najlepszym strzelcem został
Mateusz Szybiak, najlepszym bramkarzem Piotr Reszelski, a zawodnikiem turnieju Norbert Czyż. Specjalną
kategorię przewidziano również dna najmłodszych uczestników. Mogli oni rywalizować w osobnej kategorii
Junior. Zwycięstwo odnieśli White Demons, a najlepszym zawodnikiem został Arkadiusz Sopniewski.
Wyróżnione drużyny i zawodnicy otrzymali puchary i nagrody, które wręczyli organizatorzy oraz obecny na
wydarzeniu zastępca Burmistrza Mikołaj Kostka. Turniejowi towarzyszył festyn na zakończenie lata. Rada
Sołecka w Witaszycach przygotowała dla wszystkich ciekawe atrakcje, a zwieńczeniem imprezy była wspólna
zabawa taneczna.

2012-09-10 | Złoty jubileusz ojca Sylwina
W sobotę 8 września ojciec Sylwin Zbigniew Wojdanowicz
obchodził 50-lecie kapłaństwa. W kościele Ojców Franciszkanów
została odprawiona msza św. Licznie przybyłe delegacje składały
podziękowania oraz życzenia z okazji złotego jubileuszu. Udział
w uroczystości wziął również Stanisław Martuzalski. Burmistrz
podziękował za trud wkładany w codzienną pracę i życzył dalszej
wytrwałości na obranej drodze.

Ojciec Sylwin do 1983 roku nadzorował budowę kościoła i klasztoru. Jest także współorganizatorem Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie. Był bardzo zaangażowany w powstanie terenów rekreacyjno sportowych na osiedlu Tumidaj. Po ponad 20-letniej przerwie, w maju 2002 r., ojciec Sylwin ponownie został
gwardianem Zakonu w Jarocinie. Funkcję tę pełnił do roku 2009, a jej zwieńczeniem były współorganizowane
przez niego obchody 75-lecia obecności Zakonu w Jarocinie.

2012-09-07 | Świętowali "Złote Gody"
66 par z terenu gminy Jarocin świętowało jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystych spotkań, które
odbyły się w jarocińskim Ratuszu 4 i 5 września, Burmistrz
Jarocina Stanisław Martuzalski wręczył parom medale nadane
przez Prezydenta RP. Odznaczenia są dowodem uznania za
zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla
dobra założonej pół wieku temu rodziny. - 50 lat temu Wasze
losy splotło sakramentalne "TAK". Byliście pewnie wówczas
nieświadomi tego, co przyniesie życie, ale i pełni wiary w to, że
Wasze uczucie przezwycięży wszelkie jego niespodzianki.
Wspólnie spędzone chwile obfitowały zapewne w wiele dni
dobrych, szczęśliwych, ale również trudnych, które wpisują się w
życie każdego człowieka (...) To dla mnie zaszczyt, że mogę
składać dziś życzenia osobom, które przeżyły ze sobą tak wiele lat. Przyszło Wam żyć w trudnych czasach.
Mimo to wciąż niezmiennie trwacie przy swoim boku. To najlepszy dowód na to, że zdaliście Państwo ten
najtrudniejszy w życiu egzamin - mówił burmistrz.
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali:
Mirosława i Stefan Adamczakowie, Teresa i Edward Adamkiewiczowie, Teresa i Stanisław Andrzejewscy, Jadwiga
i Józef Antoniewiczowie, Bogusława i Ryszard Barankowie, Kazimiera i Edmund Becela, Barbara i Henryk Bierła,
Danuta i Jan Bruzi, Monika i Tadeusz Brzozowscy, Adam i Jadwiga Chlastawa, Czesława i Jan Domin, Bolesława
i Andrzej Grygiel, Kazimiera i Henryk Guździoł, Krystyna i Marian Hyża, Czesława i Henryk Ignasiak, Zofia i
Marian Józefiak, Janina i Kazimierz Juszczyk, Stefania i Marian Kniat, Jadwiga i Czesław Krawiec, Krystyna i
Antoni Kruszewscy, Bronisława i Eugeniusz Kubiak, Maria i Marian Kubiccy, Teresa i Czesław Kubiccy, Henryka i
Feliks Kurek, Irena i Zdzisław Kwaśniewscy, Maria i Waldemar Lewandowscy, Maria i Jan Ludwiczak, Stanisława
i Zygmunt Łakomi, Janina i Zbigniew Maćkowiak, Janina i Franciszek Matuszewscy, Anna i Kazimierz
Matyszczak, Jadwiga i Zenon Michalak, Sita i Jan Moszyk, Helena i Mieczysław Naskręt, Kazimiera i Roman Nur,
Janina i Bogumił Paczkowscy, Eugenia i Józef Panek, Władysława i Edward Pawlaczyk, Lucyna i Brunon
Pierzchała, Krystyna i Zbigniew Pilarczykowie, Bożena i Henryk Przybylscy, Kazimiera i Jan Smoczyńscy, Bożena
i Jan Strugała, Danuta i Kazimierz Szymbor, Benedykta i Stefan Świderscy, Janina i Bronisław Urni, Zofia i Jan
Wawrzynkiewicz, Kazimiera i Adam Wilczyńscy, Justyna i Kazimierz Krzyżaniak, Stanisława i Kazimierz Skibscy,
Bożena i Henryk Kaaz, Bogumiła i Czesław Krzyżaniak, Janina i Edward Moch, Zofia i Eugeniusz Wolniak,
Czesława i Mateusz Mitkowscy, Bernarda i Zdzisław Kaczorowscy, Kazimiera i Julian Kawałek, Kazimiera i
Mirosław Łączni, Maria i Mieczysław Szczepaniak, Teresa i Marian Dzierla, Czesława i Florian Szymkowiak,
Teresa i Mieczysław Stachurscy, Bożena i Antoni Majewscy, Janina i Henryk Groccy, Mieczysława i Bronisław
Walkowiak.

2012-09-05 | Desert w dwójce
W niedzielę 23 września Desert Polskiego Teatru Tańca otworzy jesienny sezon teatralny. Spektakl pokazany
zostanie w ramach Wielkiego Teatru w Małym Mieście.
Spektakl Pauliny Wycichowskiej jest próbą dojrzałej, niekiedy ostrej, bo odartej ze stereotypów i
jednoznaczności, lektury książki Antoine'a de Saint-Exupery'ego. Artystka wskazuje na pułapki, w które wpada
Mały Książę, odrzucając kolejne szanse budowania przyjaźni z napotykanymi postaciami. To pochopna ocena,
brak współczucia i cierpliwości oraz pogarda dla ludzkich słabości uniemożliwiają mu budowanie związków i

duchowo-emocjonalną harmonię. Zastosowany przez Paulinę Wycichowską psychologiczny mechanizm
interpretacyjny buduje nową perspektywę dla odczytania postaci Narratora-Pilota: Mały Książę jest w istocie
niedojrzałą częścią, "wewnętrznym dzieckiem" Pilota.
Samotność na Pustyni okazuje się dla Narratora szansą na odbycie symbolicznej podroży w głąb siebie:
porzucenia idealnej (a więc nierealnej) wizji miłości symbolizowanej przez Różę na rzecz dojrzałości.
Dojrzałości, osiągnąwszy którą rozumiemy, że nic nie jest jednoznaczne: ludzie są zarazem piękni i brzydcy,
niewinni i okrutni, pragnący miłości i jednocześnie przed nią uciekający. Wizualną metaforą tych sprzeczności
jest w spektaklu "figura niemożliwa" - operujący złudzeniem optycznym płaski rysunek, który sprawia wrażenie
trójwymiarowości, jednak konstrukcja jego trójwymiarowego odpowiednika jest niemożliwa..."
Realizacja projektu odbywa się w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda
Polska" dla Pauliny Wycichowskiej.
choreografia: Paulina Wycichowska
muzyka: Szymon Brzóska
współpraca dramaturgiczna: Agata Siwiak
scenografia: Piotr Tetlak
kostiumy: Adriana Cygankiewicz
video: Daniel Stryjecki
Spektakl odbędzie się w niedzielę, 23 września, o godzina 19:00, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 (al.
Niepodległosci 8)
Bilety w przedsprzedaży w cenie 10 zł , w dniu spektaklu: 15 zł - dzieci
Projekt WIELKI TEATR W MAŁYM MIEŚCIE został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Powiat Jarociński i Gminę Jarocin
Więcej o spektaklu: www.ptt-poznan.pl

2012-09-05 | Zrób coś ze śmieci
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie zaprasza do
udziału w trzech konkursach, których głównym celem jest
podniesienie świadomości ekologicznej i zachęta do segregacji
śmieci.
Ze śmieci można zrobić cuda. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce
internetowej art recycling, by zobaczyć, jakie można zrobić meble
z makulatury, zakrętek czy plastikowych butelek. Zdjęcia mogą być podpowiedzią dla wszystkich, którzy
chcieliby wziąć udział w konkursach ogłoszonych przez ZGO w Jarocinie.
Fajny ciuch ze śmiecia
To może być sukienka, bluzka, buty, bielizna, wszystko co można ubrać. Ciuch musi być zrobiony z surowców
wtórych (makulatury, puszek, kapsli, zakrętek, platikowych butelek). Na zwycięzcę w tym konkursie czeka 1000
złotych. Będą też nagrody pocieszenia. Udział może wziąć każdy, szczególnie osoby z gmin objętych
Porozumieniem Międzygminnym.
regulamin: pobierz
Dla gimnazjalistów
Z surowców wtórnych można zrobić rzeźbę, instalację, zabawkę lub mebel. W tym konkursie mogą wziąć udział
tylko uczniowie gimnazjów. Przedmioty mogą wykonać osoby indywidualne, ale też drużyny lub całe klasy. Pula
nagród to 1000 zł (główna 500 zł i dwie nagrody po 250 zł).
regulamin: pobierz
Film lub teledysk
To konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Trzeba nakręcić krótki film lub teledysk (nie dłuższe niż 4
minuty) o tematyce ekologicznej. Szczególnie preferowane będą nagrania zachęcające do segregacji śmieci. W
konkursie mogą wziąć udział również drużyny i klasy. Pula nagród to także 1000 zł.

regulamin: pobierz
Zgłoszenie do 7 września
Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, musisz zadzwonić pod numer (62) 747-15-31 lub wysłać zgłoszenie na
adres ecoart@power-art.pl. Zgłaszać można się do 7 września. Prace trzeba będzie dostarczyć do 11
września 2012 r. Wyniki wszystkich konkursów zostaną ogłoszoen 14 września podczas imprezy EKO FEST,
która odbędzie się na Rynku w Jarocinie. Tam też będzie można podziwiać prace.

2012-09-04 | 73. rocznica wybuchu wojny
1 września minęła kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Tego dnia, 73 lata temu rozpoczął się
największy w historii świata konflikt zbrojny. Walki toczyły się niemal na wszystkich kontynentach, w tym
również terytorium Polski.

W obchody rocznicy włączyli się także samorządowcy z gminy Jarocin, powiatu jarocińskiego i przedstawiciele
organizacji kombatanckich, którzy w asyście żołnierzy z jarocińskiej jednostki wojskowej, złożyli kwiaty pod
pomnikiem upamiętniającym "Bohaterskich Synów Ziemi Jarocińskiej" w Parku Zwycięstwa.

2012-09-04 | Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego
3 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie odbyła się ogólnopolska inauguracja
roku szkolnego 2012/2013.
Gościem specjalnym była minister edukacji narodowej pani Krystyna Szumilas. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się m.in. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego - Jacek Guliński, wojewoda wielkopolski - Piotr
Florek, wielkopolski kurator oświaty - Elżbieta Walkowiak, parlamentarzyści, eksperci i dziennikarze zajmujący
się edukacją oraz nowymi technologiami, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Uczestnicy mieli możliwość obejrzeć
krótkie pokazy lekcji prowadzonych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Moderatorami i prowadzącymi
spotkanie byli: Andrzej Grzybowski - koordynator jarocińskiego projektu "Kreatywna Szkoł@", Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Anna Kołtunowicz i Piotr Pacewicz z "Gazety Wyborczej".

- Drodzy uczniowie, kończą się wakacje, rozpoczyna się rok szkolny. Na pewno zastanawiacie się, co wam

przyniesie ten rok szkolny. Wiele zależy od was, od waszej postawy, od waszej chęci działania. Tego wam
życzę. Nauczycielom życzę, żeby nowy rok szkolny przyniósł wam satysfakcję z pracy. Samorządom, rodzicom,
alby nowy rok przyniósł im dumę z tego, że dobrze wychowujemy młode pokolenie Polaków - mówiła Krystyna
Szumilas. Minister przekazała także prezent dla szkoły - dwa mikroskopy, które mają być pomocne w
prowadzeniu lekcji przyrody.

Obecni na inauguracji mogli obejrzeć lekcje na miarę XXI wieku. Uczniowie pokazali jak może wyglądać
wirtualna lekcja muzyki. Skomponowali przy pomocy laptopów utwór na 11 głosów, który później
zaprezentowali gościom. Młodsze dzieci uczestniczyły w lekcji przyrody, gdzie wykorzystany był dotykowy stół
na którym układano puzzle ze zwierzętami. Podczas lekcji angielskiego uczniowie łączyli się wirtualnie z "native
speakerem" i żywiołowo z nim rozmawiali. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski mówił, że: Szkoła to
żmudna nauka i praca, chwile radości i klęsk znaczonych w dziennikach jedynkami. Ale tę rzeczywistość można
na szczęście zmieniać, można uczynić ją ciekawszą - doświadczyli tego uczniowie wielu polskich szkół, którzy
wraz ze swoimi nauczycielami wzięli udział w programie "Szkoła z klasą 2.0" prowadzonym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą". Jedną z głównych atrakcji dla wszystkich była lekcja edukacji
obywatelskiej przeprowadzona przez Pierwszą Damę Annę Komorowską, która oprowadziła uczniów wirtualnie
po Belwederze. Wyjaśniła także skąd się wzięła nazwa i na koniec zaprosiła do odwiedzin w Warszawie.

2012-09-04 | Dziękowali za plony
Mieszkańcy Wilkowyi podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjne dożynki odbyły się w niedzielę, 2 września.
Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji rolników i ludzi pracujących na roli, odprawiona w miejscowym
kościele.
Dalsza część obchodów odbyła się na boisku przy Wiejskim Ośrodku Kultury. Podczas programu artystycznego
przygotowanego przez dzieci, nie zabrakło tradycyjnych obrzędów - obtańczenia wieńca i przekazania chleba
dożynkowego. Plony, na ręce wiceburmistrz Hanny Szałkowskiej, złożyli starostowie dożynek - Jolanta Skibińska
i Andrzej Wasielewski.

Po części oficjalnej, na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji. Najmłodsi bardzo chętnie korzystali z
dmuchanej zjeżdżalni i zamku. Ponadto, dzieci miały szansę wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych
przez organizatorów. Na wszystkich czekały słodkie nagrody. Specjalne konkurencje przewidziano również dla
nieco starszych gości - mogli oni zmierzyć się m.in. w szukaniu ziaren grochu w pojemniku ze zbożem.
Zwieńczeniem tej części był przeprowadzony, jak co roku w Wilkowyi, konkurs rzutu kaloszem. Wieczorem
rozpoczęła

