2012-12-31 | Lodowisko otwarte śpiewająco i na wesoło
Firma KASJUS z Gdyni dotrzymała terminu, i zgodnie z planem w sobotni poranek 22 grudnia na jarocińskim
rynku, pojawili się pierwsi miłośnicy łyżew. Jednym z pierwszych, którzy wjechali na lodowisko był Burmistrz
Stanisław Martuzalski i radny miejski Grzegorz Wasielewski. Do nich dołączyli inni mieszkańcy z Jarocina.
Otwarciu sztucznego lodowiska na rynku towarzyszyły występy jarocińskiego zespołu Dzieciuff Squad oraz
grupy z Ostrowa Bzik Show która bawiła jarociniaków swoimi skeczami. "Spotykam się w większości z bardzo
pozytywnymi opiniami dotyczącymi funkcjonowania lodowiska - informuje Prezes Jarocin Sport Sp. z o.o. Leszek Mazurek - dotychczasowy bilans jest optymistyczny, w ciągu tygodnia z lodowiska skorzystało 876 osób,
co przyniosło pierwsze wpływy w wysokości:11 tys. zł". Chętni, którzy chcieliby skorzystać z nowej atrakcji, a
nieposiadający własnych łyżew, mogą skorzystać z wypożyczalni, która jest czynna przy lodowisku.

2012-12-31 | Nowe SOLARISY dla JLA
Jarocińskie Linie Autobusowe otrzymały cztery nowe autobusy
typu SOLARIS Urbino 10 i SOLARIS Urbino 12. Uroczystość
przekazania miała miejsce 21 grudnia na jarocińskim rynku.
Symboliczną wstęgę przecięli: Burmistrz Stanisław Martuzalski
wraz ze swym Zastępcą Mikołajem Kostką oraz Prezes JLA
Grzegorz Mirkiewicz i Wiesław Cieśla - pełnomocnik prezesa
Zarządu ds. kluczowych klientów firmy Solaris. W uroczystości
wzięły udział dzieci z Publicznego Przedszkola nr 6 "Jarzębinka",
radni oraz mieszkańcy Jarocina, którzy w ten mroźny dzień
mogli częstować się gorącą zupą, specjalnie przygotowana na tą
okazję. Miłym akcentem był św. Mikołaj, który wraz z
towarzyszącymi mu Śnieżynkami częstował wszystkich
cukierkami. Autobusy, których wartość wyniosła ponad 3,5 mln zł. posiadają nowoczesne rozwiązania
techniczne. Konstrukcja przedniej szyby umożliwia kierowcy lepszą widoczność krawędzi chodnika po prawej
stronie pojazdu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na przystanku. Ponadto są
łatwe w obsłudze, serwisowaniu i eksploatacji, przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Autobusy typu Urbino
spełniają najostrzejsze normy środowiskowe pod względem ekologii. Napęd autobusu stanowią nowoczesne,
trwałe i ekonomiczne silniki Diesla, spełniające nawet bardziej restrykcyjne od obowiązujących, normy
środowiskowe (np. EEV). Ich dodatkowe zalety to stylowy design, elegancja i praktyczne rozwiązania. Każdy
autobus posiada funkcję "przyklęku" obniżającą wysokość wejścia o około 70 mm, a także rampę ułatwiającą
wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, otwieraną ręcznie bądź elektrycznie. Zależnie od długości
Urbino 10 lub 12 może zabrać na pokład do 100 pasażerów. Nowe autobusy JLA wyruszą na trasę już w
pierwszych dniach stycznia 2013 roku. Uroczystość przekazania nowych autobusów dla Jarocińskich Linii
Autobusowych przygotowana była przez Biuro Promocji Gminy.

2012-12-28 | CHWAŁA I CZEŚĆ BOHATEROM
94 lata temu, w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Ten bohaterski zryw patriotów, sprawił, że
Wielkopolska stała się częścią odrodzonej po 123 latach zaborów, wolnej i suwerennej Rzeczpospolitej.
Pierwszym dowódcą Powstania był Major Stanisław Taczak. Dokładnie w 94 rocznicę wybuchu Powstania, 27
grudnia odbyło się oficjalne zakończenie Wielkopolskich Obchodów Roku generała Stanisława Taczaka.

Uroczystości zorganizowane były w Mieszkowie koło Jarocina, w rodzinnej miejscowości dowódcy Powstania.
Patronat na uroczystościami objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a gospodarzami i
współorganizatorami byli: Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak oraz Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski
przy współpracy z Zarządem Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Mieszkowie. Celebrantem był delegat
Arcybiskupa Poznańskiego - ks. Prałat Jan Stanisławski. Główna część czwartkowych uroczystości odbywała się
na Mieszkowskim rynku przy pomniku generała St. Taczaka gdzie zapalono znicze a przybyłe delegacje złożyły
wiązanki kwiatów. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski, witając przybyłych gości powiedział m.in., że
wspólne przeżywanie tej chwili pozwala poczuć żywą więź z przeszłością, z której wszyscy powinniśmy być
dumni, wszyscy też jesteśmy spadkobiercami powstania wielkopolskiego. Jednym, z honorowych gości był wnuk
generała Taczaka - Jerzy Gogołkiewicz, a także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski, dowódca 16 Jarocińskiego Batalionu ppłk. Andrzej Galan, radny Sejmiku Wielkopolskiego - Prezes
BS w Jarocinie Jan Grzesiek, a także burmistrzowie, wójtowie sąsiednich powiatów i gmin, oraz miejscowi
samorządowcy i dyrektorzy szkół. Podniosłą chwilą był Apel Poległych i towarzyszące salwy honorowe kompanii
reprezentacyjnej jarocińskiej jednostki wojskowej oraz bractwa kurkowego w Mieszkowie.

Szczególną uwagę zwracało uczestnictwo ponad czterdzieści pocztów sztandarowych przybyłych także z
sąsiednich powiatów i gmin - reprezentujących organizacje kombatanckie, pożarnicze, związki harcerskie i
szkoły. Wyjątkowym, patriotycznym elementem uroczystości był udział Grupy Rekonstrukcyjnej Armii
Wielkopolskiej im. Gen. St. Taczaka. Punktem kończącym bogate uroczystości w Mieszkowie było otwarcie Izby
Pamięci Powstania Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka zorganizowanej w miejscowej szkole. Przed
rozpoczęciem uroczystości w Mieszkowie, Burmistrz Stanisław Martuzalski wspólnie ze swoimi Zastępcami złożył
wiązanki kwiatów w Jarocinie, w miejscach pamięci poległych powstańców.

2012-12-24 | Szachowali o Puchar Burmistrza Jarocina
Jarociński Klub Szachowo - Warcabowy oraz sekcja szachowa Jarocińskiego Ośrodka Kultury byli organizatorami
Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Jarocina. Zawodnicy zasiedli przy szachownicach w sobotę 8 grudnia
br. Przemysław Pieprzka z GKS-u Gorzyce został zdecydowanym zwycięzcą Mikołajkowego Turnieju Szachowego
w Jarocinie. Jako jedyny uczestnik turnieju nie doznał porażki, wygrywając w sześciu pojedynkach, a raz
remisując. Piąty na liście startowej Przemysław Pieprzka jedyny remis zanotował w przedostatniej rundzie z
drugim w końcowej klasyfikacji Damianem Bartkowiakiem z Wieży Kórnickiej Kórnik. Zawodnik z Gorzyc na
dystansie siedmiu rund wywalczył aż punkt przewagi nad Bartkowiakiem oraz najwyżej rozstawionym w turnieju

Piotrem Dudzińskim z OTSz-u Ostrów Wlkp., który ostatecznie uplasował się na trzecim miejscu. Spośród
reprezentantów gospodarzy najlepiej spisał się Kacper Tomaszewski, który zajął piąte miejsce, będąc
jednocześnie najwyżej sklasyfikowanym juniorem. Spośród trzech zawodniczek najwyższe miejsce zajęła
Katarzyna Jasiak, także z GKS-u Gorzyce. W sumie w jarocińskim turnieju udział wzięło 27. miłośników
"królewskiej gry", m.in.: z Wrocławia, Poznania, Kórnika, Ostrowa Wlkp., Kalisza, Milicza, Gorzyc oraz terenu
powiatu jarocińskiego. Nagrody otrzymało dziesięciu uczestników: - zwycięzca - Przemysław Pieprzka - 200 zł
oraz notebook - za 2. miejsce - Damian Bartkowiak - 100 zł oraz tablet - za 3. miejsce - Piotr Dudziński nawigację - za miejsca 4-7 ?- Waldemar Męczyński, Jakub Rosik i Eugeniusz Murawski - nagrody rzeczowe najlepszy junior - Kacper Tomaszewski - pendrive 32 GB - najlepsza zawodniczka - Katarzyna Jasiak - lokosuszarkę - najlepsza juniorka - Julia Witwicka - pendrive 4 GB - nagroda wylosowana wśród wszystkich
uczestników - Marcin Przymus - radiobudzik. Ponadto najlepszy zawodnik (Przemysław Pieprzka) oraz najlepsza
zawodniczka (Katarzyna Jasiak) otrzymali puchary. Nagrody ufundowane zostały z dotacji Urzędu Miejskiego w
Jarocinie oraz wsparcia udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Jarocinie. Zawody przebiegały bardzo sprawnie
w sportowej atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły poczęstunek.

2012-12-24 | Syreny z okazji Powstania Wielkopolskiego
Na terenie miasta Jarocin w dniu 27 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.
Akcja włączania syren zostanie przeprowadzona z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego z okazji 94. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

2012-12-24 | GMINA W DRUŻYNIE "SZLACHETNEJ PACZKI"
Przez ostatnie 11 lat projekt SZLACHETNA PACZKA zataczała
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. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski razem ze
wszystkimi urzędnikami Urzędu Miejskiego w Jarocinie
natychmiast odpowiedzieli na apel wolontariuszy SZLACHETNEJ
PACZKI. Dla jednej z jarocińskich rodzin, która znalazła się w
bardzo trudnej sytuacji materialnej przygotowano paczkę
zawierającą podstawowe produkty żywnościowe, przemysłowe,
słodycze a także niezbędne artykuły szkolne dla dzieci.
Niezależnie od przygotowanej paczki, przeprowadzono wśród pracowników Urzędu Miejskiego dobrowolną
zbiórkę. Hojność Burmistrza, Zastępców oraz wszystkich pracowników pozwoliła na kupno nowej kuchenki
gazowej dla wybranej rodziny. Po zakończeniu akcji, dostarczono wszystko do sztabu SZLACHETNEJ PACZKI w
Pleszewie. W specjalnym podziękowaniu, jakie nadeszło do Burmistrza Jarocina, Prezes Zarządu Stowarzyszenia
"WIOSNA", napisał: " Wsparcie, które udzielili Państwo projektowi SZLACHETNA PACZKA ma wyjątkową
wartość, nie tylko materialną. Państwa zaangażowanie to znak, że istnieje świat, w którym ludzie są na siebie
otwarci i życzliwi, pomagają przyjaciołom w biedzie, nie boją się przekraczać siebie samych dla innych.
Dołączyli Państwo do drużyny SZLACHETNEJ PACZKI. To wydarzyło się dzięki Państwu!"

2012-12-20 | Dyrektor JOK wybrana
W ubiegłym tygodniu Komisja Konkursowa zdecydowała, aby obowiązki
dyrektora JOK-u powierzyć Barbarze Kuterze. Rekomendację Komisji, Burmistrz
przyjął. Nowa dyrektor pochodzi z Bełchatowa, z wykształcenia jest polonistką i
germanistką. Ukończyła również podyplomowe studia z zarządzania oświatą,
dziennikarstwa i Public Relations. Przez kilka lat zarządzała Wydziałem Oświaty,
Kultury i Sportu oraz Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy
Międzyregionalnej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Współpracowała
również z organizacjami pozarządowymi, a nawet - przez wiele lat - była
wolontariuszką. Jak mówi nowo wybrana dyrektor: "Jarocin kojarzył mi się
zawsze z kolebką polskiego rocka oraz ciekawymi projektami z udziałem
wielkich polskich artystów. Gdy zatem pojawiła się możliwość, aby być w

samym centrum tych wydarzeń, postanowiłam aplikować na stanowisko Dyrektora Jarocińskiego Ośrodka
Kultury. Nie bez znaczenia jest bliskość Poznania, gdzie studiuje mój syn i gdzie zamierza osiedlić się na stałe".
Umowa o pracę z Barbarą Kutera, nie została jeszcze podpisana. Obecna dyrektor JOK-u kierować będzie tą
instytucja do końca grudnia br.

2012-12-18 | Grali w Jarocinie pod patronatem Ministra i Burmistrza
Dnia 8 grudnia br. Ośrodek Kuratorski w Jarocinie oraz Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia i Rozwoju Rodziny
"Familia,, w Jarocinie było organizatorem VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich pod
honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan Minister w piśmie skierowanym do organizatorów
uznał turniej za najciekawsze przedsięwzięcie w Polsce skierowane do uczestników Ośrodków Kuratorskich w
Polsce. W tegorocznym Turnieju brało udział 12 drużyn: ze Stargardu Szczecińskiego, Skierniewic, Wałbrzycha,
Wielunia, Wągrowca, Łodzi, Siemianowic Śląskich, cztery Ośrodki Kuratorskie z Poznania oraz Jarocina. Gośćmi
honorowymi Turnieju byli: Zastępca Burmistrza Jarocina Mikołaj Kostka, radny Rady Miejskiej Grzegorz
Wasielewski, a także Prezesi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sadowych - Wojciech Mroczkowski i
Witold Czubak oraz Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie Maciej Gruchalski. Prezesi Wielkopolskiego
Stowarzyszenia przekazali kadrze Ośrodka podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie imprezy i wyrazili
swoje uznanie za organizacje turnieju. Burmistrz Jarocina udzielił wsparcia organizatorom tej niezwykłej
inicjatywy, a dla wszystkich drużyn ufundował też nagrody. Turniej, co bardzo istotne pełni także rolę
promocyjną miasta. Biorą w nim, bowiem drużyny z odległych miast Polski, często po raz pierwszy goszczą w
Jarocinie.
Wyniki: I miejsce Ośrodek Kuratorski w Skierniewicach II miejsce Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu III
miejsce Ośrodek Kuratorski w Wieluniu Turniej, który swoje początki miał 6 lat temu miał za swój cel
zintegrować Ośrodki kuratorskie w Polsce i cel ten został osiągnięty. Z roku na rok przybywa uczestników, wiele
drużyn wraca do nas, co roku.

2012-12-17 | Apel Rady Miejskiej w Jarocinie

Apel
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
w sprawie ujęcia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020
budowy obwodnicy Jarocina z terminem realizacji w latach 2014 - 2015
Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Jarocin uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/473/2009 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Jarocin (Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 236, poz. 4355) Rada Miejska w Jarocinie występuje z następującym apelem: § 1
W związku z prowadzonymi w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pracami nad listą
zadań inwestycyjnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Rada Miejska w
Jarocinie zwraca się do Pana Premiera z apelem o ujęcie w tym dokumencie, który będzie przyjmowany przez
Radę Ministrów, zadania inwestycyjnego "Budowa obwodnicy Jarocina S-11". Ze względu na wydane pozwolenie
na budowę oraz rozpoczęte wykupy gruntów apelujemy o ujęcie wspomnianego zadania w wykazie inwestycji
przewidzianych do realizacji w latach 2014-2015. § 2 Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz przekazanie mediom.
§ 3 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie do przesłania Apelu do Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewody Wielkopolskiego, Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Rady Powiatu
w Jarocinie. Dodatkowo zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie do przesłania apelu do
parlamentarzystów z okręgów wyborczych obejmujących gminę Jarocin z prośbą o poinformowanie Rady
Miejskiej w Jarocinie o podjętych działaniach z celu ujęcia zadania "Budowa obwodnicy Jarocina S-11" w
Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie Robert Kaźmierczak
Uzasadnienie
Zadanie inwestycyjne "Budowa obwodnicy Jarocina S-11" jest ujęta w obowiązującym Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku

2013. W ostatnich tygodniach media ogólnopolskie kilkukrotnie informowały, że w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad listą zadań inwestycyjnych w ramach Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014-2020. Niepokój budzą doniesienia mediów o planach wycofania zadań
inwestycyjnych związanych z budową obwodnic kilkunastu miast, w tym również Jarocina. Rzecznik
ministerstwa uspokaja, że zmiany na liście inwestycji mają charakter wstępny ponieważ cały czas nie są znane
dokładne kwoty, które trafią z Unii na projekty drogowe. Dokładne plany inwestycyjne na lata 2014-2020
zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie Polska otrzyma na infrastrukturę
drogową w kolejnej perspektywie finansowej. Z wyjaśnień ministerstwa wynika, że "w nowym Programie
priorytetem będzie domknięcie najważniejszych strategicznych ciągów sieci dróg ekspresowych i autostrad w
Polsce. Przy wyborze zadań drogowych, oprócz wyżej wymienionego kryterium, będzie także brany pod uwagę
stan przygotowania inwestycji do realizacji, a tym samym możliwość zakończenia inwestycji w okresie
kwalifikowalności wydatków z nowej perspektywy UE czy też poziom natężenia ruchu na poszczególnych
odcinkach". Zadanie "Budowa obwodnicy Jarocina S-11" jest gotowe do realizacji pod względem
dokumentacyjnym. Rozpoczęła się procedura wykupu gruntów, przewidziana do przeprowadzenia w latach
2012-2013. Wskaźniki natężenia ruchu jednoznacznie wskazują na potrzebę potraktowania tego zadania jako
priorytetowego. Budowa obwodnicy Jarocina może zostać przeprowadzona w cyklu dwuletnim - 2014-2015.
Będzie to możliwe pod warunkiem ujęcia zadania w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. W
związku z powyższym podjęcie apelu jest zasadne.

2012-12-17 | Ochotniczo świętowali w Ratuszu
Nie było wycia syren, pośpiechu, przygotowania sprzętu gaśniczego i
wyjazdu na akcje. Tym razem nie byli wzywani, przyjechali na
zaproszenie. Przedstawiciele 14 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy Jarocin, w galowych mundurach przyjechało do
Ratusza na coroczne spotkanie świąteczno-noworoczne. Zaproszenie
przyjęli i uczestniczyli w uroczystościach także przedstawiciele władz
Gminy - Burmistrz Stanisław Martuzalski, Dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich Zdzisław Regulski i Kierownik Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego Wiesław Schraiber.
Uroczystości rozpoczęły się od wystąpienia Prezesa Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Jarocinie - druha Macieja Zegara, który witając
przedstawicieli władz gminy i kolegów druhów, podziękował za
okazaną pomoc i wsparcie. W krótkim podsumowaniu roku przekazał, iż plan został wykonany w pełni.
Podziękował też przybyłym kolegom za współpracę, zaangażowanie i poświęcenie dla sprawy tak ważnej, jak
bezpieczeństwo i pomoc mieszkańcom. Atmosferę świąteczną podkreślały galowe mundury, wspomnienia przy
kawie i doskonałych wypiekach.
Burmistrz Stanisław Martuzalski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że strażacy odbierani są w społeczeństwie
z wielkim szacunkiem i uznaniem. "Na szczególne uznanie zasługują nie tylko wasze czyny i odwaga w czasie
akcji, ale także wasza postawa. Zawsze można na was liczyć - mówił Burmistrz - zasługujecie na powszechne
uznanie nie tylko jako strażacy. Jesteśmy dumni z waszej patriotycznej postawy jaką okazujecie uczestnicząc
we wszystkich uroczystościach z okazji świąt państwowych?. Na ręce przedstawicieli dwóch jednostek OSP
Radlin i Kadziak, Burmistrz wręczył symboliczne "Akty Przekazania silnikowej pompy szlamowej HERON EMPH
80 W", ufundowane przez gminę Jarocin. Strażacy seniorzy otrzymali od Burmistrza upominki.
Dyrektor Zdzisław Regulski wyjaśnił podstawowe zasady administracyjno - prawne, które muszą być
przestrzegane w jednostkach OSP RP, dla właściwego funkcjonowania Związku. Druhowie, pamiętali też o
życzeniach dla Aleksandry Mikołajewskiej z GCZK, współpracującej z gminnymi jednostkami OSP. Spotkanie
zakończono lampką szampana i wspólnym zdjęciem. Uroczystość zorganizowana została przez Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego, przy wsparciu Biura Promocji Gminy.

2012-12-13 | Postępowania o udzielenie zamówień publicznych
Burmistrz Jarocina Informuje, że w terminie do 14 grudnia 2012r. planowane jest ogłoszenie postępowań o
udzielenie zamówień publicznych dla następujących zadań tj.: 1. Utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie.
2. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Jarocin.
3. Utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta i gminy Jarocin.
4. Mechaniczne zamiatanie ulic.
5. Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.

6. Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
7. Naprawa chodników w pasie dróg gminnych.
8. Utrzymanie ulic, poboczy pasa drogowego, rowów przydrożnych oraz ścieżek rowerowych.
9. Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy i miasta Jarocin.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wzięcia udziału w wyżej wymienionych postępowaniach dostępne
są pod adresem internetowym:
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/zamowienia-publiczne.html Serdecznie zapraszam wszystkie podmioty
zainteresowane do uczestnictwa w w/w postępowaniach.
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski

2012-12-13 | Lekcja historii w mroźną noc...

było przewieźć do szpitali). Wprowadzono
od 22:00 do 6:00, jednocześnie zakazano
pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz
administracyjnych. Wstrzymano wydawanie
zamknęły granice państwa i lotniska cywilne.
zawieszone zostały zajęcia w szkołach. W
aresztowano 12 działaczy "Solidarności":
Barańskiego, Henryka Kasprzaka, Michała
Kazimierza Patryasa a także Lecha
Jerzego Zawisłę, Stanisława Kończalika,
Szymczaka, Jerzego Walczaka, Andrzeja

W nocy 13 grudnia 1981 r., władze komunistyczne wprowadziły
na obszarze całego kraju stan wojenny. Tego dnia od rana
Polskie Radio i Telewizja Polska nadawały wystąpienie gen.
Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował Polaków o
ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
(WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu
wojennego na terenie całego kraju. Wiadomości telewizyjne
przekazywane były przez spikerów ubranych w mundury
wojskowe, a w zakładach pracy pojawili się wojskowi komisarze
wojenni. Wyłączono komunikację telefoniczną (co spowodowało
liczne przypadki
śmierci osób,
których nie można
godzinę milicyjną
zmiany miejsca
prasy. Władze
Czasowo
Jarocinie
Mieczysława
Lisiaka i
Jakuboszczaka i
Stanisława
Siankowskiego,

Juliusza Szymczaka i Leszka Dąbrowskiego. W rocznicę tamtych wydarzeń - 13 grudnia br. w Jarocinie o
północy, zapłonęło kilkadziesiąt zniczy pod pamiątkowym obeliskiem "Solidarności", przy ul. Kard. St.
Wyszyńskiego. Mimo mroźnej nocy, w tej wyjątkowej chwili uczestniczyli: Burmistrz Stanisław Martuzalski, jego
Zastępca Mikołaj Kostka, radny miejski Grzegorz Wasielewski, a także działacze ówczesnej
jarocińskiej"Solidarności" - Stanisław Szymczak i Juliusz Szymczak. Na wielkie uznanie zasługuje piękna
postawa jarocińskich harcerzy, którzy przyjęli zaproszenie Burmistrza do wspólnych obchodów rocznicy stanu
wojennego w samym środku nocy. Nie zważając na mróz, z wielkim zaangażowaniem włączyli się w zapalanie
dziesiątków zniczy tworząc z nich słowo : "PAMIĘTAMY". Na ulicy uśpionego miasta, o północy dwa pokolenia
jarociniaków, stanęły aby uczcić wydarzenia z przed 30 lat. Burmistrz Stanisław Martuzalski przypomniał
okoliczności wprowadzenia stanu wojennego i opowiedział o swoich doświadczeniach tamtej nocy. Do
wspomnień dołączyli też byli działacze jarocińskiej "Solidarności". Była to specyficzna lekcja historii,
prawdopodobnie na stałe wpisze się w obchody rocznicy 13 grudnia, w Jarocinie. Uroczystości przygotowane
były przez Biuro Promocji Gminy Jarocin.

2012-12-13 | Wkrótce otwarcie lodowiska na rynku
Władze Jarocina przygotowują niezwykłą niespodziankę dla
jarocińskich dzieci i młodzieży na okres zimowych ferii. Już w
przyszłym tygodniu na rynku stanie sztuczne lodowisko wykonane z
paneli syntetycznych. Jego otwarcie przewidziane jest na 22 grudnia.
Swoje umiejętności łyżwiarskie będzie można sprawdzić na tafli o
powierzchni 305,5 m kw. Lodowisko usytuowane będzie w

południowo- wschodniej części rynku w Jarocinie, a jego dostawą i montażem zajmie się firma KASJUS z Gdyni.
Płyta lodowiska będzie oświetlona a wszystkim bawiącym się czas będzie umilać muzyka. Chętni którzy
chcieliby skorzystać z nowej atrakcji, a nie posiadający własnych łyżew, będą mogli skorzystać z wypożyczalni,
która będzie czynna przy lodowisku. Zarządzającym lodowiskiem będzie Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie.

2012-12-12 | Medale za obronność dla rodziców
W czasie uroczystości zorganizowanej w dniu 11 grudnia br. dla uhonorowania
rodziców żołnierzy, Wojskowy Komendant Uzupełnień, ppłk mgr inż. Andrzej
Krupiński, w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył medale "Za Zasługi dla
Obronności Kraju". Medal nadawany jest dla okazania wysokiego uznania rodzicom,
którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, którzy pełnili
nienagannie czynną służbę wojskową. Srebrne medale odebrało we wtorek 10 ciu
rodziców z powiatu jarocińskiego, w tym czterech z gminy Jarocin: Irena Wolicka i
Stanisław Wolicki z Zakrzewa Maria Frąckowiak i Marian Frąckowiak z Radlina W
uroczystości uczestniczył Burmistrz Stanisław Martuzalski, który wręczył
wyróżnionym rodzicom specjalny list gratulacyjny oraz jarocińskie czekoladki. Wśród
zaproszonych gości był też zastępca dowódcy jarocińskiego batalionu - mjr mgr inż.
Jacek Gochno.

2012-12-11 | Rzeźbiarstwo w JOKu
Masz wolny czas i chciałbyś nauczyć się czegoś praktycznego i oryginalnego? Nic prostszego! Naucz się rzeźbić.
Rzeźbiarstwo to zajęcie bardzo kreatywne i zajmujące. Potem zawsze swoje dzieło możesz postawić na półce
lub podarować komuś w prezencie, a umiejętności wykorzystasz i pomożesz nam w procesie hamowania
"ginących zawodów". Przyjdż i sam się przekonasz. W najbliższy piątek, tj. 14.12.2012r. o godz. 17.00 odbędą
się warsztaty rzeźbiarstwa w Jarocińskim Ośrodku Kultury organizowane przez Stowarzyszenie Lider Zielonej
Wielkopolski, które pozyskało na warsztaty środki unijne. Przeprowadzi je artysta ludowy - Pan Bogdan Osuch Jeden z najbardziej znanych i aktywnych artystów z Wielkopolski. Nauczy jak tworzy się cuda z drewna. Do
wzięcia udziału w warsztatach NIE są WYMAGANE umiejętności manualne. Warsztaty te przeznaczone są dla
osób pragnących takie umiejętności nabyć oraz sprawdzić (rozwinąć) siebie. Każdy uczestnik ukończy warsztaty
z własnoręcznie wykonaną rzeźbą, którą zabierze ze sobą na pamiątkę Warsztaty to doskonały sposób na
integrację i spędzenie aktywnie wolnego czasu z przyjaciółmi/współpracownikami podczas różnych eventów.
Podczas warsztatów można wykonać np. aniołki, które można podarować komuś pod choinkę.

2012-12-07 | W ratuszu o nowych technologiach, które mogą zmieniać szkołę

Na zaproszenie Burmistrza Jarocina, zjechało do Ratusza kilkadziesiąt osób niemalże z całej Polski,
zaangażowanych w pilotażowy - rządowy program "Cyfrowa Szkoła". Konferencja w Jarocinie pod nazwą "Rola
samorządu w cyfryzacji szkół" odbywała się pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Wystąpienie
Burmistrza Stanisława Martuzalskiego otwierało kilkugodzinną, niezwykle interesującą konferencję w
jarocińskim ratuszu. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Elżbiety Walkowiak - Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty. Celem konferencji była wymiana dotychczasowych doświadczeń w obszarze wykorzystania
nowoczesnych technologii przy realizacji programów nauczania oraz możliwości szerokiego i powszechnego

wykorzystania rozwiązań, które dają dzisiaj technologie cyfrowe. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono też
sposobowi finansowania i dotarcia z programem do jak największej sieci szkół. Hanna Szałkowska - I z-ca
Burmistrza Jarocina przedstawiła program "Samorządowe Szkoły Cyfrowe", którego realizacja w jarocińskich
szkołach już się rozpoczęła.
Wielu prelegentów podkreślało, jako podstawę powodzenia programu "Cyfrowej Szkoły", współdziałanie i
zaangażowanie lokalnych samorządów. O potrzebie aktywności samorządów w obszarze współpracy ze szkołami
oraz finansowania i upowszechniania programu cyfryzacji - mówiła m.in. Małgorzata Szybalska - Dyrektor
Departamentu Programów Nauczania i Podręczników z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej wypowiedź była
wskazaniem samorządów, jako sprzymierzeńca w realizacji programu.
Goście uczestniczyli w niezwykle ciekawych prezentacjach multimedialnych, realizowanych w trzech panelach
tematycznych: finansowanie, technologia i nauczanie. Z ogromnym zainteresowaniem słuchano prelegentów z
Wrześni, Nowego Tomyśla, Sosnowca, z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. O swoich
doświadczeniach mówili m.in. dyrektorzy szkół z Radomia i Nowego Tomyśla - zaangażowani w rozwój
cyfryzacji w szkołach. Wśród prelegentów była też Beata Zawisła - nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Bachorzewie - jej wypowiedź o wprowadzonych rozwiązaniach związanych z komputeryzacją i jej
wykorzystaniem w szkole, przyjęto z dużym uznaniem i zainteresowaniem. O szerokim postępie rozwiązań
technologicznych, informatycznych oraz ich niemalże nieograniczonych możliwościach w szkolnictwie, mówił Jan
Wierzbicki - kierownik ds. nauki Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Konferencja w jarocińskim ratuszu była doskonałą okazją, aby raz jeszcze pokazać aktywność i zaangażowanie
jarocińskich szkół i lokalnych władz w tworzenie nowoczesnej szkoły. Burmistrz Stanisław Martuzalski w
obecności uczestników konferencji przekazał na ręce Magdaleny Matysiak - zastępcy dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jarocinie, wyjątkowy prezent - projektor multimedialny, który wzbogaci szkolna bazę
dydaktyczną. Fundatorem jest Fundacja "Agora", która dostrzegła zaangażowanie jarocińskiej dwójki w
przygotowanie ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 3 września br.

2012-12-07 | Pierwsza JESSICA dla Jarocina
Południowa Oficyna Wydawnicza jest pierwszą firmą z gminy
Jarocin, która w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
miasta, realizować będzie swój projekt po nazwą "Budowa
Multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny
Wydawniczej", siedziby redakcji "Gazety Jarocińskiej" i zarządu
spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji Ogród Marzeń i
ośrodkiem szkolenia wolontariatu". Projekt o wartości 2 mln zł,
sfinansowany zostanie ze środków europejskich w ramach
Inicjatywy Jessica. Prezes Południowej Oficyny Wydawniczej
Piotr Piotrowicz podpisał stosowną umowę na pożyczkę z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w minioną środę
5 grudnia br. Podpisanie dokumentów odbyło się w obecności
Burmistrza Stanisława Martuzalskiego, przedstawicieli Gazety
Jarocińskiej oraz Fundacji Ogród Marzeń.
Należy pamiętać, iż Burmistrz Jarocina chcąc umożliwić przedsiębiorcom ubieganie się o pożyczki w ramach
inicjatywy JESSICA, przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Jarocina. Program
został przyjęty przez Radę Miejską stosowną uchwałą w dniu 27 sierpnia 2012r. Do programu swoje projekty
zgłosiło 27 przedsiębiorców, na łączna kwotę 133 mln zł, jednym z nich jest projekt Południowej Oficyny
Wydawniczej.
Fot. B. Nawrocki

2012-12-07 | Radość dzieci w blasku świątecznej choinki

W czwartkowe mroźne popołudnie jarociński rynek rozpromieniony był uśmiechem dzieci i światłem świątecznej
choinki. Wszystko za sprawą św. Mikołaja który nie zapomniał o worku pełnym słodyczy i spotkał się z dziećmi
przy choince na jarocińskim rynku. W rolę Mikołaja wcielił się Burmistrz Stanisław Martuzalski, a pomagali mu
jarocińscy radni - Ryszard Kołodziej, Jerzy Walczak i Grzegorz Wasielewski. Wiele radości wywołał u dzieci
burmistrz w momencie wspólnego zapalenia lampek choinkowych, po czym rozwiązał pokaźnych rozmiarów
worek i wspólnie z radnymi obdarowywał wszystkie dzieci słodkim, czekoladowym mikołajem, do którego
dołączone były życzenia. Burmistrz - jako św. Mikołaj pożartował sobie z dziećmi obiecując, że na przyszły rok
postara się pokazać im prawdziwe renifery, co bardzo rozbawiło wszystkie dzieci. Na spotkanie z Mikołajem
przybyła też grupa dzieci z przedszkola w Wilkowyi. W atmosferę zbliżających się świat wprowadziła wszystkich
grupa muzyczna pod kierunkiem pana Harendarczyka.

2012-12-06 | Zima wita
Według niektórych długoterminowych prognoz pogody sroga
zima może przyjść już w listopadzie. Zatem to najwyższy czas,
aby zaopatrzyć się w sprzęt niezbędny do odśnieżania.
Przypomnijmy, że prawny obowiązek odśnieżania chodników
położonych wzdłuż posesji, polegający na uprzątnięciu błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń ciąży na właścicielach oraz
zarządcach konkretnych nieruchomości. Obowiązek odśnieżania
chodników wynika m.in. z Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Jarocin. Do obowiązków właścicieli i
zarządców nieruchomości należy także usuwanie zalegającego
śniegu na dachach budynków. Kolejnym zagrożeniem dla ludzi
stwarzają nawisy śnieżne i sople, których obowiązek usuwania
również spoczywa na administratorach budynków.
O zimowe utrzymanie dróg dbają ich zarządcy. Zatem inne podmioty odpowiedzialne są więc za odśnieżanie
dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Do Gminy Jarocin należy obowiązek odśnieżania oraz
utrzymania czystości tych dróg i chodników, przy którychnie ma prywatnych posesji oraz nieruchomości i
których właścicielem jest gmina. W sezonie 2012/2013 za zimowe utrzymanie dróg gminnych będzie
odpowiedzialne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DroBud S.A. z Jarocina. Firma ta została wyłoniona w drodze

przetargu nieograniczonego.
Za zimowe utrzymanie dróg w ścisłym centrum Jarocina, ścieżek rowerowych i chodników przy których
położone są gminne nieruchomości w sezonie zimowym 2012/2013 odpowiedzialna jest spółka EKO-DBAJ, która
została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Na utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013
gmina Jarocin zabezpieczyła 350.000,00 zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie wydatków
przeznaczonych na ten cel w poprzednich sezonach.

Zgłoszenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Jarocin można zgłaszać pod
numerami telefonów: 62-747-32-34 - telefon alarmowy czynny przez całą dobę, 501-388-736 lub 62-74995-42.
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Jarocin odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w
Jarocinie (nr tel. 62-505-29-49).
Za zimowe utrzymanie dróg krajowych w Gminie Jarocin odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych Rejon Środa Wlkp. (nr tel. 62-747-20-66).
Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w Gminie Jarocin odpowiedzialny jest Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. (nr tel. 62-735-78-28).

2012-12-03 | "ROLA SAMORZĄDU W CYFRYZACJI SZKÓŁ"
Burmistrz Jarocina zaprasza na konferencję "Rola samorządu w cyfryzacji szkół" pod patronatem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, która odbędzie się dnia 5 grudnia 2012r.
Pilotaż rządowego programu "Cyfrowa Szkoła" jest wyzwaniem nie tylko dla szkół biorących w nim udział, ale
również dla organów prowadzących.
Jarocin jest pierwszym samorządem, który na własną rękę i za własne środki wyposażył wszystkie szkoły z
terenu gminy w sprzęt komputerowy.
Obecnie Jarocin realizuje nowy program "Samorządowe Szkoły Cyfrowe" , którego adresatem są nie tylko
placówki oświatowe, ale także inne samorządy. Celem konferencji "Rola samorządu w cyfryzacji szkół" jest
wymiana doświadczeń w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.
Główne tematy dyskusji:
- realizacja zadań oświatowych i planowanie strategii,
- wykorzystanie różnych źródeł finansowania, w tym funduszy strukturalnych,
- racjonalizacja kosztów obsługi informatycznej,
- efektywne zarządzanie placówkami oświatowymi,
- podnoszenie kompetencji nauczycieli i realizacja innowacyjnych projektów.
Do udziału w panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, praktyków i
liderów nauczania na miarę XXI wieku.
Termin i miejsce konferencji: 5 grudnia 2012 r. godz. 11.00 do 16.00, ul. Rynek 1, Ratusz, 63-200 Jarocin
Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty dojazdu we własnym zakresie.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową lub telefonicznie.
Kontakt do organizatorów:
e-mail: konferencja@jarocin.edu.pl
Elżbieta Błaszczyk, tel. 62 749 96 64
Andrzej Grzybowski, tel. +48 697 711 040

2012-12-03 | "Przypieczętowali Rok..."

W minioną sobotę 1 grudnia br. w czytelni Biblioteki Publicznej
pod Ratuszem, przy specjalnym stoisku Urzędu Pocztowego w
Jarocinie, rozpoczęto emisje specjalnej karty pocztowej wydanej
z okazji 110 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. I.
Niedźwiedzińskiego. Dodatkową atrakcją był okolicznościowy
datownik z wizerunkiem jarocińskiego proboszcza. Inicjatorem
wydania wspomnianych walorów pocztowych upamiętniających
postać ks. Niedźwiedzińskiego był Zarząd Koła Polskiego
Związku Filatelistów w Witaszycach oraz Muzeum Regionalne w
Jarocinie, przy wsparciu Biura Promocji Gminy. Specjalną kartkę
wraz z okolicznościową pieczęcią odebrał jako pierwszy Tomasz
Gąsłowski - Prezes Koła Filatelistów w Witaszycach. Ostatnim
wydarzeniem zamykającym Rok ks. Ignacego
Niedźwiedzińskiego, była niedzielna uroczysta msza św. w kościele św. Marcina, w Jego intencji z okazji 110
rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich.

2012-12-03 | Nowa Ustawa Śmieciowa - Jak to Działa
Film dotyczący nowej ustawy śmieciowej. Przedstawia Mariusz Małynicz - Prezes ZGO w Jarocinie.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5gYdtIFZA6s

