2012-11-29 | Pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekt "Spichlerz Polskiego Rocka"
Muzeum przed upływem wymaganego terminu złożyło trzy
wnioski w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
2013 r., co pozwoliło na uzyskanie oceny od strony formalnej,
która okazała się bezbłędna we wszystkich wnioskach:
- program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wpieranie działań
muzealnych: Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie - II etap.
To kolejny etap przygotowań przez Muzeum Regionalne w
Jarocinie stałej wystawy poświęconej 40-letnim rockowym
tradycjom miasta. Muzeum posiada koncepcję ekspozycji stałej,
opracowaną przez firmę Kłaput Project s.c. (szczegółowa
dokumentacja wykonawcza, obejmująca projekt plastyczny,
instalacje multimedialne i nagłośnieniowe oraz system informacji
wizualnej). Zadanie uwzględnia artystyczne prace scenograficzne i opracowania grafiki muzeum, które są
kolejnym etapem prac nad ekspozycją stałą.
Wnioskowana kwota: 285 000,00 zł.
- program: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury: Remont i adaptacja budynku na
Spichlerz Polskiego Rocka. Adaptacja 3-kondygnacyjnego magazynu zbożowego ma na celu przystosowanie go
do potrzeb powstającej w obiekcie (I i II piętro) wystawy stałej Spichlerz Polskiego Rocka oraz "spichlerzowego
klubu", gdzie będą odbywać się koncerty, spotkania autorskie, wystawy czasowe itp. Zadanie obejmuje prace
będące kontynuacją robót prowadzonych w 2011 r. (remont dachu, konstrukcji, elewacji, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej) oraz przeprowadzanej w 2012 r. przebudowie podłogi parteru, I i II piętra wraz z
wykonaniem instalacji hydrantowej i elektrycznej (pozyskane dotacje z MKiDN). Dalszy zakres prac to ostatni
etap remontu i adaptacji budynku na Spichlerz Polskiego Rocka: roboty budowlane: murarskie, tynkarskie,
okładzinowe, malarskie, montaż i konserwacja wierzchniej warstwy podłóg; instalacja C.O.; instalacja
wodociągowa wraz z przyłączem wodociągowym; wewnętrzna kanalizacja sanitarna; wentylacja mechaniczna
oraz instalacja elektryczna (system sygnalizacji pożaru).
Wnioskowana kwota: 377 650,00 zł.
- program: Edukacja, priorytet: Edukacja kulturalna: Z kontrkultury w popkulturę. Projekt "Z kontrkultury w
popkulturę" jest kontynuacją zeszłorocznego zadania, który umożliwia młodzieży zainteresowanej malowaniem
graffiti i street-artem wykonanie "legalnych" malowideł na zabudowie miejskiej Jarocina w czasie warsztatów
prowadzonych przez uznanych artystów w tej dziedzinie.
Oprócz młodzieży również artyści, cenieni w kręgach oficjalnej sztuki street-artu wykonają wielkoformatowe
malowidła na szczytach jarocińskich budynków. Wszystkie malowidła powstałe w ramach projektu Z
kontrkultury w popkulturę powiązane zostają tematycznie z historią polskiej muzyki rockowej i zaistnieją jako
element zewnętrznej ekspozycji muzealnej w ramach powstającego w Jarocinie Muzeum Rocka w Polsce, które
będzie funkcjonować pod nazwą Spichlerz Polskiego Rocka.
Projekt inicjuje szersze spojrzenie na przestrzeń wizualną i estetyczną miasta, związaną ze "Spichlerzem
Polskiego Rocka" i dziedzictwem kulturowym, jakie się z nim wiąże.
Równoczesnym założeniem przedsięwzięcia jest próba stopniowego opanowania "nielegalnie" powstających
napisów na zabudowie miejskiej poprzez kanalizację twórczej energii w proces kształtowania wizerunku miasta.
Wnioskowana kwota: 43 600,00 zł
Muzeum stara się pozyskać środki z ministerstwa (Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie - II etap oraz Remont i
adaptacja budynku na Spichlerz Polskiego Rocka), aby aplikację o środki norweskie bądź ewentualną pożyczkę z
inicjatywy Jessica umniejszyć o pozyskane dotacje.
Ponadto muzeum po konsultacjach i doradztwie z najlepszymi fachowcami z Kadr Kultury, czeka na wytyczne
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, aby złożyć wniosek na realizację ekspozycji stałej. Jednocześnie został
powołany zespół przygotowujący aplikację do unijnego programu Jessica, w którego skład wchodzą: viceprezes
JFPK Agnieszka Rybacka, specjalistka do pozyskiwania środków zewnętrznych JFPK Magdalena Kaniewska oraz
koordynatorka projektu "Spichlerz Polskiego Rocka" Julia Rzepka.
Julia Rzepka, koordynatorka projektu "Spichlerz Polskiego Rocka"

2012-11-29 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi uchwalona
Efektem prowadzonych wcześniej konsultacji Burmistrza Jarocina z mieszkańcami, jest Program współpracy
Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2013. Uchwała w tej sprawie została przyjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 listopada
2012r.
Należy zwrócić uwagę, że prowadzone przez Burmistrza konsultacje jak i przyjęty przez radnych Program
współpracy, są konsekwencją realizacji zapisów Ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie nadaje "trzeciemu sektorowi" systemowe miejsce w polskim
prawodawstwie wśród innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, co w konsekwencji ma ogromne
znaczenie dla funkcjonowania demokracji w ogóle. Stosowne formy współpracy są z roku na rok poszerzane i
udoskonalane. Obecnie jest to zróżnicowany zestaw działań i środków mających na celu jak najszersze
zaangażowanie obywateli w zarządzanie Gminą, poprzez przekazywanie możliwie największej liczby zadań
publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym.

2012-11-28 | Ministerstwo pozytywnie o projekcie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przesłało na ręce Dyrektora Jarocińskiego Ośrodka Kultury
pismo, w którym informuje, że projekt pn. "Europejskie Rytmy Młodych", przeszedł pozytywnie etap oceny
formalnej i został skierowany do oceny merytorycznej. Pragniemy przypomnieć, iż nowatorski projekt zakłada
jego realizację przy współpracy trzech różnej wielkości miast: Jarocina, Poznania i norweskiego Trondheim.
Projekt opracowany został przez zespół powołany w kwietniu, przez I Zastępcę Burmistrza Jarocina Hannę
Szałkowską. Celem projektu jest promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej poprzez organizację
dwóch edycji, w 2014 i 2015 roku, Europejskich Rytmów Młodych w Jarocinie jako imprezy towarzyszącej
festiwalowi muzyki rockowej w Jarocinie.
Decyzja Ministerstwa o skierowaniu Projektu do kolejnego etapu, pozwala mieć nadzieję, że nowatorski pomysł
popularyzacji Rytmów Młodych i promocji Jarocina, będzie miał szansę realizacji.

2012-11-27 | Rzeczowo, nie politycznie - w trosce o mieszkańców i środowisko
Temat nowego systemu gospodarki odpadami wywołuje co raz większe
zainteresowanie. W ostatnich dniach, Zastępca Burmistrza Jarocina Mikołaj
Kostka udzielił obszernego wywiadu dla Gazety Jarocińskiej. Prezentujemy
wybrane fragmenty rozmowy.
Po co w ogóle gmina wprowadza opłatę śmieciową?
Podobnie jak wszystkie gminy w Polsce nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy do
tego zobowiązani przez ustawę, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012
roku. Najpóźniej po 1 lipca 2013 roku musi być wdrożony nowy program
gospodarki odpadami. Podkreślam tą graniczna datę na wszystkich spotkaniach
z mieszkańcami.
Dzisiaj większość mieszkańców ma kosze, osiedla - kontenery, ludzie
segregują odpady. Po co więc te zmiany?
Niestety w ostatnich latach nie zmieniły się znacząco wskaźniki, jeśli chodzi o
odzysk odpadów selektywnie zbieranych oraz ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji.
Nowe przepisy są pewna próba rozwiązania tego problemu i osiągnięcia standardów europejskich. Wszyscy
produkujemy śmieci, więc ten problem będzie narastał. Statystyczny mieszkaniec Jarocina produkuje około 280
kg różnych odpadów rocznie. Nadal niewielka część z nich jest odzyskiwana i przetwarzana.
Każdy będzie miał kosz na śmieci niesegregowane, jak dzisiaj, i worki na szkło, papier i plastik?

Dokładnie. Przy czym system segregacji będzie wyraźnie tańszy, aby obligował mieszkańców do selekcji.
Według nowych zasad, to gmina ustali opłaty, ale też będzie musiała udowodnić, że mieszkaniec nie wywiązuje
się z umów. Ważne jest też to, że my żadnych pojemników nie będziemy wykluczać oraz narzucimy firmie
odbierającej odpady komunalne, że jeśli ktoś nie chce pojemnika kupić, to żeby mógł go np. wynająć.
Każdy właściciel posesji będzie do 15 marca musiał zadeklarować liczbę mieszkańców, która będzie
podstawą do naliczenia opłat. Jak to będzie wyglądało technicznie?
Mamy już opracowany wzór deklaracji, która zostanie dostarczona wszystkim mieszkańcom. Oprócz tych
ważnych informacji będziemy również prosić o podanie nr telefonu i adresu e-mail, abyśmy mieli ułatwiony
kontakt z mieszkańcami i na bieżąco mogli przekazywać ważne informacje. Opłaty chcemy pobierać w cyklu
miesięcznym i dzięki temu będą mniej odczuwalne dla gospodarstwa domowego. Będzie je można realizować
poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego lub wybranej placówce.
W projekcie uchwały złożonej w ubiegłym tygodniu pojawiły się propozycje stawek - 9 zł za śmieci
segregowane i 15 zł za niesegregowane. W wielu gminach te opłaty są na niższym poziomie.
Nieprawda, ponieważ gminy w większości nie podjęły jeszcze stawek opłat za gospodarowanie odpadami. I
wręcz przeciwnie, tam gdzie zostały one przyjęte są na podobnym poziomie lub zdecydowanie wyższym. Ten
system musi się bilansować i jeśli ktoś podejdzie do tego politycznie, a nie rzeczowo to będzie miał problem z
zapłaceniem faktury Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów.
Czy ten nowy system będzie obsługiwała specjalna komórka w gminie?(...)
Osobnego wydziału nie będzie(...) U nas chcemy to zorganizować na zasadzie współpracy dwóch wydziałów.
Funkcjonuje już zespół zadaniowy, któremu kieruje i to się sprawdza.
Radni dopiero dowiedzieli się o nowych stawkach. Spodziewa się pan ostrej dyskusji?
Mam nadzieję, że nie będzie "gry" zaproponowanymi przez urząd stawkami. Jestem przekonany, ze radni
twardo i merytorycznie podejdą do tematu(...).
Bliższych informacji dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami udzielają Członkowie Zespołu
Zadaniowego ds. wdrażania systemu, pod kierownictwem Zastępcy Burmistrza - Mikołaja Kostki. Prosimy
dzwonić : (62) 74 99 548,
W załączeniu prezentacja dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - Zapraszamy!!

2012-11-26 | Datownik ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego
Zarząd Koła Polskiego Związku Filatelistów w Witaszycach razem z
Muzeum Regionalnym oraz przy pomocy Biura Promocji Gminy zainicjował
wydanie walorów pocztowych upamiętniających postać ks. Ignacego
Niedźwiedzińskiego. To sposób by aktywnie włączyć się w cały ciąg
wydarzeń odbywających się w roku, któremu patronuje ta znamienita
postać. Kulminacja obchodów przypada 1 grudnia 2012 roku. Tego dnia
wspominamy bowiem 110. rocznicę święceń kapłańskich ks.
Niedźwiedzińskiego. Między innymi ten fakt zostanie upamiętniony emisją
specjalnej karty pocztowej. Na walorze w części ilustracyjnej
zamieszczono reprodukcję fotografii z autografem duchownego. W tle zarys kościoła pw. Św. Marcina gdzie
posługę sprawował ks. Niedźwiedziński. Dodatkowo Poczta Polska przygotowała okolicznościowy datownik z
wizerunkiem proboszcza oraz hasłem informującym o podstawie jego wydania. Nie lada atrakcją będzie też
stoisko pocztowe. Zostanie ono uruchomione w pierwszą sobotę grudnia w filii Biblioteki Publicznej w Ratuszu w

godzinach 9:30 - 12:00. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ w podcieniach swojej siedziby
Muzeum Regionalne zorganizowało plenerową wystawę przypominającą postać ks. Niedźwiedzińskiego. Każda
osoba, która w dniu promocji filateliów dotrze na Rynek ma szansę by zaopatrzyć się w te pamiątkowe
wydawnictwa. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do wysyłania pozdrowień z Jarocina na przygotowanej przez
Pocztę Polską oraz witaszyckich filatelistów korespondentkach. Osoby, które z różnych powodów nie nabędą
opisanych walorów w dniu 1 grudnia informujemy, że będzie je można również zakupić w Urzędzie Pocztowym
nr 1 w Jarocinie przy Al. Niepodległości 13. Sprzedaż prowadzona do wyczerpania nakładu, a stempel
okolicznościowy będzie stosowany do dnia 28 grudnia 2012 roku.

2012-11-25 | Narodowy Program Przedsiębiorczości

Młodym,
przyszłym
przedsiębiorcom
brakuje wiedzy i
pieniędzy, które
pozwoliłyby im
zacząć pracę na
swoim. Do
założenia własnej
firmy zachęcać ma
konkurs
skierowany do
osób w wieku 18-29 lat, organizowany w ramach Młodym, przyszłym przedsiębiorcom brakuje wiedzy i
pieniędzy, które pozwoliłyby im zacząć pracę na swoim. Do założenia własnej firmy zachęcać ma konkurs
skierowany do osób w wieku 18-29 lat, organizowany w ramach Narodowego Programu Przedsiębiorczości.
Pierwszy etap, czyli test z przedsiębiorczości właśnie wystartował. Punkt ciężkości Narodowego Programu
Przedsiębiorczości został położony na działania edukacyjne oraz aktywności angażujące młodych
przedsiębiorców do uczestniczenia w kampanii. Od 19 listopada do 18 grudnia br. na stronie internetowej
www.parp.gov.pl/npp zostanie przeprowadzony test z przedsiębiorczości. W teście znajdą się pytania otwarte
oraz zamknięte, a jego poprawne wypełnienie będziekwalifikowało do dalszego etapu konkursu polegającego na
przygotowywaniu biznesplanów, z których najlepszy zostanie nagrodzony 60 tys. zł na realizację. W konkursie
będą mogły wziąć udział osoby pełnoletnie, które w dniu przystąpienia do Konkursu nie ukończyły 29 lat, osoby
nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie
do Konkursu oraz osoby mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Pierwszy etap, czyli test z
przedsiębiorczości właśnie wystartował. Punkt ciężkości Narodowego Programu Przedsiębiorczości został
położony na działania edukacyjne oraz aktywności angażujące młodych przedsiębiorców do uczestniczenia w
kampanii. Od 19 listopada do 18 grudnia br. na stronie internetowej www.parp.gov.pl/npp zostanie
przeprowadzony test z przedsiębiorczości. W teście znajdą się pytania otwarte oraz zamknięte, a jego poprawne
wypełnienie będzie kwalifikowało do dalszego etapu konkursu polegającego na przygotowywaniu biznesplanów,
z których najlepszy zostanie nagrodzony 60 tys. zł na realizację. W konkursie mogą wziąć udział osoby
pełnoletnie, które w dniu przystąpienia do Konkursu nie ukończyły 29 lat, osoby nie prowadzące
zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Konkursu
oraz osoby mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2012-11-23 | Tablica pamięci ofiar na nowym miejscu
Kamienna tablica upamiętniająca ofiary walk z faszyzmem i
komunizmem na terenie ziemi jarocińskiej, została umieszczona w
nowym miejscu - na budynku Gimnazjum nr 1, od strony ul.
Kościuszki. Dotychczas znajdowała się na ścianie byłego budynku
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie, przy ul.
Kościuszki 27. Budynek należy obecnie do prywatnego właściciela. Po
rozpoczęciu remontu budynku, Prezes Związku Więźniów Politycznych
i Represjonowanych Okresy Stalinowskiego Oddział Terenowy w

Jarocinie - p. Stefan Koterba podjął starania dla umieszczenia tablicy w innym, godnym miejscu. Z pełnym
uznaniem i zrozumieniem dla sprawy i starań Prezesa Związku, podszedł Burmistrz Jarocina. Przy aprobacie
Prezesa St. Koterby oraz dyrektora Gimnazjum nr 1, uzgodniono, iż pamiątkowa kamienna tablica, wraz z
elementami religijnymi zostanie umieszczona na budynku Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. Od 12 listopada br.
tablica znajduje się na nowym, wcześniej uzgodnionym miejscu. Należy wspomnieć, że jej fundatorem był
jarociński Oddział Związku, którego prezesem od wielu lat, jest Stefan Koterba. Tablica została odsłonięta w
dniu 11 listopada 1997 roku, przez burmistrza Pawła Jachowskiego, i poświęcona przez ks. Stanisława
Adamskiego - ówczesnego proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla.

2012-11-22 | Nowe edycje Rytmów Młodych
Trzy różnej wielkości miasta : Jarocin, Poznań i norweski Trondheim połączył jeden
wspólny projekt -"Europejskie Rytmy Młodych". Prace nad projektem rozpoczęły się
w kwietniu, po powołaniu przez I Z-cę Burmistrza Hannę Szałkowską zespołu
roboczego w składzie: dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie - Sebastian
Pluta, dyrektor JOK-u - Anna Staśkiewicz, wiceprezes JFPK - Agnieszka Rybacka,
oraz Bartosz Walczak i Magdalena Kaniewska - pracownicy funduszu. W
międzyczasie dołączyła do zespołu Julia Rzepka - nowy koordynator projektu
"Spichlerz Polskiego Rocka". Nieoceniona pomoc "przyszła" ze strony Pawła Spery,
który podjął się roli tłumaczenia i bezpośredniego łącznika z Norwegią. Zespół
opracował nowatorski projekt, którego celem jest promowanie różnorodności
kulturowej i artystycznej poprzez organizację dwóch edycji, w 2014 i 2015 roku,
Europejskich Rytmów Młodych w Jarocinie jako imprezy towarzyszącej festiwalowi muzyki rockowej w Jarocinie.
Honorowym Patronem tej imprezy będzie Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, a naszym partnerem po podpisaniu listu intencyjnego zostało Muzeum Rocka w Trondheim w
Norwegii. A zatem, jest szansa na trwalsze partnerstwo z uwagi na to, iż podobny charakter będzie miał
Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie. W połowie października Jarociński Osrodek Kultury złożył wniosek
aplikacyjny do Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego
dziedzictwa kulturowego"- w ramach MF EOG 2009 - 2014. Wartośc projektu to ponad 580. 000 zł, wkład
własny wyniesie 10% - to jest 58.000 zł. Partnerowi z Trondheim, Partnerowi Honorowemu i całemu zespołowi
dziękujemy za pracę i inwencję w tworzeniu projektu.

2-11-22 | Szlachetna Paczka w Jarocinie
W tym roku po raz pierwszy do Jarocina
zawitał projekt SZLACHETNA PACZKA. Jest to
ogólnopolski projekt pomocy osobą, które w
niezawiniony sposób znalazły się w trudnej
sytuacji. Projekt realizowany jest od 2001
roku przez Stowarzyszenie WIOSNA.
Rodzinami z Jarocina i okolic opiekuje się
trójka wolontariuszy: Maria Kubicka-Główny,
Michalina Socha-Muszyńska oraz Mirosław
Twardowski. Wolontariusze przeszli szkolenie zorganizowane przez
Stowarzyszenie WIOSNA, które przygotowało ich do pełnienia swojej roli i są
właśnie w trakcie odwiedzania przydzielonych im rodzin. Wolontariusze
działają przy Pleszewskim sztabie SZLACHETNEJ PACZKI, ale już za rok
Jarocin może liczyć na własną drużynę SuperW czyli właśnie wolontariuszy
Stowarzyszenia WIOSNA.
SZLACHETNA PACZKA pomocą obejmie około 12 tys. rodzin, czyli ponad 50
tys. osób w trudnej sytuacji materialnej. Dokładna liczba rodzin nie jest
jeszcze znana, bo w całym kraju trwa odwiedzanie ubogich rodzin przez
wolontariuszy. Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI, czyli SuperW, poznają
sytuację rodzin i konkretne potrzeby. Na tej podstawie tworzą opisy, które
trafiają do internetowej bazy. Tam darczyńca może wybrać konkretną rodzinę
ze swojej miejscowości i przygotować dla niej mądrą i skuteczną pomoc lub
dokonać wpłaty na organizację projektu.
Hasło Szlachetnej Paczki 2012, "Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze"

to zachęta do wyjścia z tłumu, by wreszcie zmienić otaczający nas świat. Bohaterstwo polega na przekroczeniu
swoich spraw i zaangażowania się na rzecz innych.
Przez ostatnie 11 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i
Wolontariuszy. Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym
człowiekiem i pokazaniu mu, że nie jest w tej trudnej sytuacji sam. Działania Stowarzyszenia WIOSNA opierają
się na mechanizmie pośredniczenia. Samo Stowarzyszenie nie udziela pomocy, jedynie tworzy struktury i
narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi.
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski razem ze wszystkimi urzędnikami Urzędu Miejskiego w Jarocinie
przygotowują paczkę dla wybranej rodziny.

2012-11-22 | Dzień Honorowego Krwiodawstwa
22 listopada jarociński oddział PCK organizował obchody związane z
Dniem Honorowego Krwiodawstwa. To właśnie jednym z fundamentów
działalności PCK jest honorowe krwiodawstwo, którego tradycja
kultywowana jest już od ponad pół wieku. Jarociński oddział PCK wraz z
działającym przy nim Klubem Honorowych Dawców Krwi, na tym polu są
szczególnie aktywni. Jarocińscy działacze organizują wiele akcji, w ramach
których mieszkańcy mogą oddawać krew. Okazją ku temu są m.in.
siatkarskie "Lekcje Agaty", Z okazji tej uroczystości Burmistrz Jarocina
Stanisław Martuzalski złożył serdeczne podziękowania za promowanie
wśród naszej społeczności idei honorowego krwiodawstwa.

2012-11-21 | Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji
w imieniu Burmistrza Mikołaj Kostka - Zastępca Burmistrza złożył na
ręce Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jarocinie najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za trud
wkładany w pracę na rzecz innych.
Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników
służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych,
zapisanym w ustawie o pomocy społecznej. Ustanowiono go na
pamiątkę pierwszego spotkania ministra pracy i polityki społecznej,
Jacka Kuronia z reprezentacją pracowników pomocy społecznej, które
odbyło się 21 listopada 1989 roku w kaszubskiej wsi Charzykowy.

2012-11-20 | Szklana statuetka dla ZGO
Podczas XIII edycji konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie otrzymał SZKLANĄ
STATUETKĘ za zbiórkę stłuczki szklanej. Partnerem i fundatorem statuetek w
tej kategorii jest Recykling Centrum.
Komisja konkursowa brała pod uwagę:
a) masa zebranego surowca wtórnego metodą zbiórki selektywnej,
b) masa zebranego surowca wtórnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca
obszaru objętego zbiórką,
c) udokumentowany przyrost masy selektywnie zbieranego surowca w stosunku do roku poprzedniego,
d) gęstość zaludnienia (os/km2) na obsługiwanym przez dany podmiot terenie,
e) rozwiązania systemowe zgodne z wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi programami gospodarki

odpadami,
f) dostępność i dogodność programu dla mieszkańców,
g) udokumentowanie prowadzonej edukacji ekologicznej poprzez opis prowadzonych działań, dostarczenie
broszur, ulotek, plakatów, zdjęć i innych materiałów,
h) skuteczność i innowacyjność działań edukacyjnych wspierających program, w tym wykorzystanie mediów,
szkół, itp.,
i) odpowiednie przygotowanie surowca do przetwórstwa/recyklingu zgodnie ze standardami danej branży,
j) ilość przekazana do recyklingu (zgodnie z Ustawą o odpadach), poświadczona kartą przekazania odpadów i
kopią DPR,
k) sposób zagospodarowania odpadów nieprzydatnych do recyklingu,
l) masa zebranej stłuczki szklanej z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe.
Gratulujemy!!

2012-11-19 | Burmistrz pamiętał o jubileuszu sióstr Elżbietanek
W minioną niedzielę, w kościele św. Marcina odbyła się uroczysta msza, z okazji
170 rocznicy powstania zakonu Sióstr Elżbietanek i 120 rocznicy przybycia
pierwszych Sióstr do Jarocina. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00,
przypomnieniem historii zakonu i działalności Elżbietanek w Jarocinie. O
jubileuszu Sióstr zakonnych pamiętał Burmistrz Stanisław Martuzalski, który
uczestniczył w uroczystościach w kościele, a później na spotkaniu gości,
zaproszonych przez Jubilatki- Elżbietanki. Burmistrz, wręczając kwiaty, złożył na
ręce siostry przełożonej gratulacje, i okolicznościowe życzenia, oraz specjalny
list.
Trzeba przypomnieć, że zasługa sprowadzenia Sióstr Elżbietanek do Jarocina jest zasługa ks. Proboszcza
Niklewskiego, co nastąpiło 5 marca 1892 roku. Pierwsze trzy Siostry przybyłe do Jarocina: S.Audencja,
S.Fabiola i S.Wera, zajmowały się chorymi i opieka nad szatami liturgicznymi. Od 1951 r. organizowano punkty
katechetyczne i tzw. "ochronki" przy kościele św. Marcina i Chrystusa Króla. Obecnie z powodu małej liczebności
- są tylko cztery, posługują tylko w parafii św. Marcina.

2012-11-19 | O Nadwarciańskiej Drodze Św. Jakuba
W Jarocińskim Centrum Informacji o Regionie odbyło się spotkanie o
najstarszym europejskim szlaku pielgrzymkowym. Opowiadali o nim państwo
Jolanta i Zbigniew Janczakowie, dla których wędrówki drogą św. Jakuba to
życiowa pasja. Przebyte podróże i pokonane kilometry przez małżeństwo
"pielgrzymów" zaowocowały wyznaczeniem Nadwarciańskiej Drogi św. Jakuba.
Ta z kolei jest szlakiem dojściowym do trasy wielkopolskiej, która łączy się już
z całą Europą. Sam szlak Nadwarciańskiej Drogi Św. Jakuba oznaczony
symbolem muszli i żółtymi strzałkami liczy 111 km. Jest zaplanowany w taki
sposób, aby łączyć miejsca związane z kultem św. Jakuba i inne ciekawe
obiekty kulturalne i przyrodnicze. Znaczna część trasy przebiega wzdłuż wcześniej wyznakowanych pieszych i
rowerowych szlaków turystycznych. Wychodzi z Lądu nad Wartą - dawniej klasztor Cystersów, a kończy się
natomiast w miejscowości Lubiń - klasztor Benedyktynów. Trasa szlaku częściowo wiedzie wzdłuż lub w pobliżu
rzeki Warty oraz obejmuje tereny należące do dwóch parków krajobrazowych: Nadwarciańskiego i ŻerkowskoCzeszewskiego. Na spotkaniu można się było też dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy związanych z miejscami na
szlaku do Hiszpanii i samej katedrze w Santiago de Compostela - celu pielgrzymów.
W Filii nr 1 "Pod Ratuszem", gdzie działa Jarocińskie Centrum Informacji, można kupić mapę z zaznaczonym
szlakiem.

2012-11-19 | Ruszył kurs języka angielskiego w bibliotece
Na jego potrzeby biblioteka udostępniła 5 stanowisk komputerowych ze
słuchawkami i mikrofonem. Kursanci będą zdobywać umiejętności językowe
ucząc się słownictwa, rozumienia ze słuchu, pisania, gramatyki oraz wymowy.
Multimedialne elementy kursu zawierają gry, filmy HD, piosenki oraz fotolekcje.
Każda z osób pracuje sama i sama narzuca sobie tempo nauki oraz monitoruje
swoje postępy. Kurs języka angielskiego odbywa się w poniedziałki i środy
przez cały dzień. Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji 2 godziny w ciągu
tygodnia. Z możliwości nauki języka angielskiego w Bibliotece Głównej korzysta
26 osób. Od września kurs języka angielskiego przeprowadzany jest również w następujących filiach: Filii nr 2
Jarocinie, Cielczy, Golinie, Wilkowyi i Witaszycach. Kurs języka angielskiego został udostępniony bibliotece
przez firmę Funmedia w ramach projektu Angielski 123 w bibliotece.

2012-11-19 | Jarocińska Biblioteka zaprasza
5 grudnia 2012 r. środa; o godz. 16.30 w czytelni Biblioteki Głównej odbędzie się spotkanie w Klubie
Magicznych Nożyczek, podczas którego będziemy uczyć się jak metodą decoupage-u ozdabiać bombki. Zajęcia
poprowadzi pani Agnieszka Rybacka. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do opiekunki Klubu pani Lidii Leśnej tel.
62 747 23 46 wew. 34
7 grudnia 2012 r. w piątek na ŚWIĄTECZNY KIERMASZ BIBLIOTECZNY do Biblioteki Głównej. W godzinach od 9
do 17 będzie można kupić książki po atrakcyjnych cenach oraz takie za złotówkę, ręcznie robione kartki oraz
ozdoby świąteczne, przygotowane przez uczestników zajęć w ramach Klubu Magicznych Nożyczek.
7 grudnia 2012 r. w piątek, o godz. 16.30 w sali kominkowej Pałacu Radolińskich odbędzie się spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki, który będzie omawiał książkę Fiodora Dostojewskiego "Zbrodnia i kara". Gościem
specjalnym będzie pani dr Grażyna Jatczak, wykładowczyni literatury rosyjskiej z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

2012-11-16 | Głośna próba syren - 22 listopada
W dniu 22 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 12.00 na terenie miasta Jarocin zostaną testowo uruchomione
na jedną minutę syreny alarmowe w ramach treningu systemu ostrzegania i alarmowania.

2012-11-16 | Budżet na 2013 rok, złożony
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski podpisał projekt budżetu gminy
Jarocin na rok 2013. W projekcie zaplanowano dochody budżetu w łącznej
kwocie 110.695.832 zł, w odniesieniu do planowanych wydatków, dochody
są wyższe o kwotę 91.200 zł, która stanowi nadwyżkę budżetu. Należy
zauważyć, że zaplanowane przez administrację Burmistrza St.
Martuzalskiego wydatki budżetowe na przyszły rok wynoszą 110.604.632 zł,
i są niższe o ponad 13 milionów od wydatków przyjętych w budżecie roku
ubiegłego. W ubiegłorocznym budżecie przyjętym 13 grudnia 2011r.
wydatki gminy, w stosunku do dochodów były wyższe, i stanowiły deficyt w
wysokości ponad 15 milionów zł. Projekt budżetu został przedłożony Radzie
Miejskiej, i będzie przedmiotem jej obrad na grudniowej sesji.

2012-11-15 | Zmiana w jarocińskim batalionie
W dniu 14 listopada br. ppłk Marian BOROWIAK przekazał obowiązki dowódcy
16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie mjr Andrzejowi GALANOWI
dotychczasowemu Zastępcy Dowódcy, który jednocześnie został mianowany do
stopnia podpułkownika.
Na uroczystość przybyli Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg.
pil. Włodzimierz USAREK, przedstawiciele władz samorządowych miast,
powiatów i gmin garnizonu jarocińskiego, przedstawiciele służb mundurowych
oraz organizacje kombatanckie. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski
podziękował ppłk Marianowi Borowiakowi za cały trud włożony w pracę w
jarocińskiej jednostce, a nowemu dowódcy życzył wytrwałości na objętym stanowisku.
Zdający obowiązki dowódcy ppłk Marian BOROWIAK przypomniał o zmianach i ważnych wydarzeniach, które
były udziałem 16. batalionu remontu lotnisk za jego kadencji i podziękował za ponad 4-letnią, owocną
współpracę. Natomiast nowy dowódca ppłk Andrzej GALAN podkreślił fakt, iż wyznaczenie go na nowe
stanowisko jest dla niego wielkim zaszczytem i honorem, ale nade wszystko wielką odpowiedzialnością wobec
67 letniej historii i chlubnych tradycji jarocińskiego batalionu.

2012-11-15 | Gala w JOKu
Obchody Święta Niepodległości i Patrona Miasta, są okazją kiedy corocznie Burmistrz Jarocina przyznaje
nagrody im. St. Taczaka za szczególne osiągnięcia dla Ziemi Jarocińskiej, oraz nagrody w konkursie na
najlepszą pracę dyplomową, tematycznie związaną z Ziemią Jarocińską.

W tym roku laureatami nagrody im. St. Taczaka zostali: Laura Paluszkiewicz - wieloletnia nauczycielka,
polonistka Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, Aleksandra i Jarosław Mendelscy - założyciele i współautorzy
sukcesów Zespołu Folklorystycznego "Snutki", Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Mieszkowa, oraz Grupa
Rekonstrukcyjna Armii Wielkopolskiej im. Gen. St. Taczaka w Mieszkowie. Kapituła Konkursowa postanowiła też
przyznać dwie nagrody dla miast partnerskich - Libercourt i Schluchtern. Pamiątkowe statuetki zostaną
wręczone przedstawicielom władz obu miast w roku przyszłym, podczas obchodów rocznicowych związanych z
podpisaniem umów o współpracy. Do konkursu na najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z Ziemią
Jarocińską zgłoszono 14 prac. Nagrodzono trzech autorów. Pierwsze miejsce przyznano Tomaszowi Cieślakowi
za "Kształtowanie się władzy ludowej na terenie powiatu jarocińskiego w latach 1945 - 1947", drugą nagrodę
otrzymał Tomasz Ratajczak, który napisał o "Koncepcji systemu zieleni miejskiej w Jarocinie", Sylwia Rybacka
zajęła trzecie miejsce w konkursie za : "Ziemiaństwo polskie powiatu jarocińskiego 1887 - 1914". Nagrody
wręczane były przez Burmistrza Stanisława Martuzalskiego, któremu towarzyszyli w tej podniosłej chwili
poszczególni członkowie kapituł konkursowych. Uroczystość wręczenia nagród poprzedziło patriotyczne
widowisko "Wolność kocham...". W tym oryginalnym pod względem artystycznym spektaklu, przedstawiono
wydarzenia historyczne obrazujące siłę patriotyzmu Polaków na długiej, ponad wiekowej drodze do
niepodległości Ojczyzny, odzyskanej 11 listopada 1918r. To piękne widowisko stworzone zostało przez
Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" z Goliny.
Nagrody były wręczane podczas otwartej uroczystości w Jarocińskim Ośrodku Kultury.

2012-11-14 | Spotkali się po 40 tu latach i uczcili KS Victorię
W sobotę 10 listopada br. w hali sportowej Jarocin Sport sp. z o.o., spotkało się
ponad 70 ciu byłych zawodników, trenerów i działaczy Klubu Sportowego
Victoria Jarocin, który został rozwiązany kilkanaście lat temu. Powód spotkania
był szczególny, w bieżącym roku mija bowiem 100 lat kiedy entuzjaści sportu w
Jarocinie, założyli drużynę piłkarską pod nazwą "Wiktorja". Był to rok 1912,
pierwszym prezesem został Florian Mikuła. Pomysłodawcą uczczenia tamtego
wydarzenia i zorganizowania spotkania był Burmistrz Jarocina Stanisław
Martuzalski, który w latach siedemdziesiątych także reprezentował barwy
Victorii w drużynie koszykarzy. Niektórzy z przybyłych gości widzieli się ostatni
raz 40 lat temu. Minutą ciszy oddano hołd zmarłym kolegom.W czasie otwarcia uroczystości, Burmistrz
skierował do przybyłych gości, dawnych kolegów słowa podziękowania i gratulacje. Zaznaczył też , że przeżycia
sportowe i piękna koleżeńska rywalizacja, zasady fair-play, to elementy które dzięki wspaniałym
wychowawcom, trenerom i kolegom pozostają na zawsze w pamięci, tak jak pamięć o Victorii której już niestety
nie ma. Ciekawe widowisko na parkiecie hali sportowej stworzyli zawodnicy kilku pokoleń. W krótkich
kilkudziesięciominutowych meczach swoje umiejętności pokazali dawni zawodni Victorii - koszykarze, a wśród
nich burmistrz St. Martuzalski czy Marek Przymusiński - radny Rady Miejskiej. Mimo upływu wielu lat, także
zawodnicy piłki nożnej pokazali świetne umiejętności i technikę. Zebrani w hali goście, z wielkim
zainteresowaniem przyglądali się poczynaniom zawodników szkółki piłkarskiej prowadzonej przez Zdzisława
Witczaka - byłego zawodnika Victorii, oraz piłkarzy Zespołu Szkół nr 5 z Jarocina - wicemistrzów Polski w
Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska. Do walki zagrzewał ich sam dyrektor szkoły, p. Marek Durczak i
wychowawca Sł. Udzik. Organizację uroczystości prowadził p. Marek Tobolski były zawodnik a później trener
sekcji tenisa stołowego, wspierał go jego kolega Klubowy, p. Andrzej Karaś - dawny piłkarz i trener. Ostatni
prezes Klubu, p. Eugeniusz Baziuk przypomniał, że w Victorii działało 8 sekcji które skupiały ponad 480
zawodników zarejestrowanych w Polskim Związku Sportowym. Burmistrz Stanisław Martuzalski uhonorował
wszystkich przybyłych zawodników, trenerów i działaczy pamiątkowym dyplomem. Swe wpisy do przygotowanej
specjalnej księgi pamiątkowej złożył Burmistrz, oraz zawodnicy m.in. z sekcji tenisa stołowego, koszykarz
Henryk Kowalski, Jacek Chudzik, piłkarz i działacz Tadeusz Owczarski, lekkoatletka Zofia Łukowiak, i wielu
innych. Finał sobotnich uroczystości, i niekończące się wspomnienia miały miejsce przy wspólnym obiedzie i
kawie w restauracji Jarocin Sport sp. z o.o. W niedzielę, otwarta została wystawa w Muzeum Regionalnym w
Ratuszu, poświęcona historii KS Victoria Jarocin.Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Muzeum,
zgromadzono na wystawie cenne pamiątki. Dziesiatki zdjęć, puchary, medale, legitymacje i dokumenty
przenoszą odwiedzających wystawę w niezwykły świat jarocińskiego sportu, ich bohaterów i historii Klubu
Sportowego Victoria Jarocin. Wystawa czynna będzie jeszcze przez kilka tygodni,
ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA TEJ NIEZWYKŁEJ EKSPOZYCJI!

2012-11-14 | Koncertowe obchody Dni Patrona Jarocina
Na jarocińskim rynku w dniach 10 - 11 listopada nie brakowało
atrakcji. Tegoroczne obchody Dni Patrona Jarocina, św. Marcina
wypełnione były muzyką, biesiadowaniem i spotkaniem ze św.
Marcinem który prezentując się na rynku, był atrakcją
szczególnie dla dzieci. O jarociniakach nie zapomniał także
Burmistrz Stanisław Martuzalski, po uroczystej mszy w kościele
św. Marcina częstował mieszkańców tradycyjnymi marcińskimi
rogalami. W sobotnie popołudnie jarociniacy mieli okazje
wysłuchać przebojów w wykonaniu zespołu "Rust' , 'T-R-O-L' i
Experimental. Dla biesiadników przygrywał także zespół
"Sekret". Swoimi "przebojami" ludowymi zachwycali tancerze
zespołu folklorystycznego "Snutki". Największą gwiazdą i
atrakcją sobotniego wieczoru, był występ zespołu Varius Manx.
Doskonały kontakt zespołu z publicznością sprawił, że zebrani na
rynku jarociniacy bawili się doskonale.

2012-11-13 | Tydzień Kultury Regionalnej
Kolejny Tydzień Kultury Regionalnej już za nami. W tym roku był on bardzo ciekawy i atrakcyjny. Bibliotekarki
zadbały aby każdy znalazł coś dla siebie w deszczowe, listopadowe wieczory. Był zatem dzień literacki z
Marianem Pilotem, laureatem najbardziej prestiżowej i medialnej nagrody Literackiej NIKE. Zdobył ją w roku
2011 za książkę "Pióropusz" opisującą wielkopolską wieś po II wojnie światowej. Było także spotkanie na temat
savoir vivre'u. O tym jak go stosować na co dzień ale też i nie przesadzać opowiadała pani Małgorzata

Kwiecińska, znana wszystkim mieszkanka Jarocina, ilustratorka książki Janiny Grali "Siedmiomilowe buty".
Książka ta była czytana w dzień poświęcony młodym mieszkańcom Jarocina. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Jarocinie wysłuchali bajki o Basi i wspólnie wykonali mapę zabytków Ziemi Jarocińskiej. Na koniec odbyło
się spotkanie z Karoliną Król, uczennicą krotoszyńskiego liceum. Karolina jest autorką książki dla młodzieży
"Cukierek albo psikus", którą wydało znane warszawskie wydawnictwo i w ten sposób rozpoczęła się jej kariera
pisarska.

2012-11-13 | Informacja o regionie na dwie gwiazdki
Wielkopolska Organizacja Turystyczna po raz kolejny dokonała certyfikacji
punktów/centrów informacji turystycznej z Wielkopolski na lata 2013/2014. W tym roku
do certyfikacji zgłosiło się również działające od czerwca 2011 roku przy Fili nr 1 ?Pod
Ratuszem? Jarocińskie Centrum Informacji o Regionie. Składając wniosek jako
nowopowstały punkt informacji turystycznej zakładaliśmy przyznanie na początku
naszej działalności jednej gwiazdki. Jednakże po skończonej weryfikacji i szczegółowej
analizie przeprowadzonej przez przedstawicieli Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej z
Poznania, centrum uzyskało większą ilość punktów co przełożyło się na otrzymanie
certyfikatu z dwoma gwiazdkami. 8 listopada 2012 r. odbyła się w Poznaniu uroczysta
gala, podczas której wręczano certyfikaty. Nagrodę dla nas odbierała koordynatorka
jarocińskiego centrum Marta Pakulska, której towarzyszyli dyrektor biblioteki Agnieszka
Borkiewicz i burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Celem przeprowadzenia
certyfikacji jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów oraz
stworzenia krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji
turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i
krajowym. Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności,
na podstawie zgłoszeń nadsyłanych przez centra turystyczne.

2012-11-13 | Strona www biblioteki w Jarocinie nagrodzona
"Aktualnie wirtualnie" - taki tytuł nosił konkurs na najlepszy biblioteczny serwis
www ogłoszony przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Do konkursu zgłosiło się 21 bibliotek z województwa
wielkopolskiego. Kapituła konkursowa przyznała trzy równorzędne nagrody i
jedno wyróżnienie. Miło nam poinformować, że nasza biblioteka znalazła się w
gronie nagrodzonych obok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Śremie oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku. Wyróżnienie otrzymała Gminna
Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich. Nagrody po 3 tys. zł każda

wręczono na III Regionalnej Konferencji Bibliotek, która odbyła się w Poznaniu 13 listopada.

2012-11-12 | Capstrzyk
8 listopada na jarociński rynek wkroczyło wojsko, a za nim poczty sztandarowe służb mundurowych, bractw
kurkowych, organizacji kombatanckich i szkół. W blasku pochodni trzymanych przez harcerzy odbył się
capstrzyk i Apel Poległych, po którym zabrzmiała salwa honorowa. Złożone też zostały kwiaty przy tablicy na
krużgankach kościoła św. Marcina, przy której wartę pełnili członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców
Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka z Mieszkowa. Oficjalne uroczystości zakończył występ Orkiestry
Wojskowej z Bytomia. W ich wykonaniu usłyszeć można było Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego i inne
utwory patriotyczne.
Wcześniej została odprawiona Msza Święta w kościele św. Marcina w intencji Narodu i Bohaterów Powstania
Wielkopolskiego.

2012-11-08 | Jak zmienić oświatę - powiedzą na Konferencji w Warszawie
W dniach 14-15 listopada br. odbędzie się konferencja pt."ZMIENIAMY OŚWIATĘ - fundusze
europejskie w latach 2007 - 2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 20142020". Patronat objęła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, organizatorem
jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych. Dyskusja toczyć się
będzie w formie paneli tematycznych. Organizatorzy poprosili znane autorytety naukowe do
przygotowania zagadnień i ich przedstawienie w czasie dyskusji. Wyróżnienie spotkało I Zcę Burmistrza Hannę Szałkowską, która znalazła się w gronie takich osób jak: Prof. Grzegorz
Mazurkiewicz (UJ), Prof. Jolanta Choińska-Mika i Mirosława Kwiatek z Dolnośląskiego Urzędu
Marszałkowskiego.

2012-11-07 | Ulica Bema oświetlona
Na ulicy Bema w Jarocinie powstała nowa sieć
oświetlenia ulicznego. Na odcinku około 400
metrów zlokalizowano 11 słupów oświetleniowych
wraz z oprawami firmy SITECO, wykonanymi w
technologii LED. Zamontowane lampy w
porównaniu do tradycyjnych opraw z żarówkami
sodowymi, charakteryzują się małym poborem
prądu, około 50 % mniejszy niż przy zastosowaniu
żarówki sodowej o takiej samej mocy. Ponadto,
zamontowane lampy świecą białym światłem, nie

powodują tzw. odbicia światła i refleksów a to wpływa na poprawę bezpieczeństwa jazdy w ruchu drogowym.
Nowe oprawy spełniają wymogi określone w dyrektywie UE ? DARK SKY.
Wartość inwestycji wyniosła 97 tys. zł. Prace zakończono 30 października br. Trwały niespełna miesiąc.
Wykonawcą była firma Usługowa Romana Błaszczyka z Żerkowa wyłoniona w ramach przetargu.

2012-11-07 | Głosujmy na Jarocin: Festiwal Polish Guitar Academy!!
Do 13 listopada włącznie Czytelnicy Serwisu Samorządowego PAP oraz portalu www.eurofundusze.pap.pl
spośród 10 wytypowanych przedsięwzięć będą wybierać najciekawszy sposób zagospodarowania funduszy
unijnych.
Aby zagłosować na jeden z projektów, wystarczy na stronie www.eurofundusze.pap.pl odnaleźć rubrykę
"Notowania Europejskie - konkurs". Nagrodą jest półroczne członkostwo w naszym Klubie Samorządowym,
które umożliwia między innymi promocję samorządu na stronach internetowych PAP.
Zapraszamy do głosowania na Jarocin: Festiwal Polish Guitar Academy!!

2012-11-07 | Obtańczą rogala
Zespół Folklorystyczny "SNUTKI" wystąpi podczas Dni Patrona Miasta. W niedzielę 11 listopada zespół wystąpi
na jarocińskim rynku. W tym samym czasie Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski będzie częstował
mieszkańców tradycyjnymi rogalami.
Do zespołu należą dzieci i młodzież z terenu niemalże cełej Ziemi Jarocińskiej. Obecnie zespół tworzą trzy grupy
taneczne oraz kapela ludowa (akordeon, skrzypce, trąbka, kontrabas i bęben) i wielkopolska kapela
dudziarska.

2012-11-06 | Burmistrz zapowiedział budowę Skate Parku!
Spółka gminna Zakład Usług Komunalnych złożyła wniosek o zmianę Lokalnego Programu Rewitalizacji i
zaproponowała realizację nowego przedsięwzięcia. Zmiany zostały zaakceptowane na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Jarocinie. Projekt zakłada budowę myjni samochodowej, bezdotykowej, czterostanowiskowej na
parkingu przy ulicy Św. Ducha oraz budowę Skate Parku w miejscu zieleni niezagospodarowanej. W ramach

projektu planuje się również instalację systemu monitoringu wizyjnego oraz budowę oświetlenia i ogrodzenia
terenu. Skate Park stanowił będzie dla młodzieży alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Realizacja
projektu ma nastąpić w 2013 r. Wartość przedsięwzięcia to 850 000 zł. Spółka gminna zamierza zrealizować
inwestycję pozyskując na ten cel środki finansowe w ramach Programu Jessica. Wdrożenie i realizację
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Jarocin koordynuje Zastępca Burmistrza Mikołaj Kostka.

2012-11-06 | Tańsze parkowanie dla jarocińskich przedsiębiorców
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej, Burmistrz zaproponował uchwałę obniżającą stawki opłat abonamentowych
dla firm, których samochody parkowane są w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Jarocinie. "Ukłon"
w stronę przedsiębiorców, pozwolił na znaczne zmniejszenie dotychczas obowiązujących stawek:
1. abonament pojazdu firmy na okres 1 miesiąca będzie wynosić: 100,00 zł, poprzednio 150,00 zł
2. abonament pojazdu firmy na okres 3 m-cy będzie wynosić: 300,00 zł, poprzednio 450,00 zł
3. abonament pojazdu firmy na okres roczny będzie wynosić: 1.000,00 zł, poprzednio 1.500,00 zł,
Przypominamy, iż Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego został wprowadzony Uchwała Rady
Miejskiej w Jarocinie, 28 grudnia 2011r.
Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania strefy można uzyskać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, ul.
Tadeusza Kościuszki w Jarocinie Telefon: (62) 740 86 50, e-mail: biurostrefy@jarocin.pl.

2012-11-06 | "Kliknij po książkę"
"Kliknij po książkę" to nazwa projektu, na który biblioteka otrzymała środki w wysokości
20.000 zł. z programu Instytutu Książki: "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Projekt
zakłada doposażenie 3 filii bibliotecznych w nowe komputery. W sumie zakupionych zostanie
6 zestawów komputerowych. Połowa z nich zostanie udostępniona czytelnikom, na
pozostałych 3 pracować będą bibliotekarze w celu wprowadzenia do bazy zasobów
bibliotecznych. Obecnie w Bibliotece Głównej z Oddziałem dla Dzieci i filii nr 1 "Pod
Ratuszem" czytelnicy są obsługiwani poprzez system komputerowy SOWA. Pozwala on
między innymi na korzystanie z jednej karty bibliotecznej w obu bibliotekach, rezerwację książek przez
Internet, sprawdzanie stanu swojego konta. Czytelnicy mogą również przeglądać zasoby biblioteki poprzez
katalog on-line - wejść do niego można poprzez stronę internetową biblioteki. Projekt "Kliknij po książkę"
zakłada, że do końca 2014 r. wszystkie filie biblioteczne będą obsługiwały czytelników drogą elektroniczną.

2012-11-06 | Nowy system gospodarki odpadami w gminie Jarocin
Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 20122017, wyznaczonych zostało X regionów gospodarki odpadami komunalnymi. W regionie
VI który skupia 18 gmin, znalazła się gmina Jarocin. W czasie XLVII sesji Rady Miejskiej
w Jarocinie 30 października br., Zastępca Burmistrza Mikołaj Kostka prezentował radnym
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Jarocin. Bardzo
szczegółowy i obszerny materiał uwzględnia całokształt problemu związanego z tzw.
"gospodarką śmieciową". Należy zauważyć, iż podstawą działań jest przyjęcie i
zachowanie procedury prawnej. Gminy są bowiem zobowiązane podjąć stosowne
uchwały stanowiące akt prawa miejscowego jako punkt wyjścia do dalszych decyzji.
Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Zastępca
Burmistrza Mikołaj Kostka omawiając szczegóły i kolejne terminy realizacyjne wskazał na
zalety nowego systemu, a mianowicie:
- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów,
- zmniejszenie liczby dzikich wysypisk śmieci,
- nastąpi odczuwalne ograniczenie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania,

- wzrost poziomu segregacji odpadów i wzrost odzysku odpadów,
- usystematyzowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- poprawa edukacji ekologicznej mieszkańców
W dyskusji radnych nad zaprezentowanym system gospodarki odpadami, wskazywano na konieczność
wypracowania jak najlepszego sposobu pobierania i uiszczania opłat. W nowym systemie zaproponowano, iż
Rada Miejska ma możliwość wyboru metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkałych:
1. stawka x liczba mieszkańców, lub
2. stawka x ilość zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3. stawka x powierzchnia lokalu mieszkalnego, lub
4. ujednolicona stawka dla gospodarstwa domowego
Z analizy przeprowadzonej przez Gminę Jarocin oraz po zasięgnięciu opinii w innych gminach, w których
podjęto uchwały w w/w sprawie i przygotowanej koncepcji funkcjonowania nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, opracowanej przez firmę Grontmij, Urząd Miejski w Jarocinie rekomenduje stawkę
naliczaną od mieszkańca jako najbardziej sprawiedliwą, w myśl zasady "wytwarzający płaci". Jeszcze w tym
roku Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej pakiet uchwał kształtujących nowy system gospodarki odpadami, a z
początkiem 2013 roku ruszy kampania informacyjna skierowana do mieszkańców. W celu sprawnego i
terminowego wdrożenia systemu powołano Zespół Zadaniowy ds. wdrożenia zintegrowanego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarocin, którego przewodniczącym został Zastępca
Burmistrza Mikołaj Kostka.
Bliższych informacji dot. tzw. "rewolucji śmieciowej", udzielą Państwu członkowie Zespołu oraz pracownicy
Wydziału Nieruchomości, Planowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jarocinie, pod numerem tel:
62 74 99 546 lub 62 74 99 548.

2012-11-05 | Certyfikat za pasję i działanie
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, która była
Koordynatorem Kampanii "Samorząd wspierający szkoły z pasją", wyróżniła
kilkadziesiąt samorządów za udział i realizowanie celów kampanii. Wśród
wyróżnionych znalazł się także Urząd Miejski w Jarocinie, któremu
przyznano specjalny Certyfikat.
Trzeba przypomnieć, iż Kampania prowadzona była na przełomie roku 2011
- 2012 i zorganizowana była przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem
kampanii było promowanie idei współpracy i podniesienie jakości współpracy
samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, w obszarze
edukacji. Istotnym elementem kampanii było wypracowanie nowych
standardów edukacyjnych programów i włączenie do współpracy także
innych instytucji, np. domy kultury, straż pożarną , policję i biblioteki.
Organizatorzy Kampanii podkreślali, iż wyróżnienie samorządu oznacza, ze
szkoła jest otwarta na i dla społeczności lokalnej a uczniowie zaangażowani
w działania lokalne.
Należy przyznać, że jest to bardzo cenne wyróżnienie, bo zauważona została
aktywność lokalnych instytucji, organizacji i co najważniejsze - aktywność młodzieży.

2012-11-05 | Kalejdoskop Wielkopolski i ścieżka rowerowa
W kolejnym odcinku Kalejdoskopu Wielkopolski będzie pokazana
relacja z Jarocina dotycząca otwarcia ścieżki rowerowej Jarocin Mieszków. Emisja zaplanowana została na wtorek, 6 listopada na
godz. 17.45 na antenie TVP Poznań, a powtórka programu
przewidziana jest na wtorek, 13 listopada o tej samej porze.

2012-11-04 | VIII Memoriał Patrona Miasta
W niedzielę 4 listopada odbył się VIII Memoriał z okazji święta patrona miasta Jarocin św. Marcina
zorganizowany przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie i Burmistrza Jarocina. Na strzelaniu stawiło się
ponad 50 braci kurkowych co przyczyniło się do atrakcyjności zawodów. Na wydarzeniu Burmistrza Jarocina
reprezentowała Hanna Szałkowska - Zastępca Burmistrza.
Prezes KBS Jarocin Karol Matuszak został odznaczony Orderem Komandorskim Zjednoczenia Bractw
Kurkowych.
1. Statuetka św. Marcina
1. Szymon Minta - KBS Rozdrażew
2. Marek Balcerek - KBS Jutrosin
3. Ryszard Bura - KBS Włoszakowice
2. Tarcza Świętomarcińska
1. Jacek Gilewski - KBS Poniec
2. Jerzy Nowak - KBS Września
3. Krzysztof Smoleński - KBS Książ Wlkp.
3. Tarcza niepodległościowa
1. Mirosław Skrzypczak - KBS Mieszków
2. Wiesław Kuszewski - KBS Jarocin
3. Krzysztof Smoleński - KBS Książ Wlkp.
4. Tarcza imieninowa
1. Jacek Gilewski - KBS Poniec
2. Tadeusz Żychlewicz - KBS Pleszew
3. Ireneusz Biadaszkiewicz - KBS Jarocin
5 Tarcza charytatywna
1. Jacek Gilewski - KBS Poniec
6 Tarcza losowa
1. Roman Gauza - KBS Jarocin
2. Marek Balcerek - KBS Jutrosin
3. Zbigniew Martuzalski - KBS Jarocin
7 Strzelanie do kura
Zbigniew Martuzalski - KBS Jarocin

