2013-01-31 | Jarocin w "Kawie czy herbacie?"
Dzisiaj w Jarocinie gościła ekipa programu "Kawa czy herbata?", emitowanego w telewizyjnej jedynce. Gmina
Jarocin prezentowała na antenie telewizji ogólnopolskiej dokonania w zakresie ekologii. Podczas programu
odbyły się dwa łączenia na żywo z naszego miasta. Tematem przewodnim podczas łączeń były elektrośmieci
oraz inne inicjatywy ekologiczne w gminie, takie jak przetwarzanie makulatury na papierową wiklinę. Pierwsze
wejście miało miejsce w stacji uzdatniania wody przy ul. Poznańskiej. Tam o doskonałej jakości wody w
Jarocinie mówił prezes PWiK Marek Karolczak i kierownik laboratorium PWiK-u Ewelina Fatyga, a o
elektrośmieciach zastępca burmistrza Mikołaj Kostka.

W drugim wejściu, tym razem z Jarocińskiego Ośrodka Kultury, rozmówcami Anny Matusiak byli burmistrz
Jarocina Stanisław Martuzalski, Krzysztof Masiak, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom z Tarnowa oraz Magdalena Wrześniewska wraz ze swoimi podopiecznymi z
warsztatów papierowej wikliny, które prowadzone są w JOK-u - Darią Tomaszweską, Kasią Kiżewską, Kasią
Śnieżyńską i Wiktorią Skrzypczak.

Podczas porannego programu "Kawa czy herbata" wyemitowane zostały także dwa, wcześniej przygotowane,
felietony. Kamera odwiedziła Zakład Gospodarki Odpadami i Pałac Radolińskich. Zaprezentowane zostały także
autobusy, zakupione niedawno przez Jarocińskie Linie Autobusowe oraz oświetlenie ledowe przy ul. Bema w
Jarocinie.

Gmina Jarocin miała możliwość zaprezentowania się w "Kawie czy herbacie?" dzięki dofinansowaniu, jakie
uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pokryje 85% kosztów

przedsięwzięcia. Dotacja została przyznana w ramach akcji edukacyjnej "Od Eko-Samorządu do ekospołeczeństwa", prowadzonej przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa
Nasz Dom z Tarnowa.

13-01-31 | Konsultacje zakończone
Wczoraj zakończyły się konsultacje społeczne w Jarocinie w sprawie zniesienia osiedli i utworzenia w ich miejsce
sołectw. W ramach konsultacji przewodniczący zarządów osiedli zostali zobowiązani do zwołania zebrań
mieszkańców. Podczas spotkań mieszkańcy 8 osiedli negatywnie ustosunkowali się do pomysłu zniesienia osiedli
w Jarocinie - były to osiedla: Wojska Polskiego, Konstytucji 3 Maja I, Glinki, 700-lecia, Polna, Ciświca, 1000lecia, Ługi. Mieszkańcy 6 osiedli opowiedzieli się za utworzeniem w Jarocinie jednostek pomocniczych, jakim są
sołectwa - były to osiedla: Konstytucji 3 Maja II, Mikołaja Kopernika, Śródmieście, Tadeusza Kościuszki,
Tumidaj i Bogusław.
Podczas zebrania na osiedlu Stare Miasto głosowanie nie odbyło się ze względu na brak quorum. W ramach
konsultacji przewodniczący zostali zobligowani do zbadania opinii społecznej w przedmiocie konsultacji.
Uzupełniającą formą konsultacji była ankieta, w której mieszkańcy osiedli mogli wyrazić swoje opinie. Wyniki
ankiet oraz badania opinii są obecnie analizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Jarocinie.

2013-01-30 | Gry o Jarocinie
Zakończył się pierwszy etap projektu "Zgrany Jarocin". Młodzież
uczestniczyła w warsztatach, które odbyły się w drugim tygodniu
ferii zimowych w Pałacu Radolińskich w Jarocinie. Pracowali w
dwóch grupach - gier planszowych i questu. "Planszowcy"
podczas zajęć z Michałem Stachyrą i Radosławem Szeją z Kuźni
Gier z Krakowa, poznali zasady tworzenia dobrej i logicznej gry
planszowej i karcianej. Podczas warsztatów młodzież stworzyła
roboczą grę: planszę, instrukcję, karty i pytania. Jako oś fabuły
wybrali festiwal rockowy, ale w pytaniach połączyli wszystko,
czego dowiedzieli się na zajęciach uzupełniających.
"Questowcy" przez trzy dni pracowali z Aleksandrą Warczyńską z
Wojewódzkiej Biblioteki w Poznaniu, która jest specjalistką od
tworzenia questów. Młodzież dowiedziała się, co to jest quest, jak stworzyć poprawnie rymowane zadania,
zagadki czy rebusy i jak wykorzystać wszystko to co nas otacza jako wskazówki na trasie. Obie grupy przeszły
cykl dodatkowych warsztatów, których celem było uzupełnienie i poszerzenie wiedzy na temat turystyki, historii
Jarocina i okolic oraz poznanie ciekawostek dotyczących festiwali rockowych w Jarocinie. Dzięki tym zajęciom
młodzież nie miała kłopotów z tworzeniem fabuły gry oraz wyboru szlaku questu. Warsztaty uzupełniające
prowadzili: Marta Pakulska z Filii nr 1 "Pod Ratuszem" (turystyka), Sebastian Pluta dyrektor Muzeum
Regionalnego w Jarocinie (historia) oraz Robert Kaźmierczak ze Stowarzyszenia Jarocin XXI (festiwale rockowe
w Jarocinie). W lutym i marcu trwają konkursy na własne projekty gier i questów uczestników warsztatów.
Wyniki poznamy w kwietniu. Uroczyste premiery zwycięskich gry i questu odbędą się na przełomie maja i
czerwca.
Projekt "Zgrany Jarocin" realizowany jest przez Biblioteke Publiczną Miasta i Gminy Jarocin w ramach programu
Akademia Orange.

2013-01-30 | Ferie z bilardem
Młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów przez całe ferie
mogła bezpłatnie korzystać z sali bilardowej Bilard Klub KOMETA
w Jarocinie. Przez dwa tygodnie chętni mogli pod opieką
instruktora korzystać z pięciu stołów bilardowych. - Akcja
spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
W sumie podczas ferii w klubie zagrało ponad 150 dzieci -

podsumowuje instruktor Andrzej Nowak. Patronat nad akcją "Ferie z Bilardem" objął Burmistrz Jarocina.
Realizację przedsięwzięcia dofinansowała Gmina Jarocin.

2013-01-30 | Warsztaty z papierowej wikliny
Warsztaty w ramach Klubu Magicznych Nożyczek, które poprowadzi pani
Magdalena Wrześniewska, odbęda się w piątek 1 lutego o godzinie 16.30.
Podczas zajęć wykonane zostaną m.in. serduszka, które mogą być prezentem
nie tylko z okazji walentynek.
Spotkanie odbędzie się w czytelni Biblioteki Głównej w Pałacu Radolińskich.
Koszt udziału w warsztatach to 2 zł od osoby, które zostaną przeznaczone na
materiały niezbędne do zrealizowania zajęć. Chętni mogą zapisywac się do 31
stycznia u pani Lidii Leśnej - tel. 62 747 23 46, wew. 34.

2013-01-29 | TSA w JOK-u
21 lutego na scenie Jarocińskiego Ośrodka Kultury wystąpi zespół
TSA. Bilety do nabycia w sekretariacie JOK-u w cenie 30 zł. Początek
koncertu o godzinie 19.00. Po koncercie odbędzie się spotkanie z
fanami. Koncert zespołu TSA w Jarocińskim Ośrodku Kultury jest
dedykowany zmarłemu w wieku 54 lat Grzegorzowi Kowalskiemu
(pseudo DOCENT), który był wielkim fanem zespołu TSA i działa
aktywnie na profilu zespołu na facebook'u. Zespół TSA powstał w
1979 roku w Opolu. Dwa lata później wygrał II Ogólnopolski Festiwal
Muzyki Młodej Generacji podczas festiwalu w Jarocinie.
Lata 1981 - 1983 to okres prymatu TSA na polskim rynku. Grali
wtedy po kilkaset koncertów rocznie. W 1989r. zespół zawiesił
działalność. Później TSA kilkakrotnie powracało w różnych składach,
ale żaden nie przetrwał próby czasu. W 2001 roku TSA zagrało
znowu w klasycznym, składzie - Marek Kapłon (perkusja), Stefan
Machel (gitara), Janusz Niekrasz (bass), Andrzej Nowak (gitara),
Marek Piekarczyk (śpiew). Kilka tygodni później kwintet oficjalnie ogłosił wznowienie działalności i od tego
momentu systematycznie odzyskuje pozycję sprzed lat.
Po reaktywacji TSA zagrało na festiwalowej scenie podczas JAROCIN PRL FESTIWAL w 2005 roku oraz w lipcu
2010 roku w 30-lecie powstania festiwalu.

2013-01-29 | O obwodnicy Jarocina w Ostrowie
Wczoraj w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie
parlamentarzystów sejmowej komisji infrastruktury z
samorządowcami. Tematem spotkania była budowa drugiego
etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego oraz obwodnic
Jarocina i Kępna. Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Infrastruktury
poświęcone było aktualnemu stanowi realizacji obwodnicy

Ostrowa Wielkopolskiego oraz możliwościami jej zakończenia. Podczas spotkania samorządowcy mieli okazję,
żeby zapoznać się z perspektywami budowy obwodnic Jarocina i Kępna. Budowa obwodnic na przebiegu dróg
krajowych ma być finansowana z trzech źródeł. 25% kosztów inwestycji miałoby być sfinansowane z budżetu
państwa, taka sama kwota pochodziłaby z budżetu województwa, a 50 % stanowiłoby dofinansowanie z
funduszy UE. Jednak, w kwestii środków z unijnej kasy, musimy zaczekać na zatwierdzenie budżetu unii, które
najwcześniej nastąpi 7 lutego.
Podczas spotkania Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski podkreślił, że obok bardzo ważnych zadań
inwestycyjnych, jakim jest budowa obwodnic miast, strategiczna dla Wielkopolski jest przebudowa całej drogi
S11. Dzięki tej inwestycji Wielkopolska miałby szansę na szybszy rozwój gospodarczy. Burmistrz wysunął
propozycję zorganizowania spotkania w sprawie przebudowy krajowej jedenastki w Jarocinie. Przewodniczący
komisji infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz zaaprobował pomysł, jednak na miejsce spotkania wyznaczył sejm.
Spotkanie, w którym wezmą udział członkowie komisji infrastruktury, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oraz członkowie Stowarzyszenia "Droga S11", ma się odbyć w marcu.
We wczorajszym spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim wzięli udział przewodniczący komisji infrastruktury
Zbigniew Rynasiewicz, zastępca przewodniczącego Józef Racki, wiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz,
Tomasz Rudnicki - zastępca dyrektora GDDKiA ds. realizacji inwestycji w Warszawie, Piotr Chodorowski zastępca dyrektora GDDKiA w Poznaniu, posłowie: Małgorzata Adamczak, Łukasz Borowiak, Andrzej Dera, Jan
Dziedziczak, Maciej Orzechowski, Piotr Walkowski, Mariusz Witczak, Wojciech Ziemniak, poseł do parlamentu
Europejskiego Andrzej Grzyb, senatorowie: Andżelika Możdżanowska i Witold Sitarz, radni Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego: Rafał Żelanowski i Seweryn Kaczmarek oraz samorządowcy z Ostrowa Wlkp.,
Jarocina, Kępna i Przygodzic. Spotkanie odbyło się z inicjatywy prezydenta Ostrowa Wlkp. Jarosława Urbaniaka
oraz starosty ostrowskiego Pawła Rajskiego.

2013-01-28 | Zwrot akcyzy
Od 1 lutego o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, mogą
wnioskować producenci rolni. Wraz z wnioskiem należy złożyć faktury VAT, stanowiące
dowód zakupu oleju napędowego z okresu od 1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r. O
wypłatę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, posiadające gospodarstwo rolne na
terenie naszej gminy o powierzchni ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dostępne są na podstronie Formularze oraz w Biurze Obsługi Klienta UM.
Szczegółowych informacji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w
Wydziale Finansów, tel. 62 749 95 83. Wnioski można składać do 28 lutego w Biurze Obsługi Klienta UM.

2013-01-25 | Jarocin w TVP 1
W czwartek 31 stycznia w Jarocinie będzie gościć ekipa
programu "Kawa czy herbata?", emitowanego w telewizyjnej
jedynce. Podczas programu odbędą się dwa łączenia na żywo z
naszego miasta. Wyemitowane zostaną także dwa, wcześniej
przygotowane, felietony. Program rozpoczyna się o godzinie
5.55 i trwa do godz. 8.00. Mimo wczesnej pory zapraszamy,
ostatniego dnia stycznia, wszystkich mieszkańców gminy przed
telewizory.
Gmina Jarocin będzie na antenie telewizji ogólnopolskiej
prezentować dokonania w zakresie ekologii. Kamera odwiedzi m. in. Zakład Gospodarki Odpadami i Pałac
Radolińskich. Zaprezentowane zostaną także autobusy, zakupione niedawno przez Jarocińskie Linie Autobusowe
oraz oświetlenie ledowe przy ul. Bema w Jarocinie. Gmina Jarocin ma możliwość zaprezentowania się w "Kawie
czy herbacie?" dzięki dofinansowaniu, jakie uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, które pokryje 85% kosztów przedsięwzięcia.

2013-01-25 | Burmistrz Honorowym Obywatelem Libercourt
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski został Honorowym
Obywatelem Libercourt. Mer, partnerskiego miasta Jarocina,
Daniel Maciejasz podziękował w ten sposób włodarzowi Jarocina
za zaangażowanie w podtrzymywanie dobrych relacji pomiędzy
naszymi samorządami. - Czuję się zaszczycony takim
wyróżnieniem. Cieszę się, że mogę być jedną z osób
zaangażowanych w odnowienie tak owocnej współpracy podkreślił burmistrz.
W połowie stycznia w Libercourt odbyła się uroczystość 35-lecia
podpisania umowy partnerskiej między Jarocinem i Libercourt.
Na zaproszenie strony francuskiej do Libercourt udała się
trzyosobowa delegacja naszej gminy. Burmistrzowi Stanisławowi Martuzalskiemu towarzyszyli radni Rady
Miejskiej w Jarocinie Ryszard Kołodziej i Marek Przymusiński. Udział burmistrza w tych uroczystościach był
doskonałą okazją do wręczenia merowi Danielowi Maciejaszowi certyfikatu autentyczności statuetki gen.
Stanisława Taczaka. Przypominamy, że kapituła konkursowa w zeszłym roku przyznała nagrody Burmistrza
Jarocina im. Stanisława Taczaka dla miast partnerskich, Libercourt i Schlüchtern. Statuetki dla obu miast
zostaną przekazane podczas jarocińskich obchodów 35-lecia współpracy z Libercourt i 10-lecia współpracy ze
Schlüchtern, które zostały zaplanowane w czerwcu.

2013-01-25 | Wiklinowe ferie i ratusz w JOK-u
Przez całe ferie w Jarocińskim Ośrodku Kultury chętni mogli
wziąć udział w warsztatach tzw. papierowej wikliny. Zajęcia
prowadziła Magdalena Wrześniewska, znana z wykonania
wiklinowego glana. Obecnie za pomocą tych samych materiałów
tworzy jarociński ratusz. - Niebawem będzie gotowa pierwsza
kondygnacja, a całość za około 2 - 3 miesiące - informuje
Magdalena Wrześniewska. Artystka szacuje, że do wykonania
całości będzie musiała zużyć ponad pięć tysięcy papierowych
rurek. Jak policzyła, z jednej gazety przygotowuje ok. 40 rurek.
Samo wyplatanie nie kończy dzieła, trzeba jeszcze nadać
odpowiednie kolory, do tego wykorzystuje barwniki do tkanin.
Magdalena Wrześniewska uczy wyplatania przy użyciu tzw.
papierowej wikliny. Sama tajniki tej sztuki poznała trzy lata temu, kiedy znalazła się w szpitalu. Była to
doskonała odskocznia od myśli o chorobie. Szybko przekonała się, że z papierowych rurek można stworzyć
prawdziwe cuda i teraz swoją pasją próbuje zarażać innych. - Moim pierwszym poważniejszym projektem było
wykonanie jarocińskiego glana, którego w październiku zgłosiłam do księgi rekordów Guinnessa, o decyzji
dowiem się po 17 lutego - informuje Magdalena Wrześniewska. W październiku ubiegłego roku rozpoczęła
warsztaty "papierowej wikliny" dla dzieci i młodzieży w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Znalazła wielu swoich
naśladowców, którzy pod czujnym okiem pani Magdy tworzą wiklinowe cudeńka. W warsztatach w trakcie roku
szkolnego można uczestniczyć w godzinach od 15.00 do 17.00.

2013-01-25 | Babskie cumpry w Cielczy
Filia jarocińskiej biblioteki w Cielczy oraz Koło Gospodyń w Cielczy zapraszają
panie i panów na Babskie Cumpry. Zabawa odbędzie się w Tłusty Czwartek,
czyli 7 lutego o godzinie 17.00 na sali wiejskiej w Cielczy. Wpisowe 5 zł (na

ciepłe napoje i pączka). Zapisy i szczegóły u pani Zofii Głowackiej (62 749 36 13), w sklepie u p. Kujawy i w
bibliotece (62 749 35 34).

2013-01-24 | 68 lat temu Niemcy opuścili Jarocin
Był styczeń 1945 roku, dla Jarocina kończyła się II wojna
światowa. Od piątku 19 stycznia 1945r. rozpoczęła się
ewakuacja Niemców z Ziemi Jarocińskiej. Następnego dnia
wywożono rannych żołnierzy niemieckich z jarocińskich
lazaretów (szpitali wojskowych). Landrat (starosta) jarociński
Peter Orlowski zarządził także ewakuację niemieckich władz
politycznych i administracyjnych. Pod silnym naporem
radzieckiego Frontu Białoruskiego, wycofujące się niemieckie
oddziały, na szczęście dla miasta, nie zdążyły przygotować
obrony Jarocina. W pośpiechu kopano rowy obronne i
przygotowano kilka stanowisk dla dział przeciwpancernych, m.in.
na Tumidaju przy Zakładach Odzieżowych, na Bogusławiu a
także przy torach kolejowych. Nie doszło jednak do bezpośrednich walk i zniszczenia miasta. W czasie odwrotu
specjalne oddziały wojsk niemieckich niszczyły zakłady przemysłowe i urządzenia komunalne. Zostały częściowo
zniszczone Zakłady w Kotlinie, Cukrownia, Cegielnia i Roszarnia w Witaszycach. W Jarocinie zniszczeniu uległa
elektrownia miejska, gazownia i węzeł kolejowy.
W środę 24 stycznia 1945r. w późnych godzinach popołudniowych na Ziemię Jarocińską wkroczyły wojska
radzieckie I Frontu Białoruskiego pod dowództwem marszałka G.K. Żukowa. Jak wspominają jarociniacy, na
Rynku spontanicznie zorganizowany został wiec i pojawiły się po raz pierwszy od pięciu lat flagi biało-czerwone.
W walkach na Ziemi Jarocińskiej poległo 60 żołnierzy radzieckich. Zginęli m.in. pod Jaraczewem, Jarocinem,
Golą, Cielczą, Nowym Miastem, Ruskiem, Potarzycą, Komorzem, Zakrzewem i Łobzowem. Po ekshumacji w
kwietniu 1946r. zostali pochowani przy cmentarzu katolickim (później ta część została włączona do całości
cmentarza). Należy zaznaczyć, że w tym miejscu pochowani są także żołnierze polscy, lotnicy którzy zginęli 3
września 1939r. pod Cielczą.
O tamtych wydarzeniach pamiętały władze gminy Jarocin. Przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich na cmentarzu
parafialnym w Jarocinie delegacja Urzędu Miejskiego, złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Wartę honorową
zaciągnęli żołnierze 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie, w uroczystościach wzięły udział
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz delegacja powiatu jarocińskiego.

2013-01-23 | Konsultacje w sprawie sołectw trwają
Mieszkańcy dwóch jarocińskich osiedli wyrazili negatywna opinię w sprawie zniesienia osiedli i powołania w ich
miejsce sołectw. Przeciwko takiemu rozwiązaniu byli przedstawiciele osiedla Wojska Polskiego i Konstytucji 3
Maja I. Podczas wczorajszych zebrań na os. Konstytucji 3 Maja II i os. Stare Miasto nie zebrała się wymagana
liczba mieszkańców. Na os. Konstytucji 3 Maja II został wyznaczony drugi termin zebrania. Odbędzie się ono 30
stycznia w Szkole Podstawowej nr 4 o godz. 17.00.

2013-01-23 | Benefis JAR-u
W niedzielę 3 lutego po raz pierwszy na dużym ekranie zobaczyć
będzie można powstałe w latach 70. kroniki i etiudy
Amatorskiego Klubu Filmowego JAR. Podczas benefisu, który
rozpocznie się w kinie "Echo" o godzinie 17.00, spotkają się
osoby zaangażowane w latach 70. w działalność klubu.

Przybędzie również gość specjalny, reżyser prof. Andrzej Jurga. Darmowe wejściówki na niedzielny benefis AKF
JAR można odbierać w Muzeum Regionalnym w Jarocinie, w Czytelni Pod Ratuszem, w kasie kina "Echo" oraz w
Cafe Kadr. Organizatorem benefisu jest Muzeum Regionalne w Jarocinie we współpracy z Lions Club Jarocin i
Stowarzyszeniem Jarocin XXI.
Amatorski Klub Filmowy JAR powstał w maju 1970 r. z inicjatywy miłośników fotografii Edwarda Misiaka i Józefa
Woźniaka. W realizację ich pomysłu zaangażował się jarociński fotografik Romuald Sip. To w jego zakładzie
fotograficznym zaczął swoją działalność AKF JAR. Kilka miesięcy później władze miasta udostępniły młodym
filmowcom-amatorom pomieszczenie w piwnicy hotelu "Polonia" (dziś zamurowane wejście od ul. Ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego do budynku PKO BP). Filmy powstawały na taśmie 8 i 16 mm. Działalność klubu
wspomagały władze miasta, ale również zakłady pracy, których funkcjonowanie i rozbudowę dokumentowali
członkowie JAR-u. Dołączyli Wojciech Pietrzak, Jerzy Stachowiak, Andrzej Biegański, Franciszek Krukowski
oraz Jacek Józef Chudzik, Maciej Szymczak i Paweł "Gloria" Półrolniczak. Efekty działalności klubu w postaci
kronik, etiud i filmów autorskich prezentowane były nie tylko na festiwalach, ale przede wszystkim w Jarocinie,
początkowo w małych salkach, potem na różnego rodzaju festynach czy świętach w otwartej przestrzeni, na
koniec również w kinie "Echo".
W 1976 r. działalność JAR-u zauważył promotor amatorskiego ruchu filmowego reżyser Andrzej Jurga (zagrał
m. in. samego siebie w słynnym filmie Krzysztofa Kieślowskiego "Amator"). Specjalnie przygotowana kronika
"Jarocin - tu żyję" wyemitowana została w TVP 2 w znanym, ogólnopolskim programie "Studio 2".
Wprowadzenie stanu wojennego skutkowało zarekwirowaniem sprzętu filmowego i zakazem dalszej działalności.
Większość stworzonych etiud i kronik zaginęła. Po wielu latach przypadkiem odnaleziono ich część. Dzięki
pomocy udzielonej Muzeum Regionalnemu w Jarocinie przez Lions Club, kroniki udało się scyfryzować.

2013-01-23 | Oszczędzajmy energię
W tym tygodniu pracownicy urzędu miejskiego uczestniczyli w
szkoleniu "Pomagamy oszczędzać energię", prowadzonym przez
firmę REUS Polska sp. z o.o. z Wrocławia. Oszczędzanie energii
to ogromne wyzwanie dla wielu instytucji, w tym także dla
samorządów. Oszczędzanie energii to zmniejszenie jej zużycia
przy zachowaniu takich samych rezultatów. Do tej kwestii
władze gminy Jarocin podchodzą szczególnie, co potwierdził
zastępca burmistrza Mikołaj Kostka, otwierając szkolenie. Wszelkie działania które mogą przyczynić do oszczędności
energii, w tym obniżenie kosztów mocy zamówionej, mogą
przynieść wymierne korzyści dla gminy - podkreślił
wiceburmistrz. Prowadzący szkolenie zwrócił uwagę na szereg
elementów niezbędnych do spełnienia, aby można było mówić o
skutecznym realizowaniu systemu oszczędzania.
Firma REUS, specjalizuje się m.in. w monitorowaniu zużycia energii, doradztwie i szkoleniach. System
monitorowania zużyć energii i mediów jest narzędziem, które umożliwia skuteczne zarządzanie i kontrolę, a co
za tym idzie racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie. Należy pamiętać, że samo narzędzie nie wykonuje
pracy. Efekty osiągane są bowiem przez użytkowników. Są one tym lepsze, im głębsza jest wiedza i motywacja
użytkowników. Co jest w takim przypadku istotne dla instytucji? - Strategią, którą warto uczynić własną, jest
strategia zarządzania i energooszczędnych inwestycji programowych. System monitorowania zużycia energii i
mediów wraz z uzyskanymi z niego raportami pozwala programować inwestycje - podkreślił prowadzący
szkolenie. Na płaszczyźnie ludzkiej niezbędne jest natomiast zadbanie o świadomość użytkowników w zakresie
celu wprowadzenia systemu, zasad jego działania, wymagań i korzyści do osiągnięcia. Poza tym ważne jest
krzewienie "dobrych praktyk".

2013-01-22 | Czyje imię dla wiaduktów?

Czy zastanawiałeś się jakie imię byłoby odpowiednie dla nowych wiaduktów przy ul. Powstańców wielkopolskich
w Jarocinie? Co prawda nazewnictwo obiektów na terenie Jarocina leży w kompetencjach rady miejskiej, jednak
ty też możesz wyrazić swoje zdanie w tej kwestii. Burmistrz Jarocina postanowił bowiem skonsultować wybór
imienia dla wiaduktów z mieszkańcami gminy. Pod rozwagę mieszkańców dajemy propozycje czterech postaci,
które zapisały się w historii naszej gminy.
Aby oddać głos na wybraną postać należy wypełnić ankietę, stawiając znak X przy wybranym nazwisku. Ankiety
zostaną przeprowadzone podczas zebrań osiedlowych, które w najbliższym czasie odbędą się w Jarocinie w
ramach konsultacji społecznych, dotyczących zniesienia osiedli i powołania sołectw. Poza tym ankieta dostępna
będzie także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Należy ją wypełnić i wrzucić do oznaczonej
skrzynki. Głos można oddawać także za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres:
promocja@jarocin.pl. Spośród czterech propozycji wybieramy jedną i wpisujemy ją w treść wiadomości. Jako
temat e-mail prosimy wpisać: Wiadukty. Głosy można oddawać do 31 stycznia.
Czyje imię zdaniem Pani/Pana powinny nosić wiadukty na ul. Powstańców Wielkopolskich?

Zbigniew hrabia Ostroróg-Gorzeński - właściciel majątku w Tarcach,
był pierwszym komendantem jarocińskiej kompanii powstańców 1918
roku, "Honorowy Obywatel Jarocina", Kawaler Orderu Virtuti Militari.
Zmarł 1926r.

Ksiądz Ignacy Niedźwiedziński - patriota, kapelan jarocińskich powstańców
1918 r., "Honorowy Obywatel Jarocina". Działacz organizacji społecznych i
patriotycznych w Jarocinie. Aresztowany przez Gestapo, zmarł w obozie w 1941
roku.

Edmund Rogalski - weteran I wojny światowej, powstaniec wielkopolski i
dowódca garnizonu jarocińskiego. Odznaczony Krzyżem Niepodległości i Virtuti
Militari. Ostatni przedwojenny burmistrz Jarocina, pełnił tą funkcję przez 14 lat.
Zmarł w 1961r.

Generał Stanisław Taczak - urodził się w Mieszkowie, oficer, weteran I wojny
światowej. Pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego 1918/19 roku. W wolnej
Polsce pracował w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Odznaczony m.in.
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości. Virtuti Militari,
pośmiertnie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1960r. W roku 2009
odsłonięto w Mieszkowie poświęcony mu pomnik.

2013-01-22 | W rocznicę wybuchu powstania
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski złożył dzisiaj kwiaty na
cmentarzu parafialnym w Jarocinie przy rodzinnym grobowcu
doktora Józefa Niklewskiego. W ten symboliczny sposób, w 150.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, oddał cześć
uczestnikom tego niepodległościowego zrywu z terenu Ziemi
Jarocińskiej oraz powstańcom, których mogiły znajdują się na
terenie gminy. Przypomnijmy, że na terenie naszej gminy
znajdują się mogiły jeszcze dwóch powstańców styczniowych Fanciszka Bnińskiego-Mizgalskiego w Wilkowyi oraz Teofila
Golskiego w Radlinie.

Ziemi Jarocińskiej, która wówczas

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia
1863 roku. Mimo, że miało miejsce w
Królestwie Polskim, to w oddziałach
powstańczych walczyło wielu mieszkańców
znajdowała się pod zaborem pruskim.

Józef Niklewski podczas Powstania
obwodowego na miasto Jaroicn, był tez

Styczniowego pełnił funkcję komisarza
lekarzem polowym powstańców.

2013-01-22 | Interwencyjne odśnieżanie
Zima już chyba wszystkim zdążyła dać się we znaki. Śniegu już
jest dużo, a według prognoz pogody, ma padać dalej. W związku
z tą sytuacją Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski
zdecydował o oddelegowaniu na teren Jarocina kilkuosobowych
brygad do odśnieżania chodników i terenów przy budynkach
użyteczności publicznej. Do akcji odśnieżania skierowanych
zostało trzech pracowników, wykonujących prace interwencyjne,
cztery osoby skazane oraz dwóch pracowników gospodarczych
Straży Miejskiej w Jarocinie. - Pracę rozpoczęli od godziny 7 rano
w obrębie budynków Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, al.
Niepodległości, sądu i prokuratury - informuje Krzysztof
Adamiak, komendant Straży Miejskiej w Jarocinie. W obszarze
działania grupy interwencyjnej znalazł się też teren rynku i
przyległych ulic, a także chodniki przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Malinowskiego do jednostki wojskowej), ul.
Wrocławskiej (od pl. Klinkowskiego do tzw. cmentarza cholerycznego), ul. Szubianki, ul. Moniuszki, ul.
Kościuszki, ul. Paderewskiego i ul. Dąbrowskiego. - Odśnieżanie dotyczy głównie chodników, przejść dla
pieszych, gdzie nie ma określonego obowiązku odśnieżania przez zakłady pracy czy właścicieli prywatnych
posesji - tłumaczy komendant Adamiak. Prace związane z odśnieżaniem koordynują pracownicy Straży Miejskiej
w Jarocinie. Brygady interwencyjne będą pracowały także jutro, a w późniejszych dniach według potrzeb,
uzależnionych od warunków pogodowych.
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. W sezonie 2012/2013 za zimowe utrzymanie dróg gminnych
odpowiedzialne jest 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 62-749-9542.
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).

2013-01-21 | Osiedle Wojska Polskiego przeciw sołectwu
Mieszkańcy Osiedla Wojska Polskiego jako pierwsi wyrazili swoją opinię w konsultacjach w sprawie zniesienia
osiedli w Jarocinie. Podczas zebrania, które odbyło się 17 stycznia, zagłosowali przeciw powołaniu sołectwa. W
najbliższym czasie zebrania odbędą się na wszystkich osiedlach w mieście. Pomysłodawcy powołania sołectw w
mieście przekonują, że dzięki temu zabiegowi, dotychczasowe osiedla będą miały do dyspozycji swój własny
budżet, wydzielony na mocy ustawy o funduszu sołeckim. Od kilku lat mieszkańcy wsi mogą bowiem decydować
o tym, na co wydane zostaną pieniądze przyznane im w ten sposób. Problem tylko w tym, że ewentualne
inwestycje muszą dotyczyć mienia komunalnego, czyli gruntów gminnych, co w przypadku niektórych osiedli w
Jarocinie, będzie trudne.
Faktem jest to, że mieszkańcy osiedli nie mają do dyspozycji żadnych funduszy. W zaistniałej sytuacji Burmistrz
Jarocina zapowiada zaskarżenie ustawy o funduszu sołeckim do Trybunału Konstytucyjnego. - Ustawa ta
preferuje tylko sołectwa, pomijając zupełnie osiedla. Może dzięki skardze ustawodawca zauważy problem i
zmieni przepisy w taki sposób, żeby można tworzyć fundusze osiedlowe - podkreśla burmistrz Stanisław
Martuzalski. Na jakie pieniądze mogą liczyć sołectwa w mieście? Przypomnijmy, że kwota, którą otrzymuje dane
sołectwo w ramach funduszu sołeckiego, zależy od liczby mieszkańców. Im sołectwo ma ich więcej, tym większe
środki otrzymuje w jego ramach. Fundusz sołecki premiuje duże wsie, ale tylko do granicy 800 mieszkańców.
Jeśli sołectwo ma na przykład 1000 mieszkańców otrzyma taką sama kwotę jak w przypadku 800 mieszkańców.
Wynika z tego, że każde osiedle, zniesione na rzecz sołectwa, otrzyma 21.686 zł na rok.
Konsultacje z mieszkańcami Jarocina w sprawie zniesienia osiedli i utworzenia w ich miejsce sołectw rozpoczęły
się 7 stycznia. W ramach konsultacji przewodniczący zarządów osiedli zostali zobowiązani do zwołania zebrania
mieszkańców, które wyrazi stanowisko tej sprawie oraz przeprowadzenia badania opinii mieszkańców.
Przypominamy także, że mieszkańcy osiedli mogą określić swoje stanowisko w sprawie zniesienia osiedli,
wypełniając ankietę. Formularze ankiet można pobierać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarocinie przy Al.
Niepodległości 10 w pokoju 52 (I piętro). W wersji elektronicznej ankiety dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jarocinie - bip.wokiss.pl/jarocinm w zakładce Konsultacje społeczne.
Wypełnione ankiety można składać w dni robocze w siedzibie urzędu (pokój 52) w godzinach od 8.00 do 16.00.
Konsultacje potrwają do 30 stycznia. Uprawnionych mieszkańców Jarocina zapraszamy do wyrażania opinii w
sprawie zniesienia osiedli i utworzenia sołectw na terenie miejskim.

2013-01-18 | Burmistrz nagrodzi za osiągnięcia sportowe
31 stycznia mija termin składania wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród Burmistrza Jarocina za osiągnięte
wyniki sportowe w 2012 roku. Wnioskować można także o przyznanie nagrody dla trenerów lub działaczy
sportowych. W ubiegłym roku wyróżnionych w ten sposób zostało 21 zawodników i 3 trenerów. Z wnioskiem o
przyznanie wyróżnienia lub nagrody za osiągnięcia sportowe mogą wystąpić stowarzyszenia, kluby i organizacje
sportowe lub osoby fizyczne.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać dane osobowe kandydata do wyróżnienia lub
nagrody, dokument lub oświadczenie potwierdzającą osiągnięcie wyniku sportowego. Złożone wnioski opiniować
będzie komisja konkursowa. Burmistrz może przyznać nagrodę także z własnej inicjatywy. Szczegółowych
informacji udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jarocinie, tel. 62 749 96 64.

2013-01-18 | Nowa kasa JLA
Od 25 stycznia rozpocznie działalność nowy punkt kasowy
Jarocińskich Linii Autobusowych, w którym będzie można
nabywać bilety miesięczne oraz doładowywać bilet elektroniczny.
Zostanie on uruchomiony w budynku byłego dworca PKS przy ul.
Moniuszki 43 a w Jarocinie. Tam też zostanie przeniesiony punkt
personalizacji Jarocińskiej Karty Miejskiej. Kasa będzie czynna w
dni robocze od 8.00 do 16.00. Jednocześnie informujemy, że
Jarocińskie Linie Autobusowe przeniosą sprzedaż biletów
miesięcznych z filii jarocińskiej biblioteki "Pod Ratuszem" do
nowo uruchomionego punktu na dworcu. Przypomijmy, że
Jaocińskie Linie Autobusowe zakupiły budynki przy ul. Moniuszki
w lipcu ubiegłego roku, jednak do końca grudnia obiekt był
dzierżwiony przez PKS Kalisz. Na wiosnę planowana jest modernizacja dworca, a w przyszłości stworzenie w
tym miejscu Centrum Komunikacji Miejskiej.

2013-01-16 | Przekaż 1% podatku jarocińskim organizacjom
Zbliża się termin rozliczenia z fiskusem. Przypominamy zatem o
możliwości przekazania 1% podatku na organizacje pożytku
publicznego. Składając zeznanie podatkowe za rok 2012
wystarczy w odpowiednich miejscach wpisać nazwę organizacji
pożytku publicznego oraz numer jej wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego. Resztą zajmie się Urząd Skarbowy. W ten
sposób możesz wesprzeć finansowo również jarocińskie
organizacje sportowe, edukacyjne czy kulturalne. Organizację
można wybrać z wykazu ogłoszonego w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości www.mpips.gov.pl/bip.
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku
Publicznego?
1.Złóż w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w ustawowym terminie.
2. Zapłać podatek - wniosek o przekazanie 1% zostanie zrealizowany wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej
wysokości należny podatek.
3. Wybierz organizację pożytku publicznego (opp), której chcesz przekazać 1%.
4. 1.Wypełnij odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie. Po wyliczeniu, ile podatku
będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy kwotę,
którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z
zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na jednym formularzu PIT podatnik
może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym
formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego. (na podstawie:
WWW.mpips.gov.pl)
Poniżej przedstawiamy spis organizacji pożytku publicznego z terenu Gminy Jarocin, na rzecz
których można oddać 1 %:
Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie (KRS 0000020509)
Fundacja 750-lecia Jarocina (KRS 0000228135)
Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie (KRS 0000041081)

Stowarzyszenie "Lions Club Jarocin" (KRS 0000237987)
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" Im. Macieja Kostki w Radlinie (KRS 0000150274)
Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Opus" (KRS 0000178726)
Stowarzyszenie Jarocin XXI (KRS 0000008971)
Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne (KRS 0000002928)
Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Bachorzewie (KRS 0000010466)
Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 w Golinie(KRS 0000044799)
Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie (KRS 0000310793)
Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" (KRS 0000172307)
Polski Czerwony Krzyż (KRS 0000225587) - wpłata na główne konto organizacji - z dopiskiem Oddział w
Jarocinie
Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" (KRS 0000027259) - wpłata na główne konto organizacji - z dopiskiem
koło w Jarocinie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (KRS 0000154454) - wpłata na główne konto organizacji - z dopiskiem
koło w Jarocinie
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska (KRS 0000266321) - wpłata na główne konto
organizacji z dopiskiem Hufiec ZHP w Jarocinie
Stowarzyszenie Jarocin XXI(KRS 0000008971) - z dopiskiem Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
"Białe Tygrysy" PWiK Jarocin
Stowarzyszenie Jarocin XXI (KRS 0000008971) - z dopiskiem Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie
Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" (KRS 0000172307) - z dopiskiem "na WKS" - (Witaszycki Klub Sportowy)

2013-01-16 | Wypowiedz umowę na odbiór śmieci
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzw. ustawa śmieciowa, zobowiązuje gminy do nałożenia
na mieszkańców opłat za wywóz śmieci. Począwszy od 1 lipca 2013r., a więc po upływie 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, właściciele nieruchomości zostaną objęci przez gminę nowym systemem
gospodarowania odpadami i będą zobowiązani uiszczać opłaty na rzecz gminy. Żeby uniknąć płacenia dwa razy
za to samo, właściciele nieruchomości powinni z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę z
dotychczasowym przedsiębiorcą, odbierającym odpady komunalne, tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca
2013r. W ustawie śmieciowej nie ma bowiem zapisu, który pozwala na automatyczne rozwiązanie umów w
całym kraju ze wszystkimi przedsiębiorcami. Ustawa śmieciowa całkowicie zmienia odpowiedzialność za wywóz
śmieci w gminach. Dotychczas właściciele nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zobowiązani
byli do podpisania umowy na wywóz odpadów z wybraną firmą. Zgodnie z nowymi przepisami za podpisanie
takich umów odpowiadać tylko i wyłącznie będzie gmina.

2013-01-15 | Oddamy hołd powstańcom
Rok 2013 został ustanowiony "Rokiem Jarocińskich Powstańców
Wielkopolskich 1918-1919". Tak zdecydowała Rada Miejska,
która uchwałę w tej sprawie przyjęła na sesji 21 grudnia. W tym
roku mija 95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
dlatego będzie to doskonała okazja do pielęgnowania lokalnej
tożsamości historycznej oraz oddania hołdu mieszkańcom Ziemi
Jarocińskiej, którzy wzięli udział w tym niepodległościowym
zrywie. Kalendarz obchodów "Roku Jarocińskich Powstańców
Wielkopolskich 1918-1919" ma zostać przedstawiony Radzie
Miejskiej do końca lutego. Do organizacji wydarzeń w jego
ramach gmina Jarocin zaprasza wszystkich mieszkańców, szkoły,
instytucje kulturalne czy stowarzyszenia. Przedsięwzięcia, które
uświetnią obchody, mogą być różne. Ważne, żeby były związane tematycznie z Powstaniem Wielkopolskim.
Pomysły można konsultować i zgłaszać Bożenie Kubackiej, dyrektorowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Jarocinie (pokój nr 62, tel. 62 749 96 62 lub bkubacka@jarocin.pl). Każde zgłoszenie
powinno zawierać: nazwę projektu, planowany termin realizacji oraz planowane źródło finansowania. Termin
zgłaszania propozycji przedsięwzięć rocznicowych mija 28 stycznia. Wszystkie działania, które znajdą się w
kalendarzu obchodów, mogą liczyć na objęcie patronatem Burmistrza Jarocina, promocję na stronie
www.jarocin.pl oraz na plakatach. Przypominamy także, że 21 stycznia mija termin składania ofert realizacji

zadań publicznych na zadanie pod nazwą Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy
poprzez organizację i współorganizację festiwali, koncertów, imprez interdyscyplinarnych o wysokich walorach
artystycznych i zasięgu regionalnym oraz przedsięwzięć okolicznościowych i rocznicowych(...), ponieważ w tej
puli środków znajdują się fundusze także na realizację przedsięwzięć wpisujących się w obchody 95. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Powstanie Wielkopolskie
Powstanie w Wielkopolsce wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Moralnie społeczeństwo przygotowywało się do
niego wiele lat. Bezpośrednim wydarzeniem poprzedzającym wybuch powstania były demonstracje Niemców
sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu Ignacego J. Paderewskiego. W centrum Poznania padły pierwsze
strzały. Powstańcy w krótkim czasie opanowali niemal całą Wielkopolskę. Ożywiła się również działalność
polskich organizacji politycznych Ziemi Jarocińskiej. W nocy z 8/9 listopada 1918r. z inicjatywy polskiej
organizacji konspiracyjnej "Jedność" w jarocińskich koszarach utworzona została Rada Żołnierska,
przekształcona później w Radę Robotniczo-Żołnierską, która po kilku dniach przejęła władzę administracyjną,
polityczną i wojskową w Jarocinie. 11 listopada 1918 roku powstał w koszarach jarocińskich polski oddział
wojskowy. Na wiecu wojskowym 29 listopada 1918r. jednogłośnie wybrano Zbigniewa Gorzeńskiego na
dowódcę polskiego oddziału w Jarocinie. Ponad 1000 żołnierzy liczyły jednostki polskie w Jarocinie w chwili
wybuchu powstania w Poznaniu tzn. w końcu grudnia 1918r. W postaniu brało udział 5 kompanii jarocińskich.
31 grudnia 1918r. Zbigniew Ostroróg-Gorzeński otrzymał z Dowództwa Głównego w Poznaniu rozkaz zajęcia
Ostrowa Wielkopolskiego. W styczniu 1919r. jarociniacy zajmowali następujące miejscowości: Gniezno, Kcynie,
Kołaczkowo, Rynarzewo. Chcąc zjednoczyć wszystkie oddziały pod jednym dowództwem, utworzono Komendę
Główną Wojsk Powstańczych i 28 grudnia 1918r. Stanisław Taczak został wybrany dowódcą powstania.
Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy
zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918r. Było to jedno z dwóch, obok powstania
wielkopolskiego 1806 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski. (na podstawie: www.zsp1jarocin.edu.pl)

2013-01-15 | Stworzymy grę o Ziemi Jarocińskiej
Rusza projekt Zgrany Jarocin. Jego celem jest stworzenie przez młodzież gry planszowej lub karcianej oraz
questu, których fabuła będzie związana z Ziemią Jarocińską, jej historią, współczesnością, krajoznawstwem
oraz turystyką. Pierwszym wydarzeniem w ramach projektu są warsztaty tworzenia gier planszowych i questów,
które odbędą się od 21 do 25 stycznia. Warsztaty gier poprowadzą przedstawiciele Kuźni Gier z Krakowa.
Projekt realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Jarocinie w ramach programu Akademia
Orange.

2013-01-14 | Dzień z burmistrzem dla młodzieży
Podczas wczorajszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarocinie odbyła się licytacja dnia z
burmistrzem Jarocina Stanisławem Martuzalskim. Aukcję wygrał... zastępca burmistrza Jarocina Mikołaj Kostka.
Jednak jeden dzień z burmistrzem Jarocina spędzi przedstawiciel Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Jarocinie, na rzecz której wiceburmistrz przekazał wygraną. 550 złotych uzyskane z aukcji wsparło zbiórkę w
ramach 21. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Jarocinie niedzielnej zbiórce pieniędzy
towarzyszyły koncerty w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Na scenie wystąpili uczestnicy warsztatów
organizowanych przez ośrodek kultury, zespół Harry Band, The Purple Onions, Bustergang, Word Is Mine,
Propaganda Dei oraz Etanis i Monero. Na koniec zagrał jarociński zespół S.O.U.L.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarocinie wzbogaciły pokazy Państwowej Straży Pożarnej.
Prezentację strażaków można było zobaczyć na parkingu przed JOK-iem. Od godz. 18.00 do 21.00, w
przerwach między koncertami, odbyły się licytacje gadżetów przekazanych na rzecz WOŚP.WOŚP zagrała
wczoraj już 21 raz. Tegoroczna akcja była wyjątkowa ze względu na to, że zebrane pieniądze zostaną
przekazane nie tylko na pomoc chorym dzieciom, ale także na wsparcie opieki medycznej nad seniorami.

2013-01-14 | ZMARŁ PROF. MICHAŁ KULESZA
Nie żyje prof. Michał Kulesza - prawnik, specjalista z zakresu
administracji, współtwórca reformy samorządowej z 1990 roku,
doradca prezydenta ds. samorządu. Miał 65 lat. Michał Kulesza
urodził się w 1948 r. w Łodzi. Ukończył warszawskie liceum im.
Tadeusza Rejtana. Był harcerzem a potem komendantem 1
Warszawskiej Drużyny Harcerzy "Czarnej Jedynki". W latach
1965-69 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Dr
habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale
Prawa i Administracji, kierownik Zakładu Nauki Administracji. W
latach 1991-92 Prodziekan Wydziału. Znawca zagadnień prawa
administracyjnego i administracji publicznej, autor ponad 150
publikacji naukowych.
Od 1980/81 zaangażowany czynnie w prace na rzecz
odtworzenia samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju
administracyjnego Polski - we współpracy z prof. Jerzym
Regulskim. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w grupie ds.
samorządu terytorialnego. Współautor reform administracyjnych
w III RP: jeden z głównych twórców samorządu terytorialnego, w tym współautor ustawy o samorządzie
gminnym z 1990 r. oraz wielu późniejszych projektów, programów i ustaw z zakresu administracji publicznej,
ekspert OKP, doradca rządu (1991-1992), pełnomocnik dwóch rządów, odpowiedzialny za przygotowanie II
etapu reformy administracyjnej (podsekretarz stanu w rządzie Hanny Suchockiej 1992-1994 i sekretarz stanu w
rządzie Jerzego Buzka 1997-1999).
Współtworzył (1988 r.) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kierując tam Zespołem Studiów i Analiz. Był też
m.in. członkiem Kolegium NIK za prezesury Waleriana Pańki oraz członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie
Rady Ministrów (1991-1992). Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika "Wspólnota", twórca i redaktor
naczelny miesięcznika "Samorząd Terytorialny". W latach 2001-2004 prezes Stowarzyszenia Edukacji
Administracji Publicznej. Doradca Związku Miast Polskich, Ekspert Rady Europy. Radca prawny, od 2009 r.
partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. Za pracę na rzecz odbudowy w Polsce demokracji
lokalnej był wielokrotnie uhonorowany przez wszystkie ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego
oraz odznaczony został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP, samorzad.pap.pl

2013-01-10 | Konsultacje społeczne w Jarocinie
7 stycznia rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami Jarocina w sprawie zniesienia osiedli i utworzenia w ich
miejsce sołectw. W ramach konsultacji przewodniczący zarządów osiedli zostali zobowiązani do zwołania
zebrania mieszkańców, które wyrazi stanowisko tej sprawie oraz przeprowadzenia badania opinii mieszkańców.
Uzupełniającą formą konsultacji jest ankieta, w której mieszkańcy osiedli będą mogli wyrazić swoje opinie.
Formularze ankiet można pobierać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10 w
pokoju 52 (I piętro). W wersji elektronicznej ankiety dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Jarocinie - bip.wokiss.pl/jarocinm w zakładce Konsultacje społeczne. Wypełnione ankiety
można składać w dni robocze w siedzibie urzędu (pokój 52) w godzinach od 8.00 do 16.00. Konsultacje
potrwają do 30 stycznia.

2013-01-10 | Zostań burmistrzem Jarocina na jeden dzień!
Czy myślałeś kiedyś, jakie to uczucie być burmistrzem Jarocina? Czy chciałbyś
zasiąść w fotelu włodarza miasta? Jeśli odpowiedziałeś na te pytania
pozytywnie, to już wkrótce możesz spełnić swoje marzenie. Właśnie ruszyła
licytacja jednego dnia z burmistrzem Jarocina. Osoba, która zadeklaruje
najwyższą kwotę na jeden dzień obejmie urząd burmistrza Jarocina. Przez
cały czas "nowemu" włodarzowi towarzyszyć będzie burmistrz Stanisław
Martuzalski. Pieniądze uzyskane z aukcji zostaną przekazane na rzecz 21.
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Licytacja będzie się odbywała za pośrednictwem poczty elektronicznej. Chętni
do udziału w niej powinni wysłać e-mail na adres: promocja@jarocin.pl.
Wiadomość musi zawierać: imię i nazwisko osoby licytującej, jej adres i
numer telefonu oraz deklarowaną kwotę. W temacie wiadomości prosimy
wpisywać: Licytacja. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich danych
osobowych, nie zostaną uwzględnione. Aukcję zaczynamy od 10 zł. Aktualna
kwota będzie publikowana stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na
fanpage'u Gminy Jarocin na portalu Facebook. Licytacja urzędu burmistrza
Jarocina za pośrednictwem poczty elektronicznej potrwa do piątku 11 stycznia do godziny 15.30. Osoba, która
zadeklaruje najwyższą kwotę, zostanie poinformowana o zwycięstwie telefonicznie oraz zaproszona w niedzielę
do Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Tam aukcja będzie kontynuowana w formie licytacji bezpośredniej wśród
uczestników jarocińskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Aktualna kwota: 300 zł
W najbliższą niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 21 raz! Tegoroczna akcja będzie wyjątkowa
ze względu na to, że zebrane pieniądze zostaną przekazane nie tylko na pomoc chorym dzieciom, ale także na
wsparcie opieki medycznej nad seniorami. W Jarocinie niedzielnej zbiórce pieniędzy towarzyszyć będą koncerty
zaplanowane w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Impreza rozpocznie się o godz. 13.00. Na scenie wystąpią
uczestnicy warsztatów organizowanych przez ośrodek kultury, zespół Harry Band, The Purple Onions,
Bustergang, Word Is Mine, a później Propaganda Dei. Po godzinie 20 zaprezentują się Etanis i Monero. Na
koniec zagra jarociński zespół S.O.U.L. Jarociński finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzbogacą pokazy
Państwowej Straży Pożarnej. Dwugodzinną prezentację strażaków będzie można zobaczyć na parkingu przed
JOK-iem między 14.00 a 16.00. Od godz. 18.00 do 21.00, w przerwach między koncertami, odbędą się licytacje
gadżetów przekazanych na rzecz WOŚP.

2013-01-09 | Kolędowali mimo deszczu
Na drugie jarocińskie kolędowanie, mimo niesprzyjającej pogody, stawiła się spora grupa uczestników. W tym
roku kolędowanie odbyło się na rynku. Najpierw jednak sprzed kościoła św. Jerzego wyruszył kolorowy i
rozśpiewany pochód, w którym złociły się korony, berła oraz powiewały królewskie stroje. Gdy korowód
kolędników dotarł na rynek rozpoczęło się wesołe śpiewanie kolęd i pastorałek. I tak jak w zeszłym roku, tak i w
tym wykonawcami byli: dzieci z przedszkoli Jarzębinka, Marcinek, Poziomka i Stokrotka, dzieci i młodzież ze
scholi "Tęczowe nutki", "Canticum Gaudium" z parafii św. Marcina i "Franciszkowe skowronki" z parafii św.
Antoniego oraz solistka Katarzynę Szeps ze Społecznego Ogniska Muzycznego. Po raz pierwszy byli chętni do
śpiewania a capella, za co, poza gromkim aplauzem, zostali nagrodzeni piernikami. Dla wszystkich kolędników
przygotowana była gorąca herbata i słodki poczęstunek.

Całość prowadził świetny duet w składzie: pani Ewa Misiak z Filii nr 1 "Pod Ratuszem" i ksiądz Łukasz Ograbek z
parafii św. Marcina. Okazało się po raz kolejny, że pomysł Filii nr 1 Pod Ratuszem na zachęcenie do wspólnego
kolędowania, jest trafiony. Nie zawiedli wykonawcy, mieszkańcy oraz partnerzy. Biblioteka dziękuje wszystkim,
którzy przyłączyli się do zorganizowania kolędowania: przedszkolakom, dzieciom i młodzieży ze scholi, solistce
Katarzynie Szeps, opiekunkom i opiekunom, księżom, ekipie od sceny i nagłośnienia, Stowarzyszeniu Jarocin
XXI, Społecznemu Ognisku Muzycznemu, Jednostce Wojskowej, Muzeum Regionalnemu, Straży Miejskiej,
Urzędowi Miejskiemu w Jarocinie i sponsorom piekarniom Vogt i Gurzyński.

2013-01-09 | Ferie w Jarocinie
Od 14 do 27 stycznia potrwają tegoroczne ferie dla dzieci i młodzieży z Wielkopolski. Jakie atrakcje czekają na
małych mieszkańców gminy Jarocin? Tradycyjnie już ferie będzie można spędzić z jarocińską biblioteką. Na gry i
zabawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne i oczywiście czytania zaprasza Biblioteka Główna oraz poszczególne jej
filie.

Ferie z biblioteką
Nie będą się nudzić młodzi mieszkańcy gminy Jarocin, którzy zdecydują się spędzić ferie z Jarocińskim
Ośrodkiem Kultury. W programie, zaplanowanych warsztatów artystycznych, są kursy tańca, zajęcia plastyczne,
wokalne, gry na instrumentach i w szachy. Każdy z cykli poszczególnych warsztatów zakończony będzie
prezentacją dokonań młodych artystów. Pierwsze zajęcia odbędą się 14 stycznia o godz. 10:00. W niedzielę 20
stycznia do Jarocińskiego Ośrodka Kultury zapraszamy na godzinę 17.00. Na
scenie zaprezentuje się wówczas Zespół Folklorystyczny "Snutki" z
koncertem, dedykowanym dziadkom i babciom z okazji ich
święta. Dodatkową atrakcją będzie występ kabaretu "Mechaniczna Pyra". Na
koncert zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Burmistrz
Jarocina oraz Jarociński Ośrodek Kultury. Wstęp wolny.

Ferie w JOK-u

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów, będą mogły bezpłatnie korzystać z sali bilardowej
Bilard Klub KOMETA przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie. Przez dwa tygodnie młodzież będzie mogła pod opieką
instruktora korzystać z pięciu stołów bilardowych. Poznawać arkana bilardu będzie można codziennie począwszy
od 13 do 27 stycznia w godzinach od 11.00 do 18.30. Patronat nad akcją "Ferie z Bilardem" objął Burmistrz
Jarocina. Realizację przedsięwzięcia dofinansowała Gmina Jarocin.

Ferie z bilardem
Specjalną ofertę dla zorganizowanych grup uczniów, chcących skorzystać z lodowiska lub Aquaparku,
przygotowała spółka Jarocin Sport.

2013-01-09 | Pomoc dla osób potrzebujących i bezdomnych
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie przypomina o tym, że ma podpisane porozumienia z
placówkami udzielającymi wsparcia osobom potrzebującym i bezdomnym z terenu Gminy Jarocin
(prowadzonych również przez organizacje pozarządowe) o kierowaniu ww. osób. Poniżej wykaz tych placówek.
1.Polski Czerwony Krzyż. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Dobrzecka 2
62-800 Kalisz
tel. 62 502 68 77
liczba miejsc: 40
2.Schronisko im. Św. Brata Alberta w Pleszewie
ul. Piaski 41
63-300 Pleszew
tel. 62 742 18 42
liczba miejsc: 35
3.Noclegownia im. Sw. Brata Alberta w Pleszewie
ul. Piaski 41
63-300 Pleszew
liczba miejsc: 11

2013-01-08 | Zbieramy dziesiąty raz
Do udziału w dziesiątej już edycji konkursu "ZBIERAM PUSZKI - CHRONIĘ
ŚRODOWISKO" zapraszamy uczniów i kadrę pedagogiczną szkół z terenu
gminy Jarocin oraz wszystkich zainteresowanych ekologią. Konkurs potrwa do
20 maja. Wszystkim uczestnikom konkursu organizatorzy wypłacą
wynagrodzenie za zebrane puszki. Za 1kg puszek uczestnicy otrzymają 1 zł.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu. Poza wynagrodzeniem
pieniężnym przyznane zostaną także nagrody rzeczowe w kategorii najlepszy
uczeń oraz najlepsza szkoła. Dziesiąta edycja konkursu została zorganizowana
przez gminę Jarocin, Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie oraz
Fundację na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL.
Celem akcji jest rozwijanie świadomości ekologicznej, rozpowszechnianie
wśród uczniów poszanowania zasobów przyrody oraz zachęcenie ich do
działań promujących selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, w tym
przypadku aluminiowych puszek po napojach. Akcja prowadzona jest od roku
2003 w okresie od października do maja.

2013-01-07 | Spotkanie z biskupem kaliskim
Tradycyjne spotkanie opłatkowe mieszkańców Gminy Jarocin z udziałem biskupa kaliskiego odbyło się w
niedzielę 6 stycznia. Tegoroczna wizyta była wyjątkowa ze względu na to, iż Jarocin po raz pierwszy nawiedził
nowy ordynariusz, Edward Janiak. Noworoczną wizytę biskupa w naszym mieście rozpoczął koncert kolęd w
kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Jarocinie. Również w kościele ojców franciszkanów biskup odprawił
eucharystię w intencji mieszkańców miasta. Po mszy świętej w jarocińskim ratuszu odbyło się spotkanie
noworoczne. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, szkół, służb mundurowych i innych
instytucji. Wśród gości zgromadzonych w ratuszu był poseł do parlamentu europejskiego Andrzej Grzyb oraz
senator RP Witold Sitarz.

- Miniony rok był rokiem trudnym, wypełnionym intensywną pracą - mówił podczas spotkania burmistrz
Stanisław Martuzalski. - Mimo to z całym zaangażowaniem, staraliśmy się w tych niełatwych okolicznościach
podejmować decyzje, zapewniające mieszkańcom naszej gminy jak najlepsze warunki - podkreślił burmistrz.
Burmistrz wspomniał także o Roku Księdza Ignacego Niedźwiedzińskiego, który obchodzony był w Jarocinie w
minionym roku. To właśnie wizerunek Honorowego Obywatela Jarocina, wybitnego społecznika
zaangażowanego w powstanie wielkopolskie, budowniczego kościoła pw. Chrystusa Króla, stanowił podarunek
od władz samorządowych dla biskupa. Nowy Ordynariusz skierował do wszystkich mieszkańców gminy: Życzę
wszystkim jedności, dobroci, życzliwości, niech Jarocin będzie dumą jako Mała Ojczyzna, ale też kościoła
kaliskiego.

Spotkanie w ratuszu uświetnił koncert kolęd w wykonaniu scholi CANTICUM GAUDIUM pod kierownictwem Anny
Mazurkiewicz. Uroczystość zakończyło tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz składanie życzeń.

2013-01-04 | Gotowi do wdrożenia nowego systemu
Rada Miejska w Jarocinie na sesjach pod koniec grudnia przyjęła
pakiet tzw. "uchwał śmieciowych", które umożliwiają

wprowadzenie na terenie gminy Jarocin nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca
2013 r. Nad uchwałami oraz konstrukcją nowego systemu, przez kilka miesięcy pracował Zespół zadaniowy ds.
wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarocin pod
kierownictwem Zastępcy Burmistrza Jarocina Mikołaja Kostki, co umożliwiło gminie Jarocin, jako jednemu z
pierwszych samorządów na przyjęcie niezbędnych uchwał. Do 15 marca 2013 roku każdy mieszkaniec będzie
zobowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Jarocinie wypełnioną deklarację. Wskazać w niej będzie trzeba
m.in. ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz sposób zbierania odpadów komunalnych. Osoby
segregujące odpady będą ponosiły mniejszą opłatę, która wyniesie 9 zł od osoby w przypadku selektywnej
zbiórki odpadów i 15 zł od osoby w przypadku nie segregowania śmieci.
Ważne, aby pamiętać o konieczności wypowiedzenia umowy dotychczasowej firmie, która wykonuje usługę
odbioru odpadów komunalnych, gdyż od 1 lipca 2013 obowiązek ten przejmie Gmina Jarocin. Obowiązkiem
właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zaopatrzyć posesję w odpowiedniej wielkości pojemniki do
gromadzenia odpadów komunalnych.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego pod nr tel: (62) 74 99 546 i (62) 74
99 548

2013-01-03 | EuroSymbol dla JLA
Jarocińskie Linie Autobusowe zostały laureatem drugiej edycji
programu Symbole prowadzonego przez Monitor Rynkowy w
Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka została doceniona za
pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych, uzyskując
wyróżnienie EuroSymbol Komunikacji Miejskiej 2012. - Bardzo
cieszymy się, że nasze sukcesy zostały dostrzeżone na forum
ogólnopolskim - mówi Grzegorz Mirkiewicz, prezes JLA. - Co
więcej, to nagroda nie tylko dla nas jako firmy, ale także dla
naszego właściciela, gminy Jarocin - podkreśla prezes.
Przypomnijmy, że gminna spółka pozyskała z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
blisko 5,5 mln złotych.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu możliwy był zakup 13 nowoczesnych autobusów o wartości ponad 7,1 mln zł. Działania zarządu Jarocińskich Linii Autobusowych zawsze ukierunkowane były na podnoszenie standardów w
zakresie komfortu i bezpieczeństwa jazdy pasażerów. Nasza gminna spółka nieustannie się rozwija, wprowadza
coraz lepsze rozwiązania, wszystko to z myślą o tych, którzy korzystają i będą korzystać z naszych linii podkreśla Stanisław Martuzalski, burmistrz Jarocina. Nowe pojazdy są napędzane ekologicznymi silnikami EURO
5. - Spełniają one najbardziej rygorystyczną normę czystości spalin EEV, czyli emitującą minimalną ilość
wydalanych zanieczyszczeń tlenku węgla i azotu do powietrza - tłumaczy prezes Mirkiewicz. Wszystkie pojazdy
są klimatyzowane i wyposażone w monitoring, posiadają też system samogaszący w razie pożaru.
Symbol to ogólnopolski program promocyjny, prowadzony przez redakcję Monitora Rynkowego w Dzienniku
Gazecie Prawnej. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie instytucji, których marka stała się
reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Oddzielną kategorią Programu są EuroSymbole, które
otrzymały firmy z sukcesem pozyskujące i wykorzystujące środki z funduszy unijnych. Symbol 2012 to druga
edycja programu, w której wyróżniono 50 laureatów w 30 kategoriach.
Zdjęcie: www.monitorrynkowy.pl

2013-01-02 | Komunikat - zmiana granic powiatu jarocińskiego
Zarząd Powiatu w Jarocinie uprzejmie informuje, że w dniu 15.01.2013 r. o godz. 18.00 w Sali wiejskiej w
Mieszkowie odbędzie się zebranie z mieszkańcami Gminy Jarocin w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych powiatu jarocińskiego.

2013-01-02 | Spotkanie opłatkowe z biskupem
Spotkanie opłatkowe mieszkańców Gminy Jarocin z udziałem Biskupa Kaliskiego odbędzie się w niedzielę 6
stycznia. Tegoroczna wizyta będzie wyjątkowa ze względu na to, iż Jarocin po raz pierwszy nawiedzi nowy
ordynariusz, Edward Janiak.
Noworoczną wizytę biskupa w naszym mieście rozpocznie o godz. 15.00 koncert kolęd w kościele pw. św.
Antoniego z Padwy w Jarocinie. Również w kościele ojców franciszkanów biskup odprawi eucharystię w intencji
mieszkańców miasta. Po mszy świętej, która rozpocznie się o godz. 16.30, w jarocińskim ratuszu odbędzie się
spotkanie opłatkowe z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, szkół, służb mundurowych i innych
instytucji.

