2012-10-31 | Wicemistrzowie z jarocińskiej "piątki"
Kiedy wyjeżdżali do Warszawy niewielu przewidywało taki sukces
drużyny Zespołu Szkół Nr 5 w Jarocinie. A jednak, w III
Ogólnopolskim Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda
Tuska, piłkarska drużyna chłopców kierowana przez Sławomira
Udzika została Wicemistrzem Turnieju. W wielkim finale ulegli
drużynie Herkules Grabice 1:2, i była to jedyna porażka
jarocińskich piłkarzy w Turnieju. Drużyna, w pełnym składzie z
medalami, zaprezentowała się we wtorek 30 października na
XLVII Sesji Rady Miejskiej w Jarocinie. Burmistrz Stanisław
Martuzalski na ręce dyrektora Zespołu Szkół nr 5, Marka
Durczaka i Sławomira Udzika przekazał specjalny list
gratulacyjny. Skierował też słowa wielkiego uznania i
podziękowania za ogromny sukces, który jest także piękną
promocją Jarocina.
Trzeba też przypomnieć, iż drużyna z "piątki" wygrała Finał Wojewódzki który odbył się 1 października, a przed
wyjazdem do Warszawy z zawodnikami spotkał się Burmistrz Stanisław Martuzalski przekazując drużynie
koszulki z logo Jarocina.

2012-10-31 | Otwarli ścieżkę na rowerach
W miniony piątek 26 października nastąpiło uroczyste otwarcie
ścieżki rowerowej Jarocin - Cielcza - Mieszków. Uroczystość
rozpoczęła się na ul. Poznańskiej w Jarocinie o godz. 14:00, od
wystartowania rowerowej grupy uczniów ze szkoły podstawowej
w Cielczy. Młodzi rowerzyści na mostku "przyjaźni" zmienili się
ze swoimi kolegami z Mieszkowa. Młodzież pokonała na
rowerach cały, prawie 6 kilometrowy odcinek ścieżki. Zebrani na
uroczystości mieszkańcy obydwu sołectw, witali brawami
przejeżdżających rowerzystów oraz oficjalnych gości.
Zakończenie uroczystości odbyło się na rynku w Mieszkowie. Do
wspólnego przecięcia wstęgi, Burmistrz Jarocina Stanisław
Martuzalski zaprosił m.in. prezesa Drobudu Andrzeja Silińskiego,
Marka Bereżeckiego wicedyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,
przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Kaźmierczaka i księży obydwu parafii. Burmistrz zaznaczył w swej
wypowiedzi, iż długo wyczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja zapewni bezpieczeństwo rowerzystom i
pieszym. W uroczystości brali udział zaproszeni przez Burmistrza parlamentarzyści, radni rady miejskiej i
powiatowej, a także sołtysi Julian Zegar i Józef Baumann. Poświęcenia ścieżki dokonali też proboszczowie
parafii Cielczy i Mieszkowa. Gmina na budowę ścieżki przeznaczyła środki finansowe w wysokości 2.349.848,19
zł.

2012-10-30 | Plac zabaw otwarty!
Czwartkowe popołudnie przyniosło dzieciom w Kątach więcej
uśmiechu. Nowy plac zabaw został otwarty. Tą wielką radość
dzielił razem z dziećmi Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski,
który do wspólnego przecięcia wstęgi i otwarcia nowego miejsca
zabaw zaprosił sołtysa Marcina Roguszczaka, a także dzieci.
Zakup urządzeń zabawowych i ich montaż wykonała firma z
Wrocławia - PROMYCZEK TOMASZ SŁOTWINSKI. Dzieci z
niecierpliwością czekały kiedy będą mogły "sprawdzić" nowe
urządzenia: sprężynowiec, huśtawka wagowa, huśtawka
podwójna wahadłowa, karuzela, zestaw ze zjeżdżalnia i
piaskownicę.

Niemało pracy włożyła też firma EKO-DBAJ Sp. z o.o., która wykonała nawierzchnię (korytowanie i nawiezienie
piasku), a pracownicy interwencyjni wykonali dojście do placu zabaw, tj. chodnik z kostki o długości 25 m.
Materiały na wykonanie chodnika zabezpieczyła Gmina Jarocin. Z Funduszu Sołeckiego wyłożono 4.000 zł.

2012-10-29 | Zastępca burmistrza na kongresie...
W ubiegłym tygodniu I Z-ca Burmistrza Hanna Szałkowska uczestniczyła w dwóch ważnych wydarzeniach. W
poniedziałek, 22 października wzięła udział w Konferencji w Poznaniu, gdzie omawiano uwagi i spostrzeżenia
dotyczące uchwał jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oświaty. Ważność tematu dla rozwoju szkoły i
edukacji, podkreślili obecni na konferencji m.in. Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty.
Kilka dni później, 26 października w Poznaniu obradował Wielkopolski Kongres Kobiet, była to IV regionalna
edycja ogólnopolskiego Kongresu Kobiet. W poznańskiej Auli Artis WSNHiD zasiadło blisko 600 kobiet z całej
Polski, wśród nich z-ca Burmistrza Jarocina H.Szałkowska. Obrady podzielone były na pięć paneli tematycznych.
Dyskusja dotyczyła głównie inicjatyw, które Polki podejmują nie tylko w biznesie, ale przede wszystkim w
samorządach, organizacjach pozarządowych czy lokalnych społecznościach. Część zebranych na Kongresie
kobiet, prezentowało kobiecą wizję miast, regionów i przedsiębiorczości. Mówiono o potencjale tkwiącym w
różnorodności pracowników i mieszkańców. W Kongresie, który prowadziła znana dziennikarka Dorota
Warakomska, uczestniczyła też Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, minister i pełnomocnik rządu ds. równego
traktowania, oraz prof. Magdalena Środa. Na Kongresie podnoszono wiele kontrowersyjnych tematów, padało
też wiele trudnych pytań.

2012-10-29 | "Żeby było nas jak najwięcej"
List dawnych zawodników KS Victoria Jarocin
100 lat temu jarocińscy chłopcy rozegrali swój pierwszy mecz,
był rok 1912. Nazwali się wtedy "Viktoryja". Niestety, Jarociński
Klub Sportowy "VICTORIA" przeszedł już do historii. Był koniec
sezonu 1996 - 1997 i koniec pięknej sportowej przygody.
Zawodnicy i działacze Victorii rozsławiali Jarocin przez dziesiątki
lat. Dostarczali kibicom wiele emocji i wzruszeń. To w Klubie
Victorii rodziły się wielkie sukcesy jarociniaków w kolarstwie,
piłce nożnej, boksie, lekkiej atletyce, koszykówce czy siatkówce.
Wyrastały indywidualności, nie tylko sportowe. Rodziła się
przyjaźń, koleżeństwo i wartości, które przetrwały do dzisiaj.
Chociaż Klub Victorii nie istnieje, to jest wciąż obecny w pamięci
i sercach tych, którzy dla sportu w Jarocinie oddali serce i "kawał" swego życia. Dawni koledzy z boiska i bieżni,
postanowili uczcić piękny jubileusz 100 lat KS Victorii Jarocin. Odbyły się dwa spotkania w Ratuszu,
zainicjowane przez Burmistrza Stanisława Martuzalskiego, także dawnego koszykarza Victorii. Kiedyś na boisku,
a dziś spotkali się przy kawie. Przybyło trochę lat ale emocje te same i miłość do sportu ta sama. Burmistrz
osobiście włączył się w organizację uroczystości. Padły ciekawe propozycje i od Burmistrza, i od przybyłych
wspaniałych kolegów. Te wyjątkowe spotkania chwilami pełne emocji i wspomnień, pozwoliły wypracować
działania, zbliżające do wspólnego uroczystego spotkania 10 listopada 2012 r. Zaplanowano też otwarcie
wystawy w Muzeum Regionalnym w Ratuszu ukazującej historię KS Victoria. Tam gromadzone są zdjęcia,
puchary, dyplomy. Cenne pamiątki przynoszą dawni zawodnicy, chociaż wiele pamiątek posiadają też jarocińscy
kibice. Prosimy o ich udostępnienie, chociaż na czas wystawy. Można je przynieść do Muzeum Regionalnego w
Ratuszu. Już dzisiaj pragniemy gorąco podziękować pracownikom Muzeum za ich trud. Wielu naszych kolegów z
zaangażowaniem czyni starania dla odnalezienia sztandaru Victorii, dzisiaj niestety nie wiadomo co się z nim
stało... Propozycja urządzenia w przyszłym roku Izby Pamięci KS Victoria na terenie obiektów Jarocin Sport,
przyjęto z pełnym zadowoleniem. Podjęto też trud dotarcia do jak największej liczby dawnych zawodników,
trenerów i działaczy Klubu. Wciąż aktualizowane są nazwiska, adresy i telefony. Obecnie na liście zapisano
ponad 50 nazwisk, przy wielu brakuje jednak informacji o miejscu zamieszkania, numeru telefonu czy adresu emailowego. Czasu zostało nie wiele, a zaproszenia muszą dotrzeć na czas. W czasie spotkań często mówiono:
"żeby było nas jak najwięcej". Niech to zdanie stanie się Koleżeńskim apelem, z którym zwracamy się do
wszystkich którzy mogą pomóc. Żeby na 100 lecie KS Victorii Jarocin spotkało się jak najwięcej kolegów.
Wszystkich którzy chcą pomóc, prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Andrzejem Gogulskim. Telefon:
62-749 95 11, kom: 519 320 268 lub 601 963 110.
Muzeum Regionalne w Jarocinie, tel: 62-747 34 49
Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc i życzliwość.

2012-10-25 | Nabór wniosków w ramach PROW
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Lider
Zielonej Wielkopolski informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lider Zielonej Wielkopolski wniosków
o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER,
działanie 4.1/413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na operacje w ramach działań:
- Odnowa i rozwój wsi,
- tzw. Małych projektów,
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lider Zielonej Wielkopolski, ul.
Berwińskiego 1, Środa Wlkp. w dniach: 8.11.2012 r. - 28.11.2012 r. w godz. 8.00-16.00. Więcej informacji w
załączniku.

2012-10-25 | Jaskinia hazardu w Kasynie
Wielki Teatr w Małym Mieście w roku 2012 pokazuje widzom inne oblicze Jarocina. Była już restauracja w
bożnicy, scena rock'n'rollowa w kinie, teraz czas na odrobinę hazardu w Kasynie. Niezwykły spektakl, w którym
można wygrać wiele, albo wszystko stracić. 11 listopada na kilka godzin restauracja Kasyno zamieni się w
jaskinię hazardu. Spektakl odbędzie się w niedzielę 11 listopada, o godzinie 17:00 (ostatnie wejście: 19:07).
777 Teatr Usta Usta
777 to interaktywne działanie rozgrywające się w kasynie należącym do sekretnej organizacji o kryptonimie
"777". Organizacja "777" istniała od zawsze jej koteria czuwa nadal nad losami świata, a wyniki losowań i gier
wpływają na przebieg wszystkich wydarzeń świata, od najdrobniejszych po najbardziej istotne. Udział w grze
jest dobrowolny, ale stawka wysoka. Przemieszczając się między stolikami hazardowymi uczestnicy muszą
zrewidować swoje myślenie o przesądach, magii liczb, potrzebie wiary, pragnieniu bezpieczeństwa. Po
przystąpieniu do gry nie można się już wycofać. Rozbłyskają światła rozmieszczone nad krupierskimi stołami.
Rozpoczyna się gra.
Bilety w cenie 10 zł(do 5 listopada) i 15 zł (od 6 listopada) do nabycia w kasie kina i w Cafe Kadr. Wraz z
biletem widzowie otrzymają wejściówki uprawniające do jednej gry o ściśle określonej godzinie.
Spektakl odbywa się w ramach projektu Wielki Teatr w Małym Mieście, który został dofinansowany przez Gminę
Jarocin, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorem jest Stowarzyszenie Jarocin XXI.

2012-10-23 | Biegali z Taczakiem
W ubiegłą niedzielę odbył się II Mieszkowski Bieg im. Generała
Stanisława Taczaka. Bieg miał na celu popularyzację postaci
generała, który urodził się w Mieszkowie. Start zaplanowano na
godz. 12.00 przy pomniku gen. Taczaka na rynku w Mieszkowie,
a metę przy Wiejskim Ośrodku Kultury. Organizatorem biegu był
sołtys wsi Mieszków i LZS "Sokół" Mieszków, a patronat nad
imprezą objął Burmistrz Jarocina, którego reprezentował
Zastępca - Mikołaj Kostka. Na zwycięzców niedzielnego biegu
czekały atrakcyjne nagrody.
Bieg główny:
Mężczyźni - 10 km
1. Yuriy Blahodir
2. Maciej Łucyk
3. Dawid Jagła

Mężczyźni kategoria wiekowa 16-19 lat
1. Patryk Bzowy
Mężczyźni - kategoria wiekowa 20-29 lat
1. Adam Kowalewski
2. Sebastian Kubasik
3. Aleksandr Gumin
Mężczyźni - kategoria wiekowa 30-39 lat
1. Damian Ziętkiewicz
Mężczyźni - kategoria wiekowa 40-49 lat
1. Andrzej Siejak
Mężczyźni - kategoria wiekowa 50-59 lat
1. Jacek Matuszewski
Mężczyźni - kategoria powyżej 60 lat
1. Ryszard Krupiński
Kobiety - 5 km
1. Monika Ukleja
2. Ewa Konarkowska
3. Agnieszka Witczak
Kobiety - kategoria wiekowa 30 - 39 lat
1. Małgorzata Niestrawska
Bieg - szkoła Ponadgimnazjalna
1. Adrian Wrzalik
2. Krystian Nagorzycki
Bieg - szkoła podstawowa:
Dziewczęta
1. Daria Mrówczyńska
2. Klaudia Adamska
3. Paulina Frankowiak
Chłopcy
1. Adam Olgrzymek
2. Marcin Piotrowski
Bieg - gimnazjum:
Dziewczęta
1. Aleksandra Szukalska
Chłopcy
1. Marcin Wróblewski
2. Mateusz Rozek
3. Mateusz Frankowiak

2012-10-23 | Tuwimki dla najmłodszych
W ramach projektu Wielki Teatr w Małym Mieście Junior, stowarzyszenie
Jarocin XXI zaprasza do abstrakcyjnej podróży w głąb dziecięcej wyobraźni,
gdzie nawet dobrze znane wiersze przybierają niespodziewane kształty. W
spektaklu pt. "Tuwimki" utwory Juliana Tuwima stają się pretekstem do
teatralnej zabawy z widzem, zabawy w znaki i znaczenia, gdzie nie tylko
wiersze, ale też widz, aktor, scena nie poddają się jednoznacznej interpretacji.
Spektakl to wyśmienity humor, znakomita zabawa.

Przedstawienie "Tuwimki" (reż. Zespołowa, opieka reżyserska Konrad Dworakowski), przygotowane przez Teatr
Pinokio z Łodzi, odbędzie się w niedzielę, 4 listopada, o godz.: 17:00. Bilety nabywać można w kasie Kina Echo
w Jarocinie (do 28 października:10 zł - dzieci, 15 zł dorośli, od 29 października 15 zł dzieci, 20 zł dorośli).
O spektaklu:
To spektakl urządzony w prosty i funkcjonalny sposób, gdzie najważniejsze jest słowo, które jednak opatrzone
zostaje ciekawą pantomimą, rekwizytem, kostiumem czy śpiewem. (...) Każdy z wierszy posiada swoją oprawę
sceniczną oraz jakiś specyficzny rekwizyt. Co ciekawe jednak - historie zawarte w wierszach nie były jedynie
zilustrowane przez zespół utalentowanych aktorów, ale stały się punktem wyjścia do nietypowego
potraktowania przedmiotu. Tak więc, dla przykładu, bohaterką opowieści o Kurce Złotopióre została... upieczona
na złoto kura podana na tacy. Marta Odziomek, Dziennik Teatralny

2012-10-22 | Uczcili zmarłych braci
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie 21 października zorganizowało Turniej poświęcony pamięci zmarłych
Braci Kurkowych PRO MEMORIA. Zawody odbyły się na strzelnicy KBS Jarocin. Licznie przybyli goście mogli
wziąć również udział we mszy św., która odbyła się w Domu Brackim i poprzedziła rozpoczęcie Turnieju. Wśród
gości obecny był Stanisław Martuzalski - Burmistrz Jarocina i Grzegorz Wasielewski - Radny Rady Miejskiej w
Jarocinie.
Wyniki strzelania:
Tarcza Brata Jerzego Mieloszyka
1. Skrzypczak Mirosław - KBS Mieszków
2. Gauza Roman - KBS Jarocin
3. Martuzalski Wojciech - KBS Jarocin
Tarcza Brata Mariana Michalskiego
1. Michalska Marianna
2. Minta Szymon - KBS Rozdrażew
3. Martuzalski Wojciech - KBS Jarocin
Tarcza Brata Antoniego Regulskiego
1. Siejiński Ryszard - KBS Jarocin
2. Matuszak Karol - KBS Jarocin
3. Dekiert Tadeusz - KBS Śmigiel
Tarcza losowa
1. Kubiak Przemysław - KBS Jarocin
2. Martuzalski Wojciech - KBS Jarocin
3. Jankowiak Marek - KBS Jarocin

2012-10-18 | KBS Jarocin zaprasza
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie zaprasza na Turniej poświęcony pamięci zmarłych Braci Kurkowych
PRO MEMORIA, który odbędzie się 21 października 2012 r. o godz. 12.00 na strzelnicy KBS Jarocin.

Program: 12.00 - Msza św. w Domu Brackim
13.00 - Rozpoczęcie strzelania
- Strzelanie do tarczy poświęconej pamięci brata Jerzego Mieloszyka,
- Strzelanie do tarczy poświęconej pamięci brata Mariana Michalskiego,
- Strzelanie do tarczy poświęconej pamięci brata Antoniego Regulskiego,
- Strzelanie do tarczy losowej o replikę pistoletu skałkowego,
- Strzelanie do Kura.

2012-10-18 | Europejscy goście w "dwójce"
W dniach od 15 do 19 października br. w Szkole Podstawowej nr
2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie gościło 13 nauczycieli ze szkół
partnerskich z Wielkiej Brytanii, Grecji, Turcji i Czech. Wizyta,
która odbyła się w ramach projektu Comenius Partnerskie
Projekty Szkół, zapoczątkowała dwuletnią międzynarodową
współpracę. Zaproszone osoby uczestniczyły w zajęciach z
uczniami, poznali polską kuchnię oraz zwiedzili Jarocin i Poznań.
Na wspólnym spotkaniu ze społecznością uczniowską
przedstawili swoje szkoły i regiony. Goście wzięli udział w Dniu
Edukacji Narodowej, który odbył się 16 października. Gminę
reprezentowała na uroczystości Sekretarz Aldona Łyskawińska.
Kolejnym etapem współpracy będą wyjazdy uczniów i nauczycieli
do szkół partnerskich.

2012-10-17 | VICTORIA w Ratuszu
Pierwszy mecz rozegrali w 1912 roku, 100 lat temu. Nazwali się wtedy "Viktoryja". Jarociński Klub Sportowy
"VICTORIA" przeszedł do historii, zakończył działalność w 1989 r. Zawodnicy i działacze Victorii rozsławiali
Jarocin przez dziesiątki lat. To w Klubie Victorii rodziły się wielkie sukcesy jarociniaków w kolarstwie, piłce
nożnej, boksie, lekkiej atletyce czy siatkówce. Wyrastały indywidualności nie tylko sportowe. Rodziła się
przyjaźń, koleżeństwo i wartości które przetrwały do dzisiaj. Chociaż Klub Victorii nie istnieje, to jest obecny w
pamięci i sercach tych, którzy dla sportu w Jarocinie oddali serce i "kawał" swego życia. Burmistrz Stanisław
Martuzalski, także dawny zawodnik Victorii, zaproponował podjęcie konkretnych działań dla uczczenia 100
letniej rocznicy powołania w Jarocinie Klubu Sportowego Victoria. Zaprosił do ratusza dawnych zawodników i
działaczy. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 15 października. Kiedyś na boisku, dziś przy kawie. Przybyło
trochę lat ale emocje te same i miłość do sportu ta sama. To wyjątkowe spotkanie chwilami pełne emocji i
wspomnień, pozwoliło wypracować pierwsze wspólne działania. Przy stole z Burmistrzem zasiedli: pełniący przez
ponad 30 lat funkcje prezesa Victorii - E. Baziuk, oraz L. Mazurek, Zb. Węclewski, Wł. Staśkiewicz,
J.Namysłowski, A.Karaś, St. Kujawa, Z. Witczak, A. Bachorz, T. Owczarski, H. Kowalski, J. Wyzujak, i M.
Przymusiński. Wielu z zaproszonych nie mogło przybyć z różnych osobistych przyczyn, kolejne spotkanie
zaplanowano na przyszły tydzień. Jest szansa, że wspaniali goście spotkają się w większym gronie.

2012-10-17 | Termomodernizacja zakończona
Gmina Jarocin zakończyła realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
gminie Jarocin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III
Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Wartość projektu wynosi: 6 887 969,49 zł, w tym 85% kosztów
kwalifikowalnych dofinansowania - 3 629 773,43 zł. W ramach projektu termomodernizacji poddanych zostało
13 obiektów użyteczności publicznej:
1. Przedszkole nr 1 w Jarocinie
2. Przedszkole nr 2 w Jarocinie
3. Przedszkole nr 6 w Jarocinie
4. Szkoła Podstawowa w Golinie
5. Przedszkole w Golinie
6. Szkoła Podstawowa w Siedleminie
7. Szkoła Podstawowa w Mieszkowie
8. Jarociński Ośrodek Kultury w Jarocinie
9. Przedszkole w Witaszycach
10. Przedszkole w Mieszkowie
11. Warsztaty Terapii Zajęciowej
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie
13. Kotłownia Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie
Celem projektu było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

2012-10-17 | Biblioteka zaoszczędziła i zrobiła remont
Pomieszczenia głównej siedziby Biblioteki Publicznej wraz z
przyległą do niej filii dla dzieci, przez miesiąc poddawane były
intensywnym pracom remontowym. Dokładnie w 68 rocznicę
powstania jarocińskiej biblioteki, 15 października dokonano
otwarcia i przekazania do użytku odnowionych pomieszczeń. W
bibliotece położono nowe wykładziny, wymieniono meble
biblioteczne oraz drzwi wejściowe do wypożyczalni. Poszerzono
przestrzeń między regałami co umożliwi swobodne poruszanie
się czytelników. Z myślą o osobach poruszających się na
wózkach inwalidzkich, zlikwidowano wysoki chodnik przy wejściu
do biblioteki. Do użytku dzieci i młodzieży oddano piękne
kolorowe pomieszczenia z dwoma stanowiskami komputerowymi
i wydzielona częścią dla maluchów. Dyrektor Biblioteki, pani
Agnieszka Borkiewicz jest bardzo dumna z przeprowadzonych zmian, wszystko przecież z myślą o czytelnikach.
Remont biblioteki kosztował kilkadziesiąt tysięcy złotych i był efektem całorocznych oszczędności biblioteki.
W dniu otwarcia, swoją radość pani Dyrektor dzieliła wspólnie z zaproszonymi gośćmi: I Z-cą Burmistrza H.
Szałkowską, Sekretarzem Gminy A. Łyskawińską, dyrektorem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych B.
Kubacką oraz przedstawicielami rady miejskiej.

2012-10-15 | Burmistrz docenił nauczycieli
W miniony piątek 12 października w sali sesyjnej Ratusza, Burmistrz Stanisław Martuzalski wraz z I Z-cą Hanną
Szałkowską spotkali się z nauczycielami i dyrektorami jarocińskich szkół i przedszkoli. Z okazji święta Edukacji
Narodowej, nauczyciele otrzymali od Burmistrza nagrody pieniężne i kwiaty. - Jest to dobry moment aby
podziękować tym którzy pozwalają młodym ludziom budzić marzenia i rozwijać ich talenty. Nie byliśmy wstanie
podziękować i uhonorować wszystkich którzy na to zasługują - powiedział Burmistrz składając gratulacje,
życzenia i dziękując wszystkim nauczycielom za wielki trud w rozwoju edukacji i wychowaniu młodego

pokolenia.
W imieniu nauczycieli podziękował dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jarocinie - Henryk Zieliński, który zaznaczył iż
nagrodzeni przez Burmistrza, to tylko niewielka część oddanych swej pracy nauczycieli.

2012-10-15 | Burmistrz prowadzi konsultacje z mieszkańcami
Administracja samorządowa jest sprawnym instrumentem zarządzania gminą, wspierania przedsiębiorców,
instytucji i zwykłych mieszkańców w ich codziennym, często niełatwym życiu. Burmistrz szanuje wszystkie
środowiska i zauważa ich problemy. Wykorzystuje wszelkie możliwości i sposoby dla rozwiązywania problemów
społecznych. Najistotniejsze to poprawa jakości życia, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
społecznych dla realizacji najważniejszych zadań, w trosce o mieszkańców gminy Jarocin.
Burmistrz Jarocina przekonany, że społeczna aktywność organizacji pozarządowych stanowi bardzo ważny
wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie społeczności lokalnej, deklaruje wolę
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze
zadań publicznych. Zasady współpracy określa roczny Program Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dla realizacji i
rozwiązywania wielu pilnych społecznych problemów, opracowany został Program Współpracy Gminy Jarocin z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2013 rok.
Z inicjatywy Burmistrza 11 października br. przeprowadzono konsultacje w sprawie przyjęcia Pragramu
współpracy. Do Ratusza przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Jarocin, łącznie 34
osoby. Władze gminy reprezentowane były przez I Z-cę Burmistrza Hannę Szałkowską oraz Dyrektora Wydziału
Oświaty Bożenę Kubacką. Wypracowany wspólnie projekt Programu w całości znajduje się w załączniku do
niniejszej informacji. Do końca października można zgłaszać uwagi i propozycje zmian projektu. Wszystkie
uwagi i informacje proszę przesyłać na adres bkubacka@jarocin.pl.
Burmistrz serdecznie dziękuje wszystkim przedstawicielom organizacji uczestniczących w konsultacjach.

2012-10-15 | Energetyczna muzyka w JOK-u
W ramach XVII Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych
Kotlin 2012, koncert pod patronatem Burmistrza Jarocina,
zorganizowany został w Jarocińskim Ośrodku Kultury w niedzielę
14 października. Miłośników muzyki akordeonowej powitał
Burmistrz Stanisław Martuzalski. Dyrektor festiwalu Janusz
Barański przekazał Burmistrzowi specjalny znaczek, wydany
przez Pocztę Polską z okazji kolejnej edycji Festiwalu.
Atrakcją wieczoru był zespół "Klezmafour", który dzięki swej
wyjątkowo żywiołowej muzyce, szturmem zdobywa zastępy
fanów. Warto dodać, iż ten pięcioosobowy zespół o lubelskopodlaskich korzeniach, znalazł się niedawno w finale dużego i
prestiżowego w środowisku International Joods Muziekfestivalu
w Amsterdamie. Klezmafour zdobył tam dwie nagrody i dzięki nim wyruszył w trasę po Stanach Zjednoczonych i
Kanadzie, gdzie pokazał się m.in. u boku takiej gwiazdy jak Balkan Beat Box. Po powrocie do kraju o piątce
żywiołowych klezmerów zrobiło się głośniej. Nic dziwnego skoro Michael Dorf, wpływowy amerykański
impresario i założyciel słynnego nowojorskiego klubu The Knitting Factory, wystawił im laurkę: "W ciągu
ostatnich 25 lat widziałem ponad 200 zespołów klezmerskich z całego świata. Ta grupa z Polski, zaliczająca
swój debiut w Ameryce Północnej, jest jedną z najlepszych - pełna punkrockowej energii, a zarazem klasycznie
wykształcona i chwytająca istotę wschodnioeuropejskiej muzyki klezmerskiej".
Była to prawdziwa uczta muzyczna, i prawdziwa przyjemność nie tylko dla ucha, co docenili obecni na koncercie
jarociniacy, nagradzając zespół gromkimi oklaskami.

2012-10-10 | Mammobus w Jarocinie
Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat odbędą się 16 i 17 października 2012 r. na
jarocińskim Rynku. W tych dniach, w okolicach ratusza stanie mammobus, który będzie czynny w godzinach od
9:00 do 17:00.
Aby wziąć udział w badaniu, należy dokonać wcześniejszej rejestracji. Zapisy na badania odbywają się pod
numerem telefonu 510 137 571 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 do 16:00.

2012-10-10 | Piłkarze "piątki" podbijają stolicę
Drużyna Zespołu Szkół Nr 5 w Jarocinie wyjechała dziś do
Warszawy na Finał Ogólnopolski III Turnieju Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska. Z zawodnikami przed wyjazdem
spotkał się Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Życzył
powodzenia i wygranej w stolicy oraz podarował koszulki z logo
Jarocina. Wcześniej drużyna Sławomira Udzika wygrała Finał
Wojewódzki, który odbył się 1 października na boisku piłkarskim
w Baranowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali wówczas
pamiątkowe dyplomy dla szkół oraz imienne dla zawodników. Za
miejsca I-III wręczane były medale i puchary. Każda drużyna
otrzymała komplet strojów piłkarskich, w których uczestniczyli w
czasie rozgrywek.
Turniej finałowy potrwa do soboty 13.10, kiedy to zostanie
rozegrany Wielki Finał.
Życzymy powodzenia!

2012-10-09 | Święto chleba w Łuszczanowie
I Święto Chleba, które odbyło się 6 października w Łuszczanowie, było okazją do spotkania z lokalną tradycją i
kulturą. Pierwszym punktem imprezy był pokaz wypieku chleba w piecu zlokalizowanym przy łuszczanowskim
wiatraku. Następnie, korowód prowadzony przez orkiestrę dętą z Żerkowa przeszedł na salę wiejską, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.
Część oficjalną rozpoczęła Agnieszka Rybacka, wiceprezes Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, która
przybliżyła wszystkim historię Domu Chleba i ideę wiosek tematycznych. Na ręce burmistrza Stanisława
Martuzalskiego przekazała również klucz, symbolizujący zachętę do tworzenia takich wiosek w gminie Jarocin.
Ważnym elementem Święta Chleba była prezentacja poszczególnych miejscowości z Gminy Jarocin. Znaczna
większość wiosek wystawiła swoje stoiska, na których prezentowano tradycyjne wyroby - od rękodzieła, jak
choćby golińskie snutki, rzeźby, czy wyroby z wikliny, aż do tradycyjnych produktów regionalnych: przetworów
z owoców i warzyw. Równocześnie, na scenie odbywały się występy artystyczne i konkursy dla najmłodszych.
Impreza przyciągnęła sporą rzeszę uczestników.

2012-10-09 | Gmina ratuje powiatową inwestycje
W lipcu br. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski i Starosta
Mikołaj Szymczak podpisali porozumienie dotyczące realizacji
zadań inwestycyjnych w tym m.in. przebudowy wiaduktów w
ciągu ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie. Burmistrz do
sprawy podszedł poważnie i słowa dotrzymał. W gminnym
budżecie zapisano pomoc finansową dla powiatu w wysokości
1.815.200 zł. Gmina sfinansuje kwotą 147.600 zł dokumentację
techniczną przebudowy wiaduktów i przebudowę ul. Powstańców
Wlkp. Natomiast kwota 1.667.000 zł przeznaczona została na
dofinansowanie robot budowlanych przebudowywanych
wiaduktów.
Podpisując porozumienie z powiatem, Burmistrz przyjął na
Gminę duże obciążenie finansowe mimo, iż udzielona pomoc dotyczy zadań własnych powiatu. Mając na uwadze
interes publiczny, władze gminy podeszły do spraw perspektywicznie, licząc na pewne zrozumienie i partnerskie
działanie dwustronne, także w przypadku realizacji innych inwestycji. Niestety, zarząd powiatu nie wyraził
zgody na udzielenie Gminie Jarocin pomocy finansowej na rok 2013, na przebudowę ul. Ługi. Taką odpowiedź
ze Starostwa otrzymał 25 września br. Burmistrz Stanisław Martuzalski. W ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie ul.
Ługi wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ługi oraz w części ul. Warcianej.
Wsparcie powiatu zwiększyłoby szanse na otrzymanie dofinansowania z NPPDL. Niestety, wniosek złożony został
bez pomocy starostwa. Planowane nakłady na realizację tego zadania wynoszą 1.613.584 zł. Burmistrz liczył na
wsparcie powiatu w kwocie ok.20% wkładu własnego, czyli ok. 230 tys. zł. W odniesieniu do pomocy jaką
uzyskał powiat, są to niewielkie środki.

2012-10-09 | Mikrokosmos w JOK-u
Jarociński Ośrodek Kultury oraz Wrocławski Teatr Pantomimy
zapraszają na spektakl pt. "Mikrokosmos". Widowisko powstało
na podstawie "Calineczki" - baśni Hansa Christiana Andersena.
Reżyserem przedstawienia jest Konrad Dworakowski. Spektakl,
który kierowany jest przede wszystkim do dzieci powyżej 6 roku
życia, ma uniwersalny przekaz, dlatego górna granica wiekowa
widzów nie została w żaden sposób ograniczona. JOK zaprasza
na dwa przedstawienia, które odbędą się 23 listopada 2012 r.
pierwsze o godz. 11:00, natomiast kolejne o 18:00. Bilety, w
cenie 10 zł, do nabycia w sekretariacie JOK.
Prezentacji spektaklu towarzyszyć będą warsztaty edukacyjne
pt.: "Czy małe może stać się wielkie?" Dzięki nim każde dziecko
będzie mogło przekroczyć granicę między małym, a dużym światem. Własnymi siłami, pomysłowością i
chęciami będą tworzyć najmniejszy teatr świata, śpiewać w chórze żab, akompaniować muchom i tańczyć z
pająkami. Warsztaty odbędą się po pierwszym spektaklu. Kierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat (ilość miejsc
ograniczona), czas trwania 1,5 h, zapisy w sekretariacie JOK.
O spektaklu:
Christian Andersen napisał "Calineczkę" poszukując w dziecku, którego metaforą jest dwuipółcentymetrowa
dziewczynka, dowodu bezbronności, posłuszeństwa, niewinności; wskazując jednocześnie ogromny wpływ
świata zewnętrznego na to, co dzieje się z bohaterem. Mikrokosmos jest swobodną interpretacją tej popularnej
baśni. "Calineczka" jest jedynie pretekstem do zderzenia się z podobnymi wątkami, ale na zasadach, które
dyktuje w opowieści bohater ciekawy świata, silny i zdecydowany, dążący do tego, by być sobą i czuć się
wolnym. Powodem tej swobodnej interpretacji jest chęć podjęcia dialogu ze stereotypem bohatera dziecięcego,
sprowadzonego do postawy bezwolnej, pozbawionej charakteru i wpływu na własny los.

2012-10-09 | Będzie obwodnica
Ostateczna decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11", jest powodem
do zadowolenia i optymistycznego spojrzenia na realizację tego zadania. Budowa obwodnicy, była i pewnie jakiś
czas pozostanie przedmiotem rozmów i dyskusji, ale decyzja Ministra z 21 września br. jest dla Jarocina
pozytywna i tak powinno być przyjęte i odnotowane przez wszystkich, którzy Jarocinowi życzą dobrze. - Teraz,
kiedy został zrobiony najważniejszy krok w sprawie budowy obwodnicy, mam świadomość, że kiedy pojawią się
inne tematy z tym związane, różni malkontenci znowu dadzą o sobie znać tylko po to, aby "przyłożyć"
burmistrzowi. Na szczęście i najważniejsze, że ta bardzo potrzebna dla Jarocina inwestycje będzie realizowana,
a malkontenci nigdy nie są dobrą wizytówką miasta. Mam jednak nadzieję, że nastąpi przebudzenie, dla dobra
mieszkańców- skomentował Burmistrz Stanisław Martuzalski nieprzychylne wypowiedzi które pojawiły się po
decyzji Ministra o budowie obwodnicy. Trudno dziś określić kiedy, ale na pewno można powiedzieć, że "pierwszą
łopatę" wbije nikt inny jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obwodnica przebiegać będzie na
długości 10 km, od wsi Wolica Pusta przez Mieszków, Cielczę do ul. Św. Ducha w Jarocinie, skąd
trzykilometrowy łącznik poprowadzi do drogi S11 za stacją Orlen.
Szczegóły dotyczące decyzji Ministra o budowie jarocińskiej obwodnicy zamieszczone są w części Ogłoszenia.

2012-10-08

|

Jubileusz

jarocińskich

siatkarzy

Sobotni wieczór 6 października br. z pewnością długo pamiętać będą jarocińscy siatkarze i ich sympatycy.
Uroczysta gala z okazji XV-lecia Towarzystwa Krzewienia Sportu "SIATKARZ" w Jarocinie zorganizowana została
w restauracji Jarocin Sport. Organizatorzy zadbali o stosowny wystrój sali, a doskonały nastrój przybyłych gości
sprawił, iż uroczystość przebiegała w pięknej, koleżeńskiej i niecodziennej atmosferze. Duże zainteresowanie
wzbudziła obecność Zastępcy Burmistrza Jarocina Hanny Szałkowskiej. Składając gratulacje i życzenia na ręce
Prezesa Michała Sorka, przekazała specjalny list od Burmistrza Stanisława Martuzalskiego do uczestników
uroczystości. Na sali byli obecni zawodnicy i obecni działacze, a także ci, którzy pamiętają początki
jarocińskiego "Siatkarza" i poświęcili dla niego "kawał" swego życia. W serdecznych słowach przywitał
wszystkich Prezes "Siatkarza" Michał Sorek, otwierając sobotnią uroczystość. Wspominając historię i
podsumowując piętnaście lat działalności Towarzystwa, słowa podziękowania skierował też do władz gminy
Jarocin, za pamięć i wsparcie. Trzeba przypomnieć, iż powstanie i działalność dzisiejszego Towarzystwa
"Siatkarz", było w znacznej mierze kontynuacją zawieszonej w 1985 r. sekcji piłki siatkowej "Victorii" Jarocin. Z
inicjatywy m. in. Zbigniewa Węclewskiego i Tadeusza Mikstackiego od roku 1992 w sali obecnego Gimnazjum
przy ul. Kościuszki odbywały się regularne treningi oraz zawody. Pierwszym prezesem Towarzystwa został
Władysław Staśkiewicz, jego zastępcą - Tomasz Paczkowski, a w skład Zarządu weszli wówczas - Janusz
Zwierzycki, Leszek Smoczyńki, Leszek Ciemniejewski. Obecnie w Zarządzie pracują: Michał Sorek, Jacek
Kardach, Michał Paterka, Adrian Matuszak i Agnieszka Luma.

2012-10-05 | Inwestycje pod kontrolą Burmistrza
Aktywność Gminy Jarocin w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, zaowocowała

realizacją nowych zadań których wartość przekroczyła 6 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji finansowej w której
znalazła się gmina, Burmistrz ze szczególną troską podchodzi do spraw mieszkańców. Dla władz gminy Jarocin,
poprawienie bezpieczeństwa na drogach jest i pozostanie sprawą priorytetową. Część z podjętych inwestycji,
jak np. ścieżka rowerowa Jarocin - Mieszków, czy ul. Podlesie w Witaszycach zostały zakończone i niebawem
zostaną oddane mieszkańcom do użytku. Burmistrz Stanisław Martuzalski osobiście interesuje się jak wygląda
postęp robót. W ostatnich dniach był na terenie prowadzonych inwestycji: w Golinie - gdzie dobiegają końca
prace związane m.in. z budową nowej drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową oraz w Witaszycach, gdzie
sprawdzał zakończenie I etapu przebudowy ul. Polesie. Burmistrz spędził też sporo czasu na terenie, gdzie
realizowana jest przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich. Burmistrzowi
towarzyszyli radni, w Golinie Marcin Półrolniczak - radny miejski, a na terenie przebudowy wiaduktów radny
powiatowy - Karol Matuszak.

2012-10-05 | Akordeony zagrają
XVII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych zainaugurowany zostanie 7 października koncertem w
kościele p.w. Św. Kazimierza w Kotlinie. Miejski Zespół Akordeonowy "Jarocin", oraz Zespół Harmonijek Ustnych
"Animato" i Zespół Akordeonowy "Kotlin" wystąpią w sobotę 13 października w Sali Grill Bar "Górski" w Kotlinie.
Dźwięki muzyki akordeonowej rozbrzmiewać też będą 14 października w Jarocińskim Ośrodku Kultury gdzie
wystąpi zespół "Klezmafour".
Festiwal trwać będzie do 19 października. W ten piątkowy wieczór w Kotlinie zagości m.in. Biesiada
Wielkopolska. Zapowiada się niezwykła przyjemność, nie tylko dla ucha.
Na wszystkie występy wstęp jest wolny. Władze gminy zawsze zauważają starania organizacji pozarządowych o
rozwój kultury. Dlatego to muzyczne wydarzenie jest współfinansowane przez Gminę Jarocin.

2012-10-04 | W Jaraczewie o śmieciach
Na XXI Sesji Rady Gminy Jaraczewo, która odbyła się 4
października 2012 r. gośćmi byli Burmistrz Jarocina Stanisław
Martuzalski wraz ze swoim Zastępcą Mikołajem Kostką. Wójt
Jaraczewa i radni mieli do nich szereg pytań dotyczących
gospodarki odpadami. Włodarze Jarocina - gminy będącej
liderem porozumienia międzygminnego rzeczowo wyjaśnili
wszystkie wątpliwości. Zgromadzeni nie ukrywali zadowolenia,
że przedstawiciele Jarocina zechcieli tak fachowo omówić
wszystkie zawiłości jakie wprowadzają nowe rozwiązania
prawne. Ponadto Anna Pieńkowska z Zakładu Gospodarki
Odpadami przybliżyła zasady funkcjonowania Regionalnego
Zakładu Gospodarki Odpadami.

2012-10-02 | Dziś płacimy za inwestycje z lat poprzednich
W czasie XLVI Sesji Rady Miejskiej, Z-ca Burmistrza Mikołaj Kostka przedstawił radnym informacje o przebiegu
wykonania Budżetu Gminy Jarocin za I półrocze 2012r. W swoim sprawozdaniu, szczególną uwagę zwrócił na
zobowiązania majątkowe które obciążają obecny budżet gminy, a powstałe w wyniku podjętych inwestycji w
latach 2010 - 2011. Milionowe zobowiązania blokują dzisiaj rozwój gminy, a w wielu przypadkach powodują
ograniczenie wydatków na podstawową działalność gminy. Część zobowiązań będzie spłacana jeszcze przez

kilka najbliższych lat.
Na szczególną uwagę zasługuje inwestycja dotycząca Aquaparku którego budowa zakończona została w 2010r.
Na sfinansowanie tej inwestycji zaciągnięto dwa zobowiązania w postaci obligacji na kwotę:
a) 6.000.000,00 zł
- okres kredytowania: 28.07.2010- 15.09.2017
W bieżącym roku rozpoczęto wykup tych obligacji i z tego tytułu Spółka wydatkowała kwotę 1.000.000,00 zł
plus należne odsetki w wysokości 201.480,00 zł, tj. łącznie 1.201.480,00 zł. - ( I transza ).
Przy czym należy dodać, że na powyższy cel Gmina Jarocin przekazała Spółce środki finansowe z Budżetu
Gminy Jarocin w wysokości 1.025.000,00 zł.
b) 1.310.000,00 zł
- okres kredytowania 07.03.2011- 31.03.2014 r.
Ponadto Gmina spłaca obecnie także inne inwestycje:
1. Przebudowa ulic na terenie osiedla mieszkaniowego 1000-lecia w Jarocinie
- w roku 2012 spłata - 409.000,00 zł
- pozostało do spłaty: - 1.081.264,00 zł
2. Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Jarocin
- w roku 2012 spłata - 682.000,00 zł
- pozostało do spłaty: 2.329.164,00 zł
3. Przebudowa ulic Gorzeńskiego, Taczaka i Kirchnera w Jarocinie
- w roku 2012 spłata - 276.700,00 zł
- pozostało do spłaty: 1.498.802,00 zł
- okres kredytowania 07.03.2011- 31.03.2014
W załączonej prezentacji omówiono podjęte inwestycje oraz stan bieżących zobowiązań.

2012-10-02 | Jarociński radny odznaczony przez Prezydenta RP
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski przyznał Andrzejowi Weberowi Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski. Ostatnia sesja Rady Miejskiej była okazją do przekazania odznaczenia jarocińskiemu
radnemu. Składam serdeczne gratulacje w imieniu samorządu, państwa radnych i mieszkańców Jarocina powiedział Burmistrz wręczając odznaczenie, przyznane za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej, jako
zasłużonego nauczyciela, działacza społecznego oddanego pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Andrzej Weber jest Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach, Prezesem Zarządu Wiejskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "POMOCNA DŁOŃ" w Gizałkach. Pełni też funkcję Skarbnika w
Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi, członka Polskiego Związku Wędkarskiego oraz
Stowarzyszenia "Wilkowyja nad Lutynią". W Radzie Miejskiej jest wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych oraz członkiem Komisji Budżetu i Finansów.

2012-10-02 | Order Uśmiechu dla Henryki Krzywonos
W dniach 28 - 29 września br. Opera i Filharmonia Podlaska stała się miejscem dyskusji, rozmów i rozważań
dotyczących praw dzieci, ich rozwoju i przyszłości. W ramach Roku Korczakowskiego, Rzecznik Praw Dziecka
zorganizował w Białymstoku konferencję "Ku dorosłości". Gościem szczególnym była Henryka KrzywonosStrycharska, laureatka tegorocznej edycji Orderu Uśmiechu. To najsłoneczniejsze wyróżnienie na świecie
zostało jej wręczone w drugim dniu Konferencji. W drugim dniu Konferencji uczestniczyła także delegacja z
Jarocina, Burmistrz Stanisław Martuzalski wraz I Z-cą Hanną Szałkowską, oraz Małgorzata i Karol Matuszak.
Wszyscy otrzymali specjalne zaproszenie od laureatki Orderu Uśmiechu.
W lutym br. Pani Henryka Krzywonos-Strycharska, była gościem Stanisława Martuzalskiego, pełniącego
wówczas obowiązki Burmistrza. Laureatka jest wielkim przyjacielem dzieci, wraz z mężem prowadzi 14-sto
osobową rodzinę zastępczą.

2012-10-02 | Lotnicze święto w Jarocinie
W miniony piątek na jarocińskim rynku, 2 Skrzydło Lotnictwa
Taktycznego obchodziło swoje święto. Miejsce głównych
obchodów wybrano nieprzypadkowo. W Jarocinie stacjonuje 16
batalion remontu lotnisk, wchodzący w skład 2 Skrzydła. Na
rynku odbyła się defilada oraz występ Orkiestry
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych połączony z pokazem musztry
paradnej oraz wręczenie medali. Burmistrz Jarocina otrzymał
pamiątkowy medal w podziękowaniu za wzorowa i owocną
współpracę. Nad rynkiem przeleciały samoloty wielozadaniowe
F-16 które są chlubą 2 Skrzydła.
W uroczystościach wzięli udział m.in. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski, dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa
Taktycznego - gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek, przedstawiciel
Dowódcy Sił Powietrznych - płk dypl. Jarosław Pyła, były
dowódca Wojsk Lotniczych - gen. dyw. pil. Tytus Krawczyc, były dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego gen. dyw. pil. dr Anatol Czaban, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
nadbrygadier Wojciech Mendelak, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych, młodzież
szkolna oraz mieszkańcy Jarocina.
Zgromadzeni na rynku oprócz oficjalnych obchodów mogli obejrzeć wystawę fotografii lotniczej, sprzętu
wojskowego oraz wystawę uzbrojenia samolotu wielozadaniowego F16.

2012-10-01 | Pokażą jak wypiekać chleb
Burmistrz Jarocina, wspólnie z Jarocińskim Funduszem Poręczeń Kredytowych
zaprasza na pokaz sztuki ludowej pn. "Święto Chleba". Impreza odbędzie się
6 października w Łuszczanowie, początek godz. 14.30. W to sobotnie
popołudnie, twórcy ludowi oraz wykonawcy "zanikających zawodów",
prezentować będą swoje dzieła, m.in. rzeźbę, haft, frywolitkę. W czasie
imprezy, będzie można zaprezentować swoje zdolności lub lokalne produkty.
W ciekawym programie zaplanowano także, występy artystyczne, pieczenie
chleba, atrakcje dla dzieci, a także zabawę ludową.
Burmistrz zapewnia bezpłatny przyjazd na imprezę i odjazd, wszyscy chętni
mogą skorzystać z darmowych przejazdów autobusami JLA, w wyznaczonych
godzinach.

Rozkład jazdy autobusów na Święto Chleba w Łuszczanowie:
Start
Jarocin 13:15 - od Jarkonu, os. Konstytucji na ul. Wrocławskiej,
Dąbrowskiego, Moniuszki, poczta - kierunek na Witaszyce,
Witaszyce 13:30 - restauracja, duży kościół,
Zakrzew 13:35 - przy stawie,
Golina 13:40 - poczta,
Siedlemin 13:50 - przystanek w kierunku Roszkowa,
Roszków 13:55 - kościół,
Jarocin 14:00 - kierunek na Cielczę, poczta,
Cielcza 14:10 - przy ul. Poznańskiej,

Mieszków 14:15 - kościół w stronę Radlina,
Wilkowyja 14:25 - przystanek kierunek na Łuszczanów,
Łuszczanów 14:30.

