2013-02-28 | Wystawa fotografii w ratuszu
Muzeum Regionalne w Jarocinie zaprasza na otwarcie
wystawy fotografii NUUSKAMUIKUNEN Katarzyny
Sroczyńskiej. Wernisaż odbędzie się 9 marca o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum Regionalnego w ratuszu. Wystawa
będzie można zobaczyć do 9 kwietnia. Katarzyna
Sroczyńska jest studentką architektury a z zamiłowania fotografką. Przestrzeń, kompozycja, światło, krajobrazy
miejskie, wiejskie i nijakie, odnajduje w przeróżnych
zakątkach świata. Pierwszy zbiór z cyklu "płaskich obrazów
przestrzeni" powstał podczas podróży do Finlandi jesienią
oraz zimą 2012 roku.

2013-02-27 | Siatkarska sobota w Jarocinie
2 marca od godz. 10.00 do ok. 16.00 w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ulicy
Franciszkańskiej w Jarocinie odbędą się
eliminacje Mistrzostw Wielkopolski w
Minisiatkówce Dziewcząt. W turnieju tym wystąpi 28 zespołów: TKS SIATKARZ
Jarocin, SKF KS Poznań, GKS RZEMIEŚLNIK Kwilcz, KS ENERGETYK Poznań, UKS
Śmigiel, UKS ZSMS FKS Malta Poznań. Mecze rozgrywane będą w trzech kategoriach
wiekowych: rocznik 2000 - "CZWÓRKI", 2001 - "TRÓJKI", 2002 - "DWÓJKI". Z klubu
TKS SIATKARZ Jarocin wystartuje sześć zespołów po dwa w każdej kategorii
wiekowej. Zapraszamy wszystkich udziału w imprezie i dopingowania dziewczynek,
uczęszczających do szkółek SIATKARZA.

3-02-27 | Uwolnij ciucha z szafy!
Jeśli masz ubranie lub biżuterię, która zawadzają w twojej
szafie, uwolnij je i upoluj nowe! 7 marca Biblioteka
Publiczna Miasta i gminy Jarocin zaprasza na
bezgotówkową wymianę ubrań i biżuterii. Akcja odbędzie
się w sali kominkowej Pałacu Radolińskich w godzinach od
15.30 do 17.30. Przyniesione ubrania i biżuteria muszą
być w dobrym stanie, niezniszczone i czyste. Rzeczy,

które nie znajdą właścicieli, zostaną przekazane na rzecz PCK.

2013-02-27 | Bezpłatna mammografia
Z bezpłatnych badań mammograficznych będą mogły
skorzystać panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu
ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktyki w tym
zakresie. W środę 20 marca na jarocińskim rynku stanie
mammobus, w którym będą przeprowadzane badania.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 42 254
64 10 lub 517 544 004.
Badania zostaną przeprowadzone przez Centrum
Nowoczesnej Diagnostyki Medica, które jest
świadczeniodawcą z ramienia NFZ i zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia realizuje Narodowy Program
Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie
mammografii. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w
piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym. Kobiety w
wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, przy czym w tym przypadku
konieczne jest skierowanie od lekarza. Badanie mammograficzne należy powtarzać
co 2 lata, w przypadku braku wykazania zmian złośliwych. Medica wykonuje badania
w nowoczesnej technologii cyfrowej, której zaletą jest: zmniejszenie dawki
napromieniowania, wysoka jakość zdjęć, możliwość sprawdzenia przez technika
poprawności wykonania zdjęć na monitorze w trakcie badania (w celu
wyeliminowania powtórnych wezwań), archiwizacja badań w systemie
informatycznym, pozwalająca na porównanie wyników badań i tym samym
prowadzenie dokładnej dokumentacji każdej pacjentki w sposób ciągły.

2013-02-26 | Dotacje na przedsięwzięcia edukacyjne
Do piątku 1 marca można składać oferty w konkursie
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu edukacji. W
jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie projektów
edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego, z
zakresu kultury języka polskiego, ortografii polskiej i
literatury oraz przedsięwzięć mających na celu

upowszechnienie wiedzy na temat Wielkopolski poprzez edukację regionalną dzieci i
młodzieży.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie
Departamentu Edukacji i Nauki (pok. 801) przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (kod
pocztowy 61-823), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem "Konkurs:
dokładny tytuł zadania", do dnia 1 marca 2013 roku do godziny 15.30 włącznie (nie
decyduje data stempla pocztowego).

2013-02-26 | Dzień Kobiet na rockowo
Sztywny Pal Azji zagra w Jarocińskim Ośrodku Kultury 9
marca. Jako support zagra jarociński The Soul oraz Giflof
z Tych. Początek imprezy o godzinie 18.00. Bilety w cenie
27 zł można nabyć w JOK-u oraz na portalu
www.kupbilecik.pl. Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu: 503 166 129.

2013-02-26 | Bezpłatne USG dla dzieci
Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza dzieci z
terenu gminy Jarocin na profilaktyczne badania
USG. 21 i 22 marca Fundacja Ronalda McDonalda
będzie prowadzić w Jarocinie badania
ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9
miesięcy do 6 lat. Lekarze będą przyjmować w
ambulansie Fundacji, który stanie na rynku.
Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.
Aby wziąć udział w badaniu USG należy zapisać
dziecko, dzwoniąc pod numer telefonu 782 026 368. Zapisy będą przyjmowane od 6
marca 2013 roku, od 10.00 do 17.00, do wyczerpania miejsc. Udział w badaniu bez
rejestracji nie jest możliwy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń.

Czas potrzebny na badanie to około 15-18 minut. Każde dziecko przychodzi na swoją
godzinę, aby wizyta była jak najbardziej komfortowa. Po zakończeniu rodzice
otrzymują wyniki badań oraz ewentualne porady lekarskie. - Celem badań USG jest
dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych
odstępstw od normy. Badania są realizowane według standardów medycznych
określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i
wykonywane przez doświadczonych radiologów - podkreśla Katarzyna Nowakowska,
dyrektor Fundacji. Ambulans Fundacji to unikalna, mobilna stacja medyczna,
składająca się poczekalni - rejestracji oraz dwóch gabinetów lekarskich,
wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. Z badań w ambulansie od
początku działania programu skorzystało już ponad 28 000 dzieci. W organizacji akcji
z ogromnym zaangażowaniem pomagają władze Jarocina oraz Małgorzata Zając,
licencjobiorca McDonald's.
O Fundacji
Fundacja Ronalda McDonalda jest organizacją pożytku
publicznego, działającą w Polsce od 2002 roku. Fundacja jest
związana z międzynarodową organizacją charytatywną Ronald
McDonald House Charities, działającą w 57 krajach świata na
rzecz zdrowia i rozwoju dzieci. W Polsce głównym projektem
Fundacji Ronalda McDonalda jest ogólnopolski program "NIE
nowotworom u dzieci". Fundacja stawia na poprawę wczesnej
wykrywalności chorób nowotworowych u najmłodszych,
organizując badania USG, szkoląc lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, inwestując w wydawnictwa propagujące aktualną
wiedzę w dziedzinie onkologii.
Oprócz badań przesiewowych Fundacja i jej ambulans są znane
ze współpracy z centrami krwiodawstwa i angażowania się w akcje zbierania krwi,
zwłaszcza w okresach niedoboru tego cennego leku. Fundatorem i głównym
donatorem Fundacji jest spółka McDonald's Polska, ale źródłem finansowania są
także pieniądze ze zbiórki publicznej, której symbolem jest domek-skarbonka,
stojący w każdej restauracji McDonald's. Przyjaciele Fundacji mogą jej także pomóc
odpisem 1% podatku. Więcej informacji na stronie www.frm.org.pl oraz na profilu
Fundacji na FB www.facebook.com/FundacjaRonaldaMcDonalda.

2013-02-26 | Jedynka otwarta na szóstoklasistów
Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

w Jarocinie zapraszają rodziców i uczniów klas szóstych na DRZWI OTWARTE, które
odbędą się w najbliższą sobotę 2 marca 2013r. w godzinach od 10.00 do 12.00
(naprzeciwko Kościoła Chrystusa Króla).

2013-02-25 | Protest Przewodniczącego Zarządu Osiedla Wojska Polskiego
Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 22 lutego, radni Rady Miejskiej w Jarocinie
podjęli uchwały w sprawie zniesienia sześciu osiedli w Jarocinie. Podjęcie uchwał było
efektem przeprowadzonych w styczniu na terenie Jarocina konsultacji z
mieszkańcami w sprawie zniesienia osiedli i utworzenia w ich miejsce sołectw. Wynik
konsultacji był pozytywny na osiedlach: Konstytucji 3 Maja II, Mikołaja Kopernika,
Śródmieście, Tadeusza Kościuszki, Tumidaj i Bogusław. Tam też od piątku nie
istnieją już osiedla. Większość, bo 9 osiedli, negatywnie odniosło się do inicjatywy
utworzenia sołectw w mieście. Sprawa zniesienia osiedli i utworzenia w Jarocinie
sołectw budzi wiele kontrowersji, a podczas sesji rady miejskiej, wywołała burzliwą
dyskusję. Podczas obrad głos zajął przewodniczący Zarządu osiedla Wojska Polskiego
Waldemar Kwieciński. Wcześniej protest: "W imię szacunku dla prawdy" skierował do
wszystkich radnych.

2013-02-25 | Czarna książka kolorów
Jak widzą świat osoby niewidome, mogły
przekonać się dzieci z klasy III Zespołu Szkół w
Cielczy. Uczniowie zostali zaproszeni na
specjalną lekcję podczas, której zapoznali się z
"Czarną książką kolorów" M. Cottin i R. Faria.
Główny bohater książki to Tomek, chłopiec
niewidomy, który poznaje otaczający go świat za
pomocą węchu, dotyku i smaku. Po czytaniu
dzieci wzięły udział w kilku zabawach, które
wymagały od nich wykorzystania zmysłów innych
niż wzrok. Z zawiązanymi oczami odgadywały kształty, przedmioty, produkty do
jedzenia. Próbowały też zgadnąć, kto woła ich imię, a także same próbowały przejść
z laską wyznaczoną trasę. Zapoznały się też z alfabetem Braille'a. Dzieci wykazywały
się dużym skupieniem podczas ćwiczeń i przyznały, że mało uwagi zwracają na swoje
zmysły, które mają tak duże znaczenie dla osób niewidomych.
Zajęcia odbyły się w ramach konkursu, który został ogłoszony przez Program

Rozwoju Bibliotek, i do którego zakwalifikowała się Filia w Cielczy Biblioteki
Publicznej w Jarocinie. Jego podstawowym celem jest promowanie postawy
otwartości i akceptacji dla niepełnosprawności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.
"Czarna książka kolorów" to książka bardzo nietypowa i wyjątkowa. Jej autorka,
Menena Cottin, wyobraziła sobie przyjaźń dwóch chłopców, z których jeden, Tomek,
jest niewidomy. Jego widzący przyjaciel opowiada, jak Tomek potrafi poczuć,
dotknąć, usłyszeć czy spróbować kolorów. Książka jest prawie cała czarna - na
czarnych stronach mieszczą się czarne ilustracje, jedynie tekst odcina się od tła
jasnymi literami. W 2007 roku publikacja otrzymała nagrodę New Horizons Award na
Targach Książki Dziecięcej w Bolonii, w 2012 roku została wydana w Polsce przez
wydawnictwo Widnokrąg.

2013-02-25 | Prezydium rady w komplecie
Od 22 lutego br. funkcję II wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Jarocinie pełni
Katarzyna Szymkowiak. Podczas tajnego głosowania poparło ją 18 radnych. Od
początku kadencji II wiceprzewodniczącą była Lechosława Dębska, która pod koniec
stycznia br. została wybrana przewodniczącą RM w Jarocinie. Podczas ostatniej sesji
Burmistrz Stanisław Martuzalski oraz Marian Sikorski, który funkcję
przewodniczącego sprawował w latach 1994-2002, pogratulowali Lechosławie
Dębskiej objęcia funkcji. Nowa przewodnicząca jest pierwszą kobietą, która kieruje
pracami jarocińskiej rady.

2013-02-22 | Odznaka od Ministra Kultury
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Burmistrz
Jarocina Stanisław Martuzalski wręczył pani Emilii

Zdrojowej odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". O odznaczenie, które
przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, dla wieloletniej prezes
Chóru Barwickiego wnioskował Burmistrz Jarocina. - Organizacja imprez o zasięgu
wojewódzkim oraz nawiązywanie współpracy z chórami z całej Polski oraz zagranicy
zasługują na szczególne uznanie. Sprawiają także, że jest Pani wspaniałym
ambasadorem i promotorem naszej gminy oraz całej Ziemi Jarocińskiej. Dziękuję
bardzo za niesłabnące kultywowanie i rozwijanie tradycji śpiewaczych na naszym
terenie, które są niezwykłym walorem naszego dziedzictwa - podkreślił w liście
gratulacyjnym burmistrz Martuzalski.
Pani Emilia Zdrojowa jest członkiem chóru Barwickiego od 1957 roku, a prezesem od
1987r. Za swą aktywną działalność prezes chóru otrzymała następujące odznaczenia:
Zasłużony Działacz Kultury (2001r.), Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
(2002r.), Złoty Krzyż Zasługi (2001r.) oraz Odznaczenie Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr -Odznaka Honorowa z Wieńcem Laurowym (2006).

2013-02-21 | "Dwójka" przyjazna środowisku
O tym, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie
kształtuje świadomość ekologiczną swoich
wychowanków, możemy się przekonać już na
boisku szkolnym. Stoją tam bowiem pojemniki,
do których uczniowie wrzucają papierowe oraz
plastikowe odpady. To jednak nie jedyne
działania placówki w zakresie ekologii. Przez cały
rok uczniowie zachęcani są do włączania się w
akcję zbierania zużytych baterii oraz
plastikowych zakrętek od butelek po napojach. Jednym z istotnych elementów wychowania młodego człowieka jest kształtowanie
jego świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest
Ziemia. W naszej szkole staramy się wpajać uczniom, że każdy człowiek może mieć
wpływ na stan środowiska naturalnego. Proponujemy wszystkim przyłączenie się do
zbiórki odpadów, które mogą być przetworzone lub unieszkodliwione - podkreśla
Agata Musioł, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie. Poza tym raz w
miesiącu, przy pomocy rodziców, organizowana jest w "dwójce" także zbiórka
makulatury. Wszystkie zebrane przez uczniów odpady trafiają do zakładów,
zajmujących się ich powtórnym przetworzeniem.
Dzięki podejmowanym przez placówkę działaniom w zakresie ekologii uczniowie
przez cały rok mogą aktywnie włączać się w selektywną zbiórkę odpadów. - Nasze
działania ukierunkowane są nie tylko na realizację dużych zadań inwestycyjnych,
związanych z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Największym z tych zadań
będzie przystąpienie do realizacji dużego projektu, jakim będzie budowa

regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach - mówi zastępca
Burmistrza Jarocina Mikołaj Kostka. - Koniecznym elementem właściwego
funkcjonowania nowego systemu gospodarki jest skuteczne budowanie świadomości
ekologicznej wśród najmłodszych jarociniaków, między innymi poprzez propagowanie
selektywnej zbiórki odpadów u źródła- podsumowuje wiceburmistrz Kostka.

2013-02-21 | Inwestor poszukuje pomieszczeń produkcyjnych
Do Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
zgłosił się duński inwestor, zainteresowany wynajęciem bądź
dzierżawą na 5 lat istniejących pomieszczeń produkcyjnych o
następujących parametrach:
- wielkość budynku przeznaczoną na działalność produkcyjną:
6 000-8 000 m2 z możliwością rozszerzenia do 12 000-16 000 m2
- wielkość budynku przeznaczonego na biura powyżej +250 m2
- działka o min. wielkości 30 000m2
- minimalna temperatura w pomieszczeniach produkcyjnych w ciągu całego roku
wynosząca 18 stopni Celsjusza
- wysokość wewnętrzna poniżej haka dźwigu min. 7 m
- obciążalność podłogi 5t/m2
- pełny zakres dźwigu: 3 belki, każdy z 2 * 1000 kg
- 4 bramy o wymiarach: 6m * 6m
- utwardzona powierzchnia do magazynowania o powierzchni 4 000m2
- moc 400 Amp, 150kW stała z możliwością do 300kW.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Aneta Kubik
Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Gospodarki
ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań
Tel. 61 62 66 251
Fax 61 62 66 241

2013-02-21 | Spotkanie informacyjne dla mieszkańców
Burmistrz Jarocina zaprasza mieszkańców gminy Jarocin na otwarte spotkanie
informacyjne, dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami. W jego trakcie
zainteresowani będą mogli zapoznać się m. in. z prawidłowym wypełnieniem
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zapraszamy w poniedziałek 4 marca o godzinie 17.00 do sali sesyjnej
jarocińskiego ratusza.

2013-02-21 | Komunikat poawaryjny z dnia 21.02.2013 r.
Dalkia Jarocin Sp. z o.o., przeprasza wszystkich mieszkańców, południowej części
miasta, za niedogodności spowodowane brakiem dostawy ciepła w dniach od 15 do
18 lutego 2013 roku.
Powodem wyłączenia dopływu ciepła, do Państwa mieszkań, była seria następujących
po sobie trzech awarii na sieci magistralnej DN300, w okolicy budynku
wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 73 w Jarocinie. Awaria, swoimi skutkami,
objęła około 77% wszystkich odbiorców budynków mieszkalnych zasilanych z
Kotłowni Rejonowej przy ul. Węglowej 3-5. Niespotykany dotychczas rozmiar awarii,
był dla pracowników Dalkia Jarocin Sp. z o.o., dużym wyzwaniem technicznym i
logistycznym, a do jej usuwania musieliśmy zaangażować, obok własnych służb
ciepłowniczych, specjalistyczne, należące do Grupy Dalkia Polska, Przedsiębiorstwo
Remontowo-Inwestycyjne Ciepłownictwa PEC-REM Sp. z o.o. z Poznania.
Dla części odbiorców ciepła, skutki awarii były również odczuwalne po jej usunięciu.
Proces związany z dwukrotnym opróżnianiem oraz ponownym napełnianiem systemu
grzewczego, był przyczyną odrywania się i przemieszczenia, nagromadzonych latami,
cząstek i osadów, które były czynnikiem ograniczającym osiągnięcie prawidłowych
parametrów pracy węzłów ciepłowniczych.
Całodobowe działania służb ciepłowniczych, polegające na odpowietrzaniu oraz
czyszczeniu filtrów, przyniosły oczekiwany efekt dopiero kilkanaście godzin po
wznowieniu dostaw ciepła.
Zaistniała sytuacja uświadomiła nam jak duża odpowiedzialność spoczywa na
służbach zobowiązanych do prawidłowego i skutecznego działania organizacyjnoinformacyjnego w tego typu sytuacjach. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za
wyrozumiałość, wykazaną cierpliwość i niejednokrotnie ustne wsparcie, dla
pracujących, dwie noce, ekip remontowych.
Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby sytuacje tego rodzaju nie miały
miejsca, a w przypadku ich wystąpienia, podjęte działania organizacyjne oraz
informacyjne, skutkowały ograniczeniem do minimum ponoszonych przez Państwo
niedogodności.

W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników Dalkia Jarocin Sp. z o. o.
Dyrektor
Waldemar Matuszak

2013-02-20 | Zgrane czwartki w bibliotece
Wszystkich zainteresowanych w wieku od 7 do 99 lat
zapraszamy na bezpłatne zajęcia, podczas których nauczą
się grać w nowoczesne gry planszowe, karciane, logiczne. To
propozycja na ciekawe i rozwijające spędzanie wolnego
czasu. W czasie gry doskonale się bawimy, rozwija się
wyobraźnia, kreatywność, ćwiczy się refleks,
spostrzegawczość, umiejętność zespołowego działania, a
także zdobywa się nowych znajomych i przyjaciół.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 28
lutego o godz. 16.30 w oddziale dla dzieci i młodzieży
w Bibliotece Głównej w parku. Zapisy przyjmuje
oddział dla dzieci i młodzieży tel. 62 747 23 46, wew.
35 do 25 lutego. Na zajęcia zapraszają Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin,
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Sklep z nowoczesnymi grami planszowymi VEGA na
ulicy Kasztanowej oraz firma G3 Poland - wydawca i dystrybutor nowoczesnych gier
planszowych.

2013-02-20 | Zapiski o "Solidarności" i festiwalu
Ukazał się kolejny numer "Zapisków Jarocińskich",
poświęcony historii jarocińskiej "Solidarności" oraz
festiwalom rockowym w Jarocinie w dekadzie lat
osiemdziesiątych. Nowy numer jest pokłosiem sesji
popularnonaukowej "Droga do wolności. Ziemia Jarocińska
w latach 1980-1989", jaka odbyła się w styczniu ubiegłego
roku. Przeczytać można m.in. o strajkach w jarocińskich
zakładach przemysłowych oraz edycji festiwalu w 1982
roku. Ten i archiwalne numery "Zapisków Jarocińskich"
nabyć można w siedzibie muzeum lub Czytelni pod
Ratuszem w cenie 10 zł.

2013-02-20 | Sesja Rady Miejskiej w Jarocinie
LIV Sesja Rady Miejskiej w Jarocinie odbędzie się w najbliższy piątek (22 lutego).
Początek obrad o godz. 9.00.

2013-02-20 | O jarocińskich oszczędnościach w "Rzeczpospolitej"
O oszczędnościach Gminy Jarocin w zamówieniach
publicznych w roku 2013 czytamy dzisiaj w dzienniku
"Rzeczpospolita". Zapraszamy do lektury!

2013-02-19 | Pożyczki JEREMIE z pomocą JFPK
Burmistrz Jarocina mając na celu tworzenie
dodatkowych miejsc pracy zachęca wszystkich do
zapoznania się z zasadami udzielania unijnych
pożyczek JEREMIE przez WARP z Poznania, a
teraz łatwo dostępnych w siedzibie Jarocińskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych. Atutem tych
pożyczek jest ich niskie oprocentowanie i brak
prowizji. Zainteresowanych tą formą pomocy,
czyli wszystkich bezrobotnych chcących na
naszym terenie otworzyć działalność gospodarczą, wszystkich małych i średnich
przedsiębiorców chcących poszerzyć swoją działalność zapraszamy do siedziby JFPK,
przy ul. Kościuszki 15b.

Został tam uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Doradczy Wielkopolskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP). W ramach nawiązanej współpracy JFPK
świadczyć będzie bezpłatną pomoc małym i średnim przedsiębiorcom przy
sporządzaniu wniosków o udzielenie pożyczek JEREMIE z WARP-u. Dzięki takim
działaniom został ułatwiony dostęp do tego rodzaju form pomocy, ze względu
chociażby na odległość Jarocina od Poznania.
W siedzibie JFPK można dowiedzieć się na co można wydać środki z pożyczki
JEREMIE, kto ją może otrzymać i jak opisać wniosek, aby uzyskać jak najniższe
oprocentowanie. Pracownicy JFPK zostali przeszkoleni przez pracowników WARP-u w
zakresie wypełniania wniosków i ich kompletowania. Udziałem w szkoleniu byli
zainteresowani również pracownicy Punktu Informacyjnego WRPO działającym przy
Starostwie Powiatowym w Jarocinie, którzy zobligowani są do udzielenia aktualnych
informacji o dostępnych źródłach finansowania.
Oferowane przez WARP a dostępne w JFPK są obecnie 3 produkty:
1. Pożyczka START-UP od 10 tys. zł do 300 tys. zł (z 5-letnim okresem kredytowania
i 6-miesięcznym okresem karencji)
2. Pożyczka STANDARD od 10 tys. zł do 1 mln. Zł (z 5-letnim okresem kredytowania
i 6-miesięcznym okresem karencji)
3. Pożyczka INNOVA od 1 mln zł do 2,5 mln zł (z 10-letnim okresem spłaty, 12miesięcznym okresem karencji)
Zaletami pożyczek z WARP-u są:
- pożyczki udzielane są m.in. osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
- nie ma wymogu prowadzenia działalności gospodarczej w momencie aplikowania o
pożyczkę.
- nie ma wymogu tworzenia biznesplanu.
- oprocentowanie nominalne na poziomie od 5,80% (8,80%) w skali roku.
- stała stopa oprocentowania w całym okresie spłaty.
- elastyczna forma spłaty - raty malejące, raty równe, rata balonowa - spłacane
miesięcznie.
- dostępność - możliwość uzyskania kilku pożyczek.
- pożyczki udzielane są również firmom, które nie wykazują zysków, ale mają
perspektywy rozwojowe.
- pożyczka z WARP nie jest pomocą de minimis.
- brak konieczności składania sprawozdań finansowych w okresach cyklicznych.
- mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń - możliwość zaciągnięcia pożyczki
zabezpieczonej tylko wekslem własnym in blanco.
- możliwość finansowanie inwestycji w kwocie brutto.
- możliwość złożenia sprawozdania z wydatkowania i rozliczenia pożyczki w 12
miesięcy od udzielenia.
Na co można przeznaczyć pożyczkę JEREMIE:
- zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
- tworzenie nowych miejsc pracy,

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
- zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatury
- zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego
przedsięwzięcia,
- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.
Z finansowania pożyczką wyklucza się:
- pokrywanie wyłącznie bieżących kosztów prowadzenia działalności
- zakupy mające charakter konsumpcyjny
- spłatę posiadanych zobowiązań wobec instytucji finansowych
- wpłatę inicjalną do leasingu
W najbliższym czasie Burmistrz wraz z JFPK zorganizuje kameralne spotkania
biznesowe z udziałem ekspertów WARP-u ds. finansowania rozwoju firmy za pomocą
unijnych pożyczek JEREMIE. Zainteresowanych jednak prosimy już teraz o kontakt
telefoniczny z pracownikami JFPK pod nr tel. 797 596 129 oraz 519 051 512. Dodać
należy, że pożyczki cieszą się dużym zainteresowaniem w innych częściach
Wielkopolski, my stwarzamy szansę wykorzystania ich za pośrednictwem JFPK, dzięki
czemu przyczynimy się do tworzenia nowych miejsc pracy na naszym terenie.
Pożyczki te udzielane są na terenie całego Województwa Wielkopolskiego. Zatem z
oferty mogą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy Jarocin.

2013-02-19 | Irlandzki Wieczór w Cafe Kadr
W Irlandii mieszka ponad 100 tys. Polaków. Co
sprawia, że zielona wyspa jest tak chętnie
zaludniana przez naszych rodaków? Ponoć mamy
podobne charaktery i jesteśmy równie
sentymentalni jak Irlandczycy. To wszystko
podobno, ale pewnym jest, że wielu jarociniaków
ma dziś rodzinę w Dublinie czy Cork. Dla nich i
dla tych, którzy kiedyś byli mieszkańcami
Irlandii, Stowarzyszenia Jarocin XXI, Fundacja
750-lecia Jarocina i Cafe Kadr przygotowało niezwykły Irlandzki Wieczór.
Przypadający w marcu Dzień Świętego Patryka, to doskonała okazja do bliższego
spotkania z kulturą Irlandii. 14 marca (czwartek) o godzinie 20:00 w Cafe Kadr
rozpocznie się koncert zespołu Donegal. Choć zespół pochodzi ze Śląska, gra
najprawdziwszą celtycką muzykę. Formacja powstała w 2000 roku i od zawsze
inspirowała się sentymentalnymi dźwiękami z krainy Partyka. Zespół przekracza
granice stylów, łamie konwencje i kanony wykonawcze w nieznany dotąd sposób
łączy tradycyjne brzmienia celtyckie z elementami muzyki pop, rock, blues,
bluegrass.

Koncert to nie jedyna atrakcja wieczoru: kawiarnia zamieni się w Irish Pub. Hol kina
udekorują zdjęcia, na które ogłaszony został konkurs (szczegóły poniżej), a za barem
stanie wielki skrzat. Żeby tradycji stało się zadość - obowiązuje kolor zielony - w
ubiorze, fryzurze lub makijażu. Panów zachęcamy do przywdziania kiltów
(najatrakcyjniejszy z nich otrzyma nagrodę!). Bilety w cenie 5 zł do nabycia w Cafe
Kadr i kasie Kina - liczba miejsc bardzo ograniczona!
Konkurs:
Byłeś w Irlandii? Fotografowałeś jej zielone pola, a może udało Ci się oddać ducha
Dublina z kart "Ulissesa". Podziel się swoimi zdjęciami. Z okazji Dnia Świętego
Partyka w holu kina organizujemy wystawę.
REGULAMIN KONKURSU
Organizator: Cafe Kadr, Stowarzyszenie Jarocin XXI, Fundacja 750-lecia Jarocina
1.Prace, w postaci elektronicznej (format 15x21 cm, 300 dpi) należy przesłać w
formie załącznika mailem, zawierającym: imię, nazwisko, datą urodzenia, miejscem
zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego. W tytule maila prosimy wpisywać:
IRLANDIA 2013.
2.Do prac należy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy
na wystawie Dzień Świętego Partyka w holu kina Echo w Jarocinie oraz użycia jej w
celach promocyjnych"
3.Prace konkursowe wraz z podpisanym i zeskanowanym oświadczeniem należy
przesłać pocztą na adres: kino@jarocin.pl.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć, które znajda się na wystawie.
5.Prace można nadsyłać do 1 marca 2013r.
6.Nagroda: niespodzianka, oczywiście w irlandzkim stylu!

2013-02-19 | Koncert na Dzień kobiet
8 marca - Dzień Kobiet - już nie zima, jeszcze nie wiosna to idealna data na magię muzyki w koncercie Anity Lipnickiej
i Johna Portera. Muzyczny wieczór odbędzie się w sali JOK o
godzinie: 17:00 i 19:30. Od spotkania w 2002 roku stanowią
parę zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Podobna
wrażliwość muzyczna, harmonia głosów i dusz, melodyjne
utwory, poetyckie teksty, niepowtarzalny i bezpretensjonalny
nastrój, który udaje im się tworzyć na koncertach - to sekret
ich sukcesu.
Anita Lipnicka - wokalistka, poetka, autorka tekstów.
Odnosiła ogromne sukcesy jako głos Varius Manx, nagrywała

z powodzeniem solowe płyty. John Porter - z pochodzenia Walijczyk, od 1976 r.
mieszkający w Polsce, współzałożyciel grupy Maanam, rockman niezależny i
niepokorny. Spotkali się w lutym 2002 roku, kiedy Anita została zaproszona do
zaśpiewania w duecie z Johnem piosenki "For You" na jego płycie "Psychodelikatesy".
Wtedy zadziałała chemia... Pomimo różnych doświadczeń i odrębnej artystycznej
przeszłości okazało się, że bardzo wiele ich łączy.
Pod wpływem muzycznego i osobistego zauroczenia, w maju 2002 r. rozpoczęli prace
nad nowym, wspólnie realizowanym projektem - albumem "Nieprzyzwoite piosenki",
który powstawał przez blisko rok w Londynie. Pierwszy singiel promujący to
wydawnictwo, piosenka autorstwa Johna "Bones of Love" stał się przebojem, a płyta
zyskała status Platynowej. Nagrodzono ją nagrodą Fryderyk 2003 w kategorii
"Najlepszy album". Kolejną płytę nagrywali w stolicy Słowenii - Ljubljanie pod
czujnym okiem producenta Chrisa Eckmana. To również był strzał w dziesiątkę Anita i John udowodnili, że ich artystyczne osobowości dopełniają się, że dodają
sobie nawzajem skrzydeł.
Wydali wspólnie cztery płyty: studyjne: "Nieprzyzwoite Piosenki" (2003), Inside
Stories (2005) Goodbye (2008) oraz mieszankę studyjnych i koncertowych wersji
utworów, znanych z koncertów, lecz nie umieszczonych dotychczas na żadnym
oficjalnym wydawnictwie - "Other Stories" (2006). Dodatkowo w listopadzie 2006 r.
ukazał się czteropłytowy box - Lipnicka/Porter zawierający dyskografię Lipnickiej i
Portera: "Nieprzyzwoite piosenki", "Inside Story" i "Other Stories" oraz DVD z
czterema klipami, filmem dokumentalnym "Backstage" i filmem ze studia z Ljubljany,
gdzie nagrywany był materiał do płyty "Inside Story".
Artyści wiele koncertują, pojawili się w każdym zakątku Polski, występowali również
za granicą - zawsze ciepło i z uznaniem przyjmowani przez publiczność. W 2009 roku
Anita nagrała pierwszą po kilku latach solową płytę "Hard Land of Wonder" - płyta
szybko uzyskała status złotego krążka a Artystka zagrała wyjątkową trasę w
najładniejszych salach w całej Polsce.
W 2011 roku John Porter wydał swoją pierwszą płytę solową od lat. "Back in Town"
premierę miała 17 marca 2011 roku. Przez kolejny rok koncertowali razem i osobno..
a 2013 rok przyniesie nową solową płytę Anity Lipnickiej - premiera już w kwietniu. 8
marca, godz.17:00, 19:30, bilety w cenie 50 zł (do 28 lutego) i 60 zł (od 1 marca)
do nabycia w kasie kina Echo i Cafe Kadr. Organizator: Stowarzyszenie Jarocin XXI.
Współorganizacja: Jarociński Ośrodek Kultury.

2013-02-19 | Dotacje na ekologiczne inwestycje
Gmina Jarocin zachęca wszystkich mieszkańców
gminy do realizacji projektów, wykorzystujących
energię odnawialną. Już po raz kolejny
mieszkańcy gminy Jarocin mogą ubiegać się o
dofinansowanie takich przedsięwzięć. W latach
ubiegłych poziom dotacji wahał się między 1.200
zł a 1300 zł. O dofinansowanie ekologicznych
inwestycji mogą ubiegać się osoby fizyczne,
prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz
przedsiębiorcy. Dotacje będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie
poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających
z zanieczyszczenia środowiska.
Wsparciem finansowym objęte zostaną zadania realizowane na terenie gminy
Jarocin, m.in. takie jak: zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła w nowym
budynku lub wymianę dotychczasowego tradycyjnego źródła ciepła, zakup i montaż
instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody
użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania. Wnioski o dofinansowanie
inwestycji wykorzystujących energię odnawialną i planowanych do realizacji w 2014r.
można składać do 15 września 2013r. Regulamin dofinansowania oraz niezbędne
dokumenty dostępne są na stronie www.jarocin.pl w zakładce formularze.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, Wydział
Nieruchomości, Planowania i Ochrony Środowiska (I piętro, pokój nr 49), tel. 62 749
95 57.

2013-02-18 | Komunikat Rady Nadzorczej ZGO Sp. z o.o. z dnia 15 lutego
2013 r.
Na posiedzeniu w dniu 15.02.2013r. Rady Nadzorczej ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie
odwołany został, bez jednego głosu sprzeciwu, Prezes Zarządu ZGO - Mariusz
Małynicz. Obowiązki Prezesa Zarządu do czasu wyłonienia nowego pełnić będzie
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - p. Krzysztof Gieburowski.
Nowy Prezes Zarządu wyłoniony zostanie w drodze postępowania kwalifikacyjnego.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, wraz z podaniem zasad i terminów
postępowania, ukaże się w prasie regionalnej oraz na stronie internetowej Spółki do
końca lutego br.
Bezpośrednią przyczyną odwołania M. Małynicza była dokonana przez niego eskalacja
konfliktu z dominującym udziałowcem Spółki (z wykorzystaniem do tego celu sił i
środków Spółki oraz mediów) po Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZGO
Sp. z o.o. w dniu 04.02.2013r.
Zdaniem Rady Nadzorczej realizacja projektu w ramach Porozumienia
Międzygminnego uwarunkowana jest zgodnym współdziałaniem organów Spółki. W

obliczu głębokiego i narastającego konfliktu zagrażającego Spółce i Projektowi
Międzygminnemu, Rada Nadzorcza, w której zasiadają przedstawiciele kilku gmin
Porozumienia, zdecydowała się odwołać dotychczasowego Prezesa Zarządu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej ZGO Sp. z o.o.
(-) Sławomir Mazurek

2013-02-18 | Samorządowe Szkoły Cyfrowe w Jarocinie
W 2012 roku gmina Jarocin rozpoczęła realizację programu "Samorządowe Szkoły
Cyfrowe". Pierwszym etapem projektu było wyposażenie szkół publicznych w sprzęt
zarządzający siecią bezprzewodową. Wkrótce taki sam sprzęt trafi także do placówek
niepublicznych. Docelowo w ramach przedsięwzięcia ma powstać platforma
edukacyjna, która będzie działać w środowisku nauczania zdalnego za pomocą sieci
teleinformatycznych, dostępnych przez przeglądarkę internetową. Program
"Samorządowe Szkoły Cyfrowe" jest adresowany przez gminę Jarocin nie tylko do
placówek oświatowych, ale także do innych samorządów. Jego celem jest
podnoszenie jakości pracy szkoły w różnych obszarach, ze szczególnym
uwzględnieniem kształcenia, opieki i wychowania, a także organizacji i zarządzania
szkołą. - Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii oraz innowacyjnych metod
nauczania umożliwimy uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością
posługiwania się nią w praktyce, nowe technologie w szkołach wpłyną również na
rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów - podkreśla zastępca
burmistrza Hanna Szałkowska.
Docelowo wszystkie materiały edukacyjne będą znajdować się na cyfrowej platformie
edukacyjnej, do której bezpłatny dostęp będzie miał każdy nauczyciel i każdy uczeń
zarówno w szkole, jak i w domu. - Platforma edukacyjna, którą gmina zaoferuje
placówkom edukacyjnym, będzie także dawała możliwość zamieszczania na niej
materiałów przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela - podkreśla zastępca
burmistrza Hanna Szałkowska. Platforma e-learningowa będzie działać w środowisku
nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych dostępnych przez
przeglądarkę internetową. Jednak, aby platforma e-learningowa mogła działać,
szkoły muszą być wyposażone w urządzenia sieciowe o odpowiednich parametrach
technicznych. Są one określane do każdego budynku szkolnego indywidualnie na
podstawie analizy tłumienności sygnału oraz liczby urządzeń mobilnych, pracujących
w szkole.
- W toku realizacji naszego projektu "Samorządowe Szkoły Cyfrowe" są
wykorzystywane tylko takie urządzenia sieciowe, które umożliwiają korzystanie ze
sprzętu komputerowego i platform cyfrowych - mówi zastępca burmistrza Hanna
Szałkowska. Na wyposażenie placówek publicznych w taki sprzęt gmina przeznaczyła
w 2012r. 150 tys. zł. Na zakup sprzętu dla jednostek publicznych i niepublicznych
zarezerwowano w ramach projektu w tegorocznym budżecie 200 tys. zł. - Realizacja

naszego autorskiego projektu bardzo mnie cieszy, bo to oznacza podnoszenie jakości
pracy szkoły. Jesteśmy pierwszą gminą w kraju, która wprowadza tak zaawansowane
technologie na taką skalę do swoich szkół. Wiem też z praktyki, że ten system
doskonale sprawdza się w nauczaniu - mówi zastępca burmistrza Hanna
Szałkowska.
Gminny program "Samorządowe Szkoły Cyfrowe"
zakłada także wykorzystanie w praktyce
nieodpłatnych materiałów m.in. takich jak
dziennik elektroniczny. Wkrótce e-dzienniki
zaczną funkcjonować we wszystkich gminnych
szkołach. Nauczyciele zostali przeszkoleni z
zakresu możliwości korzystania z e-dziennika.
Szkolenia przeprowadziła Beata Zawisła,
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bachorzewie. Co warte podkreślenia, to
placówka w Bachorzewie jako pierwsza w gminie zaczęła korzystać z e-dziennika.
Użytkowanie dziennika elektronicznego jest proste, szybkie i nie wymaga instalacji
żadnego nowego oprogramowania, żeby go używać wystarczy komputer z dostępem
do internetu. Korzystanie z e-dziennika to szczególnie udogodnienie dla rodziców,
którzy na bieżąco mogą sprawdzać, jak uczą się ich dzieci i czy danego dnia zasiadły
w szkolnej ławce. Wykorzystywanie e-dziennika jest bezpłatne dla szkół. Poza tym
szkoły otrzymają darmowy dostęp do funkcji e-sekretariat. Rodzice będą mogli
nieodpłatnie korzystać z elektronicznego dziennika przez pół roku. Po tym czasie,
jeśli rodzice będą chcieli dalej używać e-dziennika, będą musieli uiścić opłatę
abonamentową.

2013-02-18 | Gmina wspierała WOŚP - Jurek Owsiak podziękował
Szef WOŚP Jurek Owsiak przesłał na ręce Burmistrza
specjalne podziękowanie za udział w 21 Finale WOŚP,
okazane wsparcie, radość i optymizm. Prezes Fundacji
napisał też, że dziękuje za odruch przyjaźni, miłości i
muzykę. Dzięki temu można pokazać, że ludzie są
wspaniałomyślni i pełni przyjacielskiego ducha. W wielkim
skrócie pragniemy przypomnieć, że tegoroczny Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarocinie
wspierany był aktywnie przez Gminę Jarocin. W zbiórkę
pieniędzy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów, zaangażowani byli też bezpośrednio
włodarze Gminy. Jedną z atrakcji była licytacja dnia z
Burmistrzem Jarocina Stanisławem Martuzalskim. Licytację
wygrał jego zastępca - Mikołaj Kostka, zasilając konto WOŚP. W niedzielnej zbiórce
pieniędzy towarzyszyły koncerty w jarocińskim Ośrodku Kultury, a przy okazji

pokazów Państwowej Straży Pożarnej na parkingu przed JOK-iem, puszki
wolontariuszy wzbogaciły się o kolejne wpłaty.

2013-02-18 | Jarocin potrzebuje zgody!
Szanowni Państwo,
Drodzy Jarociniacy!
Mija rok, kiedy w lutym przejąłem stery naszej Gminy. Powierzyli mi Państwo
obowiązki burmistrza i obdarzyli zaufaniem w trudnym dla Jarocina momencie.
Zdawałem sobie wówczas sprawę, że czeka mnie bardzo trudna praca ale jednak
zadanie podjąłem. To co się wydarzyło wcześniej, przeszło do historii.
Odpowiedzialności za tamten czas brać nie będę. Rzeczywistość z którą musieliśmy
się zmierzyć wymagała podejmowania trudnych, często mało popularnych i
nierozumianych decyzji. Ale w moich działaniach nie było i nie ma iluzji,
"malowanego" sukcesu. Gmina Jarocin to Nasze wspólne dobro i duma! Rozumiem to
doskonale, dlatego każdego dnia wspólnie z moimi Zastępcami i całym zespołem
pracowników Urzędu, podejmujemy wiele działań i decyzji z myślą o Was, o
Mieszkańcach.
Pamiętamy, że spadła na nas wielka odpowiedzialność, i nie chcemy niczego
zaniedbać, o nikim zapomnieć... Pragniemy poddawać ocenie mieszkańców nasze
decyzje i działania. Chcemy, aby Państwa opinia na temat działalności jarocińskiego
samorządu oparta była na informacjach prawdziwych, przekazywanych w sposób
rzetelny i z "pierwszej ręki". Lokalne, prywatne media nie mają obowiązku
informowania społeczeństwa o działalności samorządu. Chociaż w Ustawie
zasadniczej wyraźnie wskazano, że obywatel ma prawo do uzyskania informacji o
działalności organów władzy publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej, redagowany
jest tylko w formie elektronicznej, podobnie informacje o bieżących wydarzeniach dostępne są tylko na stronie internetowej Gminy Jarocin, to nie zapewnia
powszechnej informacji.
Drodzy Jarociniacy,
Wypełniając powierzone mi obowiązki, i z szacunku do mieszkańców Gminy Jarocin,
podjąłem decyzję o powołaniu do życia biuletynu informacyjnego pt. "JAROCinfo".
Nasze pismo będzie przekazywać informacje maksymalnie obiektywne, będzie
elementem zaufania i więzi Burmistrza z mieszkańcami. Nie będzie w nim
bałwochwalstwa i złośliwych, napastliwych komentarzy. "JAROCinfo", to wyciągnięta
ręka, prośba o pomoc mieszkańców we wspólnej realizacji zadań dla Jarocina,
naszego wspólnego dobra, to prośba i propozycja dialogu i współpracy, bo kampania
wyborcza już dawno się skończyła. Teraz jest czas ciężkiej pracy.
Szanowni Mieszkańcy,

Jarocin potrzebuje zgody, bowiem jest jeszcze wiele do zrobienia. Cały czas trwa
porządkowanie pozostawionego nam wszystkim "krajobrazu" gospodarczoekonomicznego gminy. Przed nami trudne decyzje, dotyczące m.in. uzdrowienia fi
nansów Gminy. Zaproponowany przeze mnie budżet i przyjęty przez Radę Miejską
jest pierwszym poważnym krokiem, stabilizującym nasze fi nanse. Wizualna zmiana
Jarocina dokonana w minionych latach była bardzo kosztowna. Niestety była to tylko
zmiana wizualna. Dzisiaj widzimy wielkie życiowe problemy, z którymi co raz trudniej
radzą sobie mieszkańcy: bezrobocie, brak mieszkań, warunki socjalne. To grzech
zaniechania minionych lat. Nie należy udawać, że tego nie ma, że Jarocin to miasto
samych sukcesów lub niezdrowej sensacji. Trzeba mieć wiarę i szanować ludzi, bo
aspekt społeczny jest najważniejszy. Będziemy informować Państwa o wszystkich
podejmowanych i realizowanych decyzjach, chcemy być bliżej mieszkańców i ich
problemów. Chcemy wiedzieć o wszystkich potrzebach jarociniaków. "JAROCinfo" jest
dla Was. Państwa uwagi i spostrzeżenia będą dla nas bardzo pomocne. Liczymy na
Państwa współpracę, życzliwe spojrzenie, mądrość i obiektywizm w ocenie. Razem,
możemy więcej!
Burmistrz Jarocina
Stanisław Martuzalski

2013-02-15 | ZAPRASZAMY NA JAROCIN FESTIWAL 2013
Walentynki okazały się szczęśliwym dniem dla
wszystkich zakochanych w festiwalowym
Jarocinie! Wczoraj - 14 lutego - została
podpisana umowa na organizację Jarocin
Festiwal 2013. Organizatorem imprezy będzie
poznańska Agencja Artystyczna GO Ahead,
która po unieważnieniu przetargu, została
zaproszona do negocjacji. - Rozmowy z Go
Ahead rozpoczęły się 14 stycznia i były bardzo
trudne. W przetargu agencja zaproponowała
na organizację Jarocin Festiwal 2013 kwotę znacznie (bo aż o 200 tysięcy)
przewyższającą środki zabezpieczone na to zadanie w budżecie. Ostatecznie
osiągnęliśmy kompromis i ustaliliśmy, że gmina przeznaczy na festiwal 340 tysięcy mówi zastępca burmistrza Hanna Szałkowska. Tegoroczną imprezę rozpoczną
"Rytmy Młodych" (18 lipca), natomiast występy na scenie głównej (przy ul.
Maratońskiej) trwać będą od 19 do 21 lipca. Jarocin Festiwal 2013 towarzyszyć będą
także liczne imprezy, których koordynatorem jest Jarociński Ośrodek Kultury.

2013-02-15 | Prezydent RP zaproszony na jubileusz harcerzy
W miniony piątek 8 lutego br. obradowało w Kaliszu Wielkopolskie Forum
Samorządowe. Gościem specjalnym był Prezydent RP Bronisław Komorowski. W
spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Forum
poświęcone było tematyce rozwoju kraju poprzez maksymalne wykorzystanie dobrej
organizacji i potencjału, jaki tkwi w regionach. Wielkopolska, zdaniem prezydenta
jest doskonałym przykładem właściwego i dobrego gospodarowania. "Wielkopolska
jest jednym z najważniejszych regionów w rozwoju Polski, który cechuje pracowitość
i zdolność racjonalnego gospodarowania" - mówił Prezydent. Burmistrz Stanisław
Martuzalski przekazał na ręce Prezydenta B. Komorowskiego zaproszenie na obchody
jubileuszu 100-lecia Harcerstwa w Jarocinie. Wraz z zaproszeniem Prezydent
otrzymał specjalny upominek z motywem uroczystości jarocińskich harcerzy.

2013-02-14 | Integracyjny Festiwal "CAMERA HITY 2013"
W miniony piątek 8 lutego, jarocińskie kino
"Echo" gościło wyjątkowych gości i było
miejscem wyjątkowego wydarzenia.
Środowiskowy Dom Samopomocy przy MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Jarocinie zorganizował I Integracyjny Festiwal
Filmowy pod nazwą "CAMERA HITY 2013".
Łamiąc stereotyp, iż osoby niepełnosprawne nie
potrafią napisać scenariusza, wyreżyserować
filmu, czy wcielić się w role, organizatorzy
postanowili pokazać, że jest inaczej. Do wspólnej zabawy amatorską kamerą zaprosili
kilka zaprzyjaźnionych Ośrodków. Z zaproszenia skorzystali podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy z Czermina, Krotoszyna, Fabianowa,
Ostrzeszowa oraz Warsztatów terapii Zajęciowej z Ostrowa Wlkp. W festiwalu udział
wzięły uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych oraz podopieczni Warsztatów Terapii

Zajęciowej. Do kapituły konkursowej wpłynęły produkcje filmowe o tematyce
historycznej, komedii, westernu, filmu kostiumowego oraz teledysku i etiudy
filmowe. Statuetką Camera Hity nagrodzono wszystkie nadesłane amatorskie dzieła.
Wielkim aplauzem doceniła publiczność produkcję Grupy Domowników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie, która nakręciła reportaż pt."Saga
rodu Eśdeesów". Ogromnym przeżyciem i radością dla wychowanków Ośrodków
opiekuńczych było zobaczenie siebie samych na dużym ekranie. Wielkim wsparciem
dla uczestników i przybyłych gości była pani Hanna Szulc z jarocińskiego
Środowiskowego Domu Samopomocy, która czuwała nad całością piątkowej
uroczystości. Gospodarze zatroszczyli się o ciekawą wesołą oprawę gali. Po
zakończeniu festiwalu na uczestnicy spotkali się w jarocińskim pubie na
pofestiwalowym balu w formie dyskoteki.

2013-02-14 | Wystąpienie Burmistrza Jarocina z 04.02.2013r.
Szanowni Państwo,
W związku z nieprawdziwymi informacjami przedstawionymi przez Prezesa Zarządu
ZGO Sp. z o.o. w wystąpieniu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki w dniu 27 grudnia 2012 raku pragnę ustosunkować się do kwestii w nim
poruszonych oraz odnieść się do spraw bieżących spółki.
Na wstępie pragnę wskazać, iż Prezes Zarządu formułując projekty uchwał
przedstawionych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 27 grudnia 2012
roku wyszedł szeroko poza katalog zadań i obowiązków nałożonych na niego przez
właścicieli spółki, czyli przez nas wszystkich - udziałowców.
To nie Prezes Zarządu decyduje o powoływaniu bądź odwoływaniu Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, który zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych jest między innymi
organem kontrolnym zarządu w rękach właścicieli. Ewentualne wnioski w
przedmiotowej sprawie winny być kierowane przez nas właścicieli spółki po
uprzednim zapoznaniu się ze stanowiskiem pozostałych członków powołanej przez
nas Rady Nadzorczej, a nie Prezesa Zarządu. Art. 219 ksh w § 1 wskazuje
jednoznacznie, że Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we
wszystkich dziedzinach jej działalności.
Ten sam art. ksh w § 4 daje Radzie Nadzorczej prawa i obowiązki do badania
wszystkich dokumentów spółki, żądania od zarządu i pracowników sprawozdań i
wyjaśnień oraz dokonywania rewizji stanu majątku spółki. Każdy członek Rady
Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
Działania podejmowane od dłuższego czasu przez Prezesa Zarządu stoją w
sprzeczności z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych tym samym ograniczając prawa
poszczególnych członków powołanych przez nas wszystkich w celu zapewnienia
właściwej kontroli i sprawnego funkcjonowania spółki.
Otwartym pozostaje pytanie co prezes ma do ukrycia podejmując próby ingerencji w

kompetencje organu właścicielskiego i nadzorczego zgłaszając z wielką determinacją
zmiany, których potrzeby nie dostrzegał przez ostatnie lata funkcjonowania spółki?!
Panie prezesie tyle uwagi w swoim "dramatycznym" wystąpieniu poświęcił Pan
potrzebie upodmiotowienia właścicieli i Rady Nadzorczej, a podejmuje Pan działania
będące w sprzeczności z tymi deklaracjami.
Czyżby jak Pan głosi zaproponowanie uchwał, "dzięki którym spółka będzie jeszcze
bardziej niezależna" nie prowadzi do uniezależnienia tylko i wyłącznie Pana pozycji
od wszystkich i wszystkiego?! Pragnę także wskazać, że Rada Nadzorcza na swoim
posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2013 roku jednogłośnie krytycznie ustosunkowała się
co do formy i treści jaką zawarł prezes w swoim liście otwartym do udziałowców nie
podzielając opinii w nim zawartych.
W sprzeczności ze stwierdzeniami prezesa odnoszącymi się do współpracy z
przewodniczącym Rady Nadzorczej stoją obszerne i szczegółowe informacje
przedstawione przez jednego z pracowników ZGO będącego bezpośrednim świadkiem
opisywanych zdarzeń. Według jego relacji prezes celowo zwlekał z odbyciem
wcześniej ustalonego spotkania z przewodniczącym Rady Nadzorczej wydając
sekretarce polecenia wykonywania kolejnych połączeń telefonicznych, tym samym
zwlekając z przyjęciem gościa. Na koniec miał stwierdzić: "Kolejnym razem jak
przyjedzie przewodniczący to go jeszcze lepiej potraktujemy". W mojej ocenie
dotychczasową działalność nowego przewodniczącego rady nadzorczej cechuje
niezależność, obiektywizm, fachowość, doświadczenie, a przede wszystkim
aktywność w pracy na rzecz naszej spółki.
Po ostatnich spotkaniach ze wspólnikami oraz odbytych radach nadzorczych jestem
przekonany, że pozostali także podzielają moją opinię.
Jednym z dowodów na pilnowanie naszych wspólnych interesów przez
przewodniczącego i całą radę nadzorczą jest wypracowanie zmian w umowie spółki
określających między innymi konieczność wyrażenia opinii na zawarcie umowy,
której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy
niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w umowie
spółki, jeżeli wartość tej umowy przekracza równowartość w złotych 5.000 Euro.
Podobne uwarunkowania do tej pory nie określone, zostały zastosowane w
przypadku dokonywania przez Zarząd Spółki czynności prawnych obejmujących
zaciągane zobowiązania.
Zaproponowano także aby wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych
czynności spółki wymagały podjęcia stosownych uchwał zarządu.
Zmiany te wynikają z potrzeby dostosowania do obowiązujących standardów dot.
systemu kontroli sprawowanej przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników
nad zarządem spółki, a także polegają na usprawnieniu działania ww. statutowych
organów.
I właśnie te i inne działania naszej wspólnej Rady Nadzorczej są dowodem na
przejrzystość i transparentność w odróżnieniu od głoszenia "pustych haseł" przez
prezesa i nie podpartych dowodami kłamliwych oskarżeń głoszonych w listach.
W kolejnej części swojego wystąpienia wskażę na manipulowanie przez prezesa
faktami i głoszenie nieprawdziwych informacji mogących odnieść wrażenie, że
burmistrz Jarocina działa na szkodę spółki. Nieprawdą jest iż burmistrz gminy Jarocin
nakłaniał prezesa do przekazywania jak to nazwał prezes "astronomicznych

darowizn" na jeden z jarocińskich klubów sportowych. Gdyby tak było to rzekoma
darowizna już dawno widniałaby na koncie klubu co nie miało miejsca.
Burmistrz Jarocina w odróżnieniu od swoich poprzednika także na tym polu działa w
sposób transparentny i nie budzący żadnych wątpliwości.
Jarocińskie spółki gminne od lat wspierały Jarociński Klub Sportowy Jarota Jarocin
zawierając z klubem między innymi umowy reklamowe. Przedmiotowe umowy
oscylowały w kwotach między 10 000 a 20 000 tys zł rocznie.
Pragnę wskazać, że nie był to przymus jak twierdzi prezes czego dowodem jest fakt,
że nie wszystkie spółki podpisywały przedmiotowe umowy.
Burmistrz Jarocina w odróżnieniu od praktyk poprzednika poruszał ten temat na
Sesjach Rady Miejskiej w Jarocinie przedstawiając zawierane umowy oraz omawiał
na spotkaniu z udziałem wszystkich Prezesów Spółek gminnych.
Jednak wywołany przez prezesa temat staje się doskonałą okazją do wnikliwej
analizy przez obecną radę nadzorczą zasadności oraz kwot wydatkowanych środków
finansowych spółki na różnego typu działania reklamowe, promocyjne oraz związane
z zamawianiem usług obcych w ostatnich latach.
Nie wiem o jakich "pompowanych zyskach" do gminy Jarocin mówi prezes. Burmistrz
Jarocina nigdy nie wnosił o wypłatę dywidendy, a wręcz przeciwnie jako pozytywny
sygnał dla pozostałych gmin Porozumienia w zeszłym roku jako jeden z pierwszych
po raz kolejny przekazał kwotę blisko 600 tys zł na rozwój zakładu. W tegorocznym
budżecie gminy Jarocin na ten cel zaplanowano już ponad 1 700 mln zł.
Jeśli chodzi o Zgo Nova to burmistrz otwarcie już na początku zeszłego roku
postulował prywatyzację tej "spółki córki". Jednak to nie burmistrz decyduje o jej
losie, a jej właściciele, którymi są ZGO i dwie inne spółki gminne: JFPK Sp. z o.o oraz
JTBS Sp. z o.o. oraz jeden podmiot prywatny.
Jestem przekonany, że prezes doskonale zdaje sobie sprawę ze struktury
właścicielskiej Zgo Nova i przypisaniu możliwości decydowania poszczególnym
udziałowcom, a gminie Jarocin, a mimo to wprowadza w błąd opinię publiczną
szkodząc nie tylko spółką które reprezentuje ale także gminie Jarocin.
Na dowód nieprawdziwych informacji głoszonych przez prezesa pragnę wskazać, że
w budżecie gminy Jarocin zaplanowano 4 mln zł z prywatyzacji bezpośredniej i nie
ma tam uwzględnionych rzekomych jak to nazwał Prezes "transferów" z ZGO.
Osądźcie Państwo sami co jest faktem a co konfabulacją?! Jestem przekonany, że
ostatnie działania prezesa są ewidentną zasłoną "dymną" aby uniknąć odpowiedzi na
najważniejsze pytanie związane z dofinansowanie projektu na budowę zakładu
gospodarki odpadami. Przedmiotowy projekt w ramach działania 2.1 został złożony 8
lutego 2011 roku i choć minęły już ponad dwa lata to cały czas, niezmiennie
ulokowany jest na liście rezerwowej z najmniejszą liczbą punktów przyznanych dla
wszystkich projektów.
Mimo ciągłych zapewnień prezesa o szansach na skierowanie naszego wniosku z listy
rezerwowej na podstawową i przyznania długo oczekiwanego dofinansowania, nasz
wniosek ciągle znajduje się na liście rezerwowej a Ministerstwo zdążyło już w tym
czasie ogłosić i rozstrzygnąć kolejny nabór 6 w ramach tego samego działania.
Kilka dni temu 30 stycznia br pojawiła się informacja o planowanym kolejnym już 7
naborze w ramach działania 2.1. Kwestia ta może i powinna ze strony gminy Jarocin i
pozostałych udziałowców budzić uzasadnione obawy czy zapewnienia prezesa w
świetle przytoczonych przeze mnie faktów nie są tylko i wyłącznie próbą dalszego

udowadniania, że wszystko zostało zrobione jak należy.
Mimo, że nasz wniosek od dwóch lat niezmiennie znajduje się na liście rezerwowej i
nie jest realizowany to prezesowi został przyznany i jest wypłacany od grudnia 2010
dodatek do wynagrodzenia w kwocie 4500 zł miesięcznie. Pełnomocnik MAO winien
być odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za
odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz
monitorowanie jego realizacji.
W sytuacji kiedy nasz projekt nie doczekał się fazy realizacji pobieranie od ponad
dwóch lat dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu w kwocie 4500 zł może budzić
uzasadniony sprzeciw zarówno udziałowców jak i opinii mieszkańców wszystkich
gmin porozumienia międzygminnego.
Pan prezes w swoim wystąpieniu z grudnia 2012 roku wiele uwagi poświęcił
przejrzystości działań, a zapomniał poinformować udziałowców o dodatkowym
składniku swojego wynagrodzenia i spytać ich o zdanie. W naszym, przekonaniu
należy niezwłocznie zrewidować wynagrodzenie prezesa, które wynosi 13 700 zł
miesięcznie.
Poza tym prezes sprawuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki "córki"
Zgo Nova pobierając z tego tytułu kolejne 2 tys zł miesięcznie. Do końca stycznia br.
był także zatrudniony w wymiarze 1/5 etatu jako audytor Urzędu Miejskiego w
Jarocinie.
Zawarty w grudniu 2010 roku Aneks do umowy o pracę został podpisany przez
ówczesnego przewodniczącego rady nadzorczej, a zarazem wiceburmistrza Jarocina
Pana Witosława Gibasiewicza.
Aneks oprócz gigantycznej podwyżki wynagrodzenia zapewnił prezesowi kolejny
rzadko spotykany na tą skalę przywilej w postaci dwunastokrotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z tytułu odprawy i sześciomiesięczny okres
wypowiedzenia.
Pan Prezes niejednokrotnie wskazuje że jest w pełni zaangażowany w sprawy spółki,
jednak ilość zadań dodatkowych może temu zaprzeczać. Przytaczając powyższe fakty
stojące w sprzeczności z dotychczasowymi informacjami i zapewnieniami prezesa,
Burmistrz Jarocina zapewnia, że pragnie razem z Państwem stać na straży interesów
spółki.
Jesteśmy przekonani, że ostatnie przemyślane i aktywne działania Przewodniczącego
Rady Nadzorczej i jej członków przyczynią się do transparentności oraz
gospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi. Musimy także wspólnie w
gronie udziałowców i naszych partnerów z Porozumienia merytorycznie ocenić
dotychczasowe działania związane z tzw. "dużym projektem" oraz wypracować
ewentualne scenariusze alternatywne.
Dziękuję
Burmistrz Jarocina
AKTUALIZACJA - 10 KWIETNIA 2013 r.
W wypowiedzi z dnia 04.02.2013r. wskazałem, iż były Prezes Spółki ZGO Sp. z o.o.
Pan Mariusz Małynicz miał pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji

Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZGO-NOVA Sp. z o.o. w kwocie 2 000,00 zł
miesięcznie.
Pragnę wskazać, że podana kwota jest nieprawdziwa, a Prezes z tego tytułu pobierał
należne wynagrodzenie w kwocie 800,00 zł brutto miesięcznie. Wskazanie
nieprawidłowej wysokości przedmiotowego wynagrodzenia nie miało elementu
celowego wprowadzania w błąd, a jedynie stanowiło pomyłkę - za co przepraszam.
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski

2013-02-13 | Granty na sport, kulturę i zdrowie rozdane
Blisko 1,6 mln zł to pula ogłoszonego w listopadzie przez
burmistrza Jarocina otwartego konkursu ofert. W jego
ramach organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o
dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, ochrony i
promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i
sportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Do tej pory z całej puli konkursu rozdysponowane zostało
ponad 1,3 mln zł. Tą kwotą gmina Jarocin dofinansowała
ponad 50 przedsięwzięć, które będą zrealizowane w roku
2013 i skierowane do mieszkańców gminy Jarocin.
Najwięcej, bo aż 600 tys. zł z konkursowego budżetu
gmina Jarocin przeznaczyła na realizację zadań z zakresu
kultury fizycznej i sportu. 180 tys. zł stanowi
dofinansowanie do prowadzenia programu nauki pływania klas drugich szkół
podstawowych. Zadanie to gmina powierzyła Jarocińskiemu Klubowi Sportowemu
"Pirania". Na prowadzenie szkolenia sportowego w ramach II ligi piłki nożnej grant w
wysokości 270 tys. zł otrzymał JKS "Jarota". Z kolei Szkolnemu Związkowi Powiatu
Jarocińskiego powierzono organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o
zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Związek otrzymał na ten cel 50 tys.
zł.
W ramach prowadzenia szkolenia sportowego oraz na udział we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży przeznaczono 100 tys. zł, które dofinansowało 15
przedsięwzięć. - W tym roku zmieniliśmy zasady przyznawania dotacji na realizację
zadań sportowych. Podczas spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych
wypracowaliśmy nowe kryteria, według których dotacje są przyznawane. Było to
trudne zadanie, a dyskusje nad kryteriami wzbudzały wiele emocji - informuje Hanna
Szałkowska, zastępca burmistrza Jarocina. - Uważam, że teraz ten wspólnie
wypracowany system funkcjonuje dobrze. Zasady obliczania wysokości dotacji są
jasno określone i dla wszystkich takie same. Dzięki temu organizacje wiedzą, jaka
kwota może zostać przyznana i na jakie przedsięwzięcia mogą sobie pozwolić. Istotą
nowego systemu jest wyeliminowanie uznaniowości i stworzenie równych szans dla
wszystkich stowarzyszeń. Jeśli pojawi się potrzeba wprowadzenia zmian w systemie,

będzie on udoskonalany w kolejnych latach. Warto zauważyć, że były to długo
oczekiwane zmiany, jedna z osób - wychodząc ze spotkania - powiedziała:
"Dwadzieścia lat na to czekałem!"- podkreśla Hanna Szałkowska.
Na projekty z zakresu kultury gmina przekazała sumę 218 tys. zł, którą
dofinansowała realizację 35 przedsięwzięć. Kwota najniższej dotacji wyniosła 1.500
zł, a najwyższej - 26.400 zł. Ta ostatnia zostanie przeznaczona Stowarzyszeniu
Towarzystwo Muzyczne im. A. Kowalskiego w Jarocinie na prowadzenie edukacji
muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu.
Drugim co do wysokości grantem z działu kultura jest kwota 17 tys. zł, które stanowi
dofinansowanie dla Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej na organizację XVI
Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Poza przedsięwzięciami kulturalnymi
w ramach tego zadania dofinansowano prowadzenie 3 świetlic wiejskich. W zakresie
kultury 50 tys. zł zarezerwowano na organizację festiwalu Polska Akademia Gitary.
W ramach ochrony i promocji zdrowia gmina 185 tys. zł dofinansowała prowadzenie
świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci,
przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia wśród osób starszych oraz prowadzenie
szkółek i pozalekcyjnych zajęć sportowych. Do podziału pozostało jeszcze 195 tys. O
te pieniądze będą mogli ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć integracyjnych o
charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz półkolonii i
obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapuetycznym dla dzieci i
młodzieży. Oferty na realizację tych zadań organizacje mogą składać w Urzędzie
Miejskim w Jarocinie do 1 kwietnia. W ramach listopadowego konkursu gmina Jarocin
przeznaczyła 280 tys. zł na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Radlinie w 2013
roku. Grant otrzymał jarociński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Otwarty konkurs ofert na realizację 22 zadań został ogłoszony przez burmistrza
Jarocina Stanisława Martuzalskiego 30 listopada. W jego ramach o dofinansowanie
mogły ubiegać się organizacje pozarządowe - w tym stowarzyszenia i kluby
sportowe, których siedziby znajdują się na terenie powiatu jarocińskiego. Warunkiem
jest jednak, by wszystkie zadania, które uzyskają dofinansowanie gminy, były
przeznaczone dla jej mieszkańców. Organizacje pozarządowe, biorące udział w
konkursie ofert, muszą wnieść wkład własny w realizację realizowanego zadania,
przy czym min. 50% wkładu własnego musi stanowić wkład finansowy, natomiast
pozostała część wkładu własnego może być wkładem pozafinansowym w postaci
pracy wolontariuszy. Kryteria oceny ofert są oddzielnie określone dla każdego
zadania. Oferty ocenia i opiniuje Komisja Konkursowa powoływana każdorazowo
przez Burmistrza, składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
radnych Rady Miejskiej w Jarocinie oraz przedstawiciela urzędu.

2013-02-13 | ZHP LICZY NA SYMPATYKÓW I HARCERZY SPRZED LAT
Jarociński Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w
ostatnich dniach kwietnia obchodzić będzie 100-lecie
działalności. Jego Komenda liczy na to, że byli harcerze i
sympatycy podzielą się swoimi wspomnieniami, a także
włączą się w przygotowania do uroczystości rocznicowych.
Jubileusz ma być okazją do spotkania się wszystkich
osób, które kiedyś zetknęły się z ideałami harcerskimi.
Plany i program obchodów zostaną przedstawione w
sobotę, 16 lutego na spotkaniu w Jarocińskim Ośrodku
Kultury (sala 6). Początek o godz.13.00.

2013-02-12 | 30 tys. zł dotacji dla muzeum
Muzeum Regionalne w Jarocinie pozyskało
dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na realizację kolejnej edycji
projektu "Z kontrkultury w popkulturę". Dzięki
tej dotacji po raz drugi będziemy mogli gościć w
Jarocinie uznanych polskich artystów street art i
graffiti, którzy namalują na elewacjach bloków
murale przedstawiające historię polskiej muzyki
rockowej.
Obecnie na osiedlu 1000-lecia w Jarocinie podziwiać można wielkie malowidła
powstałe w 2012 roku, jak przełamana na pół ogromnych rozmiarów kaseta
magnetofonowa wykonana przez M-City. Murale są elementem plenerowej wystawy
związanej z tworzonym w Jarocinie Spichlerzem Polskiego Rocka. - Założeniem
projektu jest także próba stopniowego opanowania powstających "nielegalnie"
napisów na zabudowie miejskiej poprzez skanalizowanie twórczej energii młodzieży,
zajmującej się graffiti w proces kształtowania wizerunku miasta - podkreśla Filip
Fajfer z Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Młodzież w czasie warsztatów będzie
mogła pod okiem zaproszonych artystów doskonalić warsztat malarski i wykona w
pełni profesjonalne murale.
Partnerami społecznymi projektu są: Spółdzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa w Jarocinie, Zarząd Osiedla nr 8 w Jarocinie "1000-lecia", Ośrodek
Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie, Stowarzyszenia Osiedle w Jarocinie.
Dofinansowanie z MKiDN zostało przyznane z programu Edukacja, priorytet:
Edukacja kulturalna, rodzaj zadania: Zadania interdyscyplinarne lub skoncentrowane
na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy jednoczesnym
zdobywaniu umiejętności. Jednak aby zrealizować zadanie Muzeum Regionalne w

Jarocinie potrzebuje jeszcze 32 tys. zł, aby zamknąć budżet i zrealizować projekt. Cały czas szukamy wsparcia z innych źródeł finansowania - zapewnia Filip Fajfer.

2013-02-11 | 87 milionów złotych dla Jarocina!
Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie otrzyma z Ministerstwa Środowiska 87
milionów dofinansowania na Rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
Wartość całego projektu opiewa na blisko 150 milionów złotych. W ramach inwestycji
powstanie najnowocześniejszy w regionie zakład obróbki odpadów.
Stanisław Martuzalski, Burmistrz Jarocina: Uzyskanie dofinansowania to przede
wszystkim wielki sukces 18 gmin Międzygminnego Porozumienia w zakresie realizacji
systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. To przecież te samorządy
podpisały się pod tym projektem i chcą go realizować. Trzeba podkreślić, że jest to
przedsięwzięcie na ogromną skalę, które do tej pory w Polsce nie było realizowane
przez samorządy. Trzeba także podkreślić coś, co wydaje się być nie zauważane
przez wiele osób, że to właśnie gmina Jarocin wskazuje kierunek dla innych
samorządów. Nasze działania w zakresie gospodarki odpadami są dowodem na to, że
nie należy uciekać od trudnych tematów, ale trzeba się w nie zaangażować i wziąć je
na swoje barki.
Projekt czekał na dofinansowanie bardzo dugo. Pod koniec roku podjąłem
zintensyfikowane działania na rzecz przyznania dofinansowania na kolejny etap
rozbudowy spółki ZGO. Przeprowadziłem w tej sprawie rozmowy z Ministrem
Środowiska i przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Lobbowanie na różnych szczeblach miało na celu uzmysłowienie
decydentom ważności realizacji tego przedsięwzięcia. Cieszę się, że nasze działania
okazały się skuteczne i 87 milionów trafi do Jarocina!

2013-02-08 | Wyniki konsultacji
Znane są wyniki, przeprowadzonych w styczniu w Jarocinie konsultacji społecznych w
sprawie zniesienia osiedli i utworzenia w ich miejsce sołectw. Wynik konsultacji na 9
osiedlach jest negatywny, czyli mieszkańcy tych jednostek są przeciwko zniesieniu
osiedli w Jarocinie - są to osiedla: Wojska Polskiego, Konstytucji 3 Maja I, Glinki,
700-lecia, Polna, Ciświca, 1000-lecia, Ługi oraz Stare Miasto. Na pozostałych 6
osiedlach wynik konsultacji jest pozytywny - są to osiedla: Konstytucji 3 Maja II,
Mikołaja Kopernika, Śródmieście, Tadeusza Kościuszki, Tumidaj i Bogusław.

W ramach konsultacji przewodniczący zarządów osiedli zostali zobowiązani do
zwołania zebrań mieszkańców oraz zbadania opinii społecznej w przedmiocie
konsultacji. Uzupełniającą formą konsultacji była ankieta, w której mieszkańcy osiedli
mogli wyrazić swoje opinie. Wyniki wszystkich składowych konsultacji zostały
przeanalizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich w Jarocinie.
Obwieszczenie - wyniki konsultacji

2013-02-08 | Festiwal Piosenki Gimnazjalnej z Renatą Przemyk
Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 15
marca już po raz piąty zaprasza na Festiwal
Piosenki Gimnazjalnej. Impreza, która
tradycyjnie odbędzie się w Jarocińskim Ośrodku
Kultury, skierowana jest do uczniów gimnazjów z
terenu powiatu jarocińskiego, gmin Koźmin
Wlkp., Nowe Miasto oraz Pleszewa. - W tym roku
świętować będziemy skromny jubileusz i
chcieliśmy to w jakiś sposób zaakcentować. Stąd
pomysł, aby zaprosić bardzo szczególnego gościa, wokalistkę z tzw. "topu" tłumaczy Tomek Jankowski, pomysłodawca i koordynator imprezy. Gwiazdą V
Festiwalu Piosenki Gimnazjalnej - Golina 2013 będzie bowiem jedna z najlepszych
polskich wokalistek - Renata Przemyk, która w Jarocinie promować będzie swoje
najnowsze wydawnictwo "Akustik Trio". Artystka wraz z zespołem wykona swoje
największe przeboje w nieco innych, zaskakujących, akustycznych wersjach.
Wstęp na imprezę, która rozpocznie się o godzinie 17.00 jest wolny. Darmowe
wejściówki dostępne będą od czwartku 14 lutego w Niepublicznym Gimnazjum w
Golinie, Caffe KADR oraz Jarocińskim Ośrodku Kultury, który jest także
współorganizatorem festiwalu. Liczba wejściówek jest ograniczona. Projekt jest
współfinansowany ze środków gminy Jarocin.

2013-02-07 | Najwyższa dotacja ministerialna na spichlerz
Muzeum Regionalne w Jarocinie pozyskało dotację z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na Spichlerz Polskiego Rocka z programu: Dziedzictwo
kulturowe, priorytet: Wpieranie działań muzealnych: Spichlerz Polskiego Rocka w
Jarocinie - II etap. Dotacja została przyznana w kwocie 285 000 zł, czyli 100%
wnioskowanej kwoty. Jest to najwyższe wsparcie, jakie ministerstwo przeznaczyło w
tym programie.

Wniosek został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na piątym miejscu w liście
rankingowej (projekt z pierwszej pozycji otrzymał 89,90 punktów, natomiast projekt
muzeum 88,00 punktów). Warto zaznaczyć, iż zadanie nie wpłynie w żaden sposób
na budżet gminy ani muzeum, ponieważ we wniosku jako wkład własny
uwzględniono zadania z projektu "Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie",
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.
To kolejny etap przygotowań przez Muzeum Regionalne w Jarocinie stałej wystawy
poświęconej 40-letnim rockowym tradycjom miasta. Muzeum posiada koncepcję
ekspozycji stałej, opracowaną przez firmę Kłaput Project s.c. (szczegółowa
dokumentacja wykonawcza, obejmująca: projekt plastyczny, instalacje
multimedialne i nagłośnieniowe oraz system informacji wizualnej). Zadanie
uwzględnia artystyczne prace scenograficzne i opracowania grafiki muzeum, które są
kolejnym etapem prac nad ekspozycją stałą.
Julia Rzepka, koordynatorka Spichlerza Polskiego Rocka

2013-02-07 | Ponad milion złotych oszczędności na przetargach w 2013r.
1,3 mln zł na zamówieniach usług w drodze
przetargów zaoszczędzi gmina Jarocin w 2013
roku. Kwota ta została oszacowana na podstawie
cen usług wykonywanych na zlecenie
jarocińskiego samorządu w latach poprzednich w
stosunku do cen jakie będą obowiązywać w tym
roku. Dlaczego udało się wygenerować takie
oszczędności? - Dzięki rewolucji w podejściu do
pieniędzy samorządowych, do środków
publicznych. Ta rewolucja daje wymierne
korzyści finansowe dla wszystkich mieszkańców gminy - mówi burmistrz Jarocina
Stanisław Martuzalski.
Jak było - jak jest, czyli co nowego w przetargach
- Temat zamówień publicznych zawsze wzbudzał wiele kontrowersji zwłaszcza wśród
podmiotów, które miały utrudniony, czy nawet uniemożliwiony dostęp do ubiegania
się o zamówienia publiczne - mówi zastępca burmistrza Mikołaj Kostka. - Do tej pory
warunki zamówień publicznych były tak skonstruowane, że niewiele podmiotów
mogło wystartować w przetargu - podkreśla wiceburmistrz. Kiedy burmistrz
Stanisław Martuzalski rozpoczął kierowanie jarocińskim samorządem kwestie
kluczowych przetargów na 2012 rok były już rozstrzygnięte. Tak naprawdę

zarządzanie gminą według swojego programu w zakresie zamówień publicznych mógł
rozpocząć 1 stycznia 2013 roku.
Przez ostatnie miesiące pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie pod
kierowinctwem Zastępcy burmisytzra Mikołaja Kostki pracowali nad tym, aby
zamówienia publiczne miały charakter bardziej otwarty. Od wielu lat zapisy w
wymaganiach przetargowych wzbudzały bowiem wiele wątpliwości co do zasad
dostępności ubiegania się o zamówienie. - My dzisiaj pokazujemy, jak była
skonstruowana oferta, jak były określone wymogi czy doświadczenie i efekty finalne
tych zamówień, czyli niewielką liczbę złożonych ofert - mówi Mikołaj Kostka.
Prześwietlając gminne przetargi na przestrzeni sześciu ostatnich lat zauważalna jest
prawidłowość w liczbie składanych ofert. W latach 2007-2012 liczba przetargów
wahała się od pięciu do siedmiu. Wpływało na nie od 5 do 8 ofert. W ostatnim czasie
gmina ogłosiła 9 przetargów, na które wpłynęły aż 62 oferty! Jak uważają władze
gminy to efekt złagodzenia lub usunięcia niektórych zapisów w specyfikacjach,
ograniczających dostęp i konkurencyjność. Były to takie wymagania jak posiadanie
certyfikatów ISO 9001 czy 14001, posiadanie wytwórni mas bitumicznych
wraz z laboratorium, doświadczenia w opróżnianiu koszy ulicznych o wartości nie
mniejszej niż 70 tys. zł czy wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu parku o
powierzchni nie mniejszej niż 20 h. Wielu oferentów to także efekt otwarcia
zamówień publicznych i zapraszania lokalnych przedsiębiorców do startowania w
przetargach.
Modyfikacja warunków = oszczędności
Dzięki większej liczbie oferentów, gmina uzyskała korzystniejsze ceny usług.
Oszczędności w miejskiej kasie są łatwo dostrzegalne. Na przykład w zamówieniu na
utrzymanie parku miejskiego w Jarocinie gmina wydała w 2012r. prawie 170 tys. zł.
W tym roku ta sama spółka zrealizuje to zadanie za nieco ponad 110 tys. zł. Na tym
jednym zadaniu gminna kasa zaoszczędzi prawie 60 tys. zł. Przykłady można
mnożyć. Za godzinę pracy równiarki gmina płaciła w zeszłym roku 160 zł. W tym
roku ten sam wykonawca wycenił godzinę pracy tej maszyny na 2 zł. Zakładając, że
w tym roku równiarka będzie pracowała na gminnych drogach tyle samo czasu co w
poprzednim zaoszczędzimy prawie 130 tys. zł! - Chcemy pokazać mieszkańcom
Jarocina, że wprowadzenie gospodarnych zasad prowadzenia samorządu daje
określony efekt finansowy - mówi burmistrz Martuzalski. - Oszczędności to dowód na
to, że w poprzednim okresie gospodarowano środkami samorządowymi w sposób nie
do końca prawidłowy, jest to dowód na to, że robimy dobrą samorządową robotę i
nikt ani nic nie jest w stanie zatrzymać mnie ani mojego zespołu w uporządkowaniu
gminy Jarocin i wprowadzeniu normalnych zasad samorządowych, tak aby jak
najmniej środków publicznych wyciekało w sposób niekontrolowany do niektórych
podmiotów - podkreśla burmistrz.
Decyzje podjęte w zakresie przetargów doprowadziły do oszczędności środków
publicznych, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie ilości zamawianych usług,
czyli za taką samą kwotę gmina będzie mogła zrealizować więcej inwestycji. - W

perspektywie ostatnich sześciu lat, gdyby rządził burmistrz Stanisław Martuzalski i
jego załoga, mielibyśmy zaoszczędzone w budżecie ponad 8 mln zł, co prawie
starczyłoby na wybudowanie jarocińskiego aquaparku - przelicza wiceburmistrz
Mikołaj Kostka.
Oszczędności załatają dziury w drogach
Za zaoszczędzone 1,3 mln zł gmina może wybudować kilkaset metrów odcinków
nowych dróg lub chodników czy modernizować kolejne tysiące metrów dróg
bitumicznych i gruntowych. - Na początku tej zimy z pewną obawą myślałem o
okresie pozimowym, kiedy będzie trzeba naprawiać nasze drogi. Zdawałem sobie
bowiem sprawę z tego jak niewielkie środki zostały zabezpieczone w budżecie na ten
cel - mówi burmistrz Stanisław Martuzalski. - Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki
rozstrzygniętymi po naszej myśli zamówieniami wiemy, że tych pieniędzy będzie
znacznie więcej ? podkreśla burmistrz.
Przetargi wróciły do gminy
Co warte podkreślenia od 1 lutego procedura przetargowa ma miejsce w jarocińskim
magistracie. To duża zmiana, bowiem przez kilka ostatnich lat przeprowadzaniem
przetargów, na zlecenie gminy, zajmował się Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych. Miesięcznie usługi spółki kosztowały gminę 14.600 zł. Czynnik
finansowy był głównym powodem rezygnacji z usług JFPK. Od początku lutego
zostało utworzone Biuro Zamówień Publicznych, w którym została zatrudniona jedna
osoba.
-Zadania związane z zamówieniami publicznymi będą realizowane przez specjalistę,
zatrudnionego w urzędzie oraz przy większej mobilizacji i zaangażowaniu pozostałych
pracowników wydziału - tłumaczy zastępca burmistrza Mikołaj Kostka. - Chciałbym
także podkreślić, że teraz odpowiedzialność za przeprowadzanie przetargów jest
jasno zdefiniowana, bowiem zadanie to będzie realizowała komórka, która podlega
burmistrzowi Jarocina, a nie jak do tej pory firma zewnętrzna - tłumaczy
wiceburmistrz Kostka.
Prezentacja, dotycząca zamówień publicznych w gminie Jarocin:
Nowe otwarcie

2013-02-05 | Burmistrz czytał dzieciom
W tym tygodniu w Publicznym Przedszkolu nr 5 z
Oddziałami Integracyjnymi "Marcinek" w
Jarocinie odbywa się głośne czytanie literatury
dziecięcej słynnego prekursora praw dziecka
Janusza Korczaka. Dzisiaj gościem specjalnym,

zaproszonym w marcinkowe progi był Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski.
Podczas spotkania z małymi odbiorcami włodarz miasta przeczytał fragment książki
Janusza Korczaka "Król Maciuś Pierwszy". Przedszkolaki w dowód wdzięczności
podarowały burmistrzowi album z własnoręcznie wykonanymi pracami.

2013-02-04 | Wystawa w Skarbczyku
Do 10 marca w Skarbczyku można oglądać
wystawę fotografii Wojciecha Grzędzińskiego
"POTRZEBA WODY W SUDANIE". Na zwiedzanie
ekspozycji zaprasza Muzeum Regionalne w
Jarocinie i Polska Akcja Humanitarna.
Sudan Południowy, jeden z najbiedniejszych
rejonów świata. Ponad dwadzieścia lat
wewnętrznej wojny między północą a południem
Sudanu doszczętnie wyniszczyły infrastrukturę południa. Porozumienie pokojowe w
2005r. zagwarantowało Sudanowi Południowemu autonomię, a dla setek tysięcy
uchodźców stało się szansą na powrót do swoich domów. Pustkowia, trawiaste
przestrzenie, gdzieniegdzie poprzecinane ubitymi duktami. Życie wyznaczane jest tu
przez przyrodę. To ona decyduje kto przeżyje kolejne miesiące, kiedy spadnie deszcz
i kto będzie miał wodę. W miejscu gdzie temperatura w cieniu dochodzi do
pięćdziesięciu stopni, a wilgotność bliska jest zeru, brak wody to wyrok śmierci.
Jedno ujęcie wody przypada tu na około 1700 osób. Równo ustawione żółte baniaki w
kilkunastometrowym rzędzie wskazują kolejność oczekiwania do studni. Kobiety
dniami i nocami czekają, by nabrać dwudziestolitrowy baniak. Na jedną osobę
przypada tu około sześć litrów wody dziennie. Często mniej. Musi to wystarczyć na
gotowanie, picie, mycie. To jedna trzecia minimalnych potrzeb.
Brak wody to też brak higieny. Mieszanina pyłu i wyschniętych odchodów
zwierzęcych unosząca się nad rozgrzaną ziemią sprawia, że najzwyklejsze zadrapanie
często przeradza się w śmiertelną infekcję. Brak opieki zdrowotnej, skutkuje tym, że
ten kto dożywa 50 lat uważany jest za starca. Jak mówi dr Murray Trubshaw z
Lekarzy bez Granic "tu nie ma kobiety, która nie straciłaby dziecka". A takie, które
straciły nawet czwórkę nie są rzadkością. "Brak wody to główny problem ludzi w
Sudanie" - dodaje Murray.
W ramach KAMPANII WODNEJ Polska Akcja Humanitarna stawia sobie za cel
tworzenie jak największej liczby studni, zbiorników na wodę, ujęć wodnych, stacji
uzdatniania wody oraz sanitariatów i sieci kanalizacyjnych. Dostęp do czystej wody,
do kanalizacji nie zanieczyszczającej pitnej wody oraz do sanitariatów oznacza
ochronę zdrowia, dzieciom stwarza możliwość chodzenia do szkoły, kobietom czas na
opiekę nad dziećmi i domem, rodzinom zaś umożliwia nawadnianie upraw oraz
pojenie zwierząt. Kanalizacja i sanitariaty pozwalają na życie w bezpiecznym,

czystym środowisku. Polska Akcja Humanitarna realizuje swoją misję także poprzez
współpracę z fotoreporterami poprzez zbieranie najwyższej klasy materiału
fotograficznego, ilustrującego rzeczywistość globalnego Południa. W ten sposób dba
o docieranie z informacją do społeczeństwa polskiego, dba o to, aby obrazy, które
ukazują globalne Południe były zgodne z kodeksem etycznego przedstawiania, żeby
ukazywały realne potrzeby i zagrożenia, żeby były aktualne, żeby były zarazem
najwyższej klasy artystycznej.
Wojciech Grzędziński pracował jako etatowy fotoreporter dla "Super Ekspressu",
"Rzeczpospolitej" i "Dziennika" oraz jako stringer dla agencji. Na polu fotografii
interesuje go człowiek zatopiony w życiu codziennym jak i postawiony wobec sytuacji
ekstremalnych. Wielokrotnie nagradzany w polskich konkursach fotografii prasowej:
Grand Press Photo, Newsreportaż, BZWBK Press Photo. W 2009 nagrodzony w
konkursie World Press Photo, NPPA oraz nagrodą Visa D'or News 2009 Award za
materiał przedstawiający konflikt w Gruzji w 2008 roku. W 2010 roku dostał dwie
nagrody w Grand Press Photo za zdjęcia z Indonezji, a fotoreportaż z Sudanu
Południowego dostał się do finału w kategorii fotoreportaż - życie codzienne.
Wystawę "Potrzeba wody w Sudanie" można zwiedzać do 10 marca w Galerii
Skarbczyk od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00.

2013-02-01 | Zmiany w prezydium rady
Od 30 stycznia funkcję przewodniczącej rady
Miejskiej w Jarocinie pełni Lechosława Dębska.
Dotychczasową II wiceprzewodniczącą, podczas
tajnego glosowania, poparło 11 radnych.
Kontrkandydatką Lechosławy Dębskiej była
Katarzyna Szymkowiak, która otrzymała 10
głosów poparcia. Dotychczasowy przewodniczący
Robert Kaźmierczak, który radą kierował od
listopada 2011 roku, zrezygnował z pełnienia tej
funkcji z przyczyn zawodowych.

2013-02-01 | Konsultowali w Ratuszu
W miniony czwartek z inicjatywy Burmistrza
Jarocina, odbyło się spotkanie z organizacjami
pozarządowymi, działającymi na terenie naszej
gminy. Celem spotkania w ratuszu była
konsultacja planowanych imprez kulturalnych

oraz inicjatyw związanych z obchodami "Roku jarocińskich powstańców
wielkopolskich". Przedstawiciele instytucji kulturalnych i stowarzyszeń zaprezentowali
wstępne projekty. Do kalendarza obchodów roku, poświęconego pamięci powstańców
wielkopolskich, zgłoszonych zostało ponad 30 propozycji - począwszy od mniejszych
imprez i konkursów w jednostkach oświatowych gminy po duże plenerowe
przedsięwzięcia.
Na zgłaszanie ewentualnych poprawek lub uwag do tych przedsięwzięć organizacje
mają już niewiele czasu, bowiem kalendarz obchodów, burmistrz Jarocina musi
przedstawić radzie miejskiej do końca lutego. Pytania lub uwagi w sprawie
przedsięwzięć upamiętniających 95. rocznicę Powstania Wielkopolskiego w roku 2013
na terenie gminy Jarocin prosimy kierować na adres e-mail: bkubacka@jarocin.pl. W
czwartkowych konsultacjach uczestniczyła Hanna Szałkowska, I Zastępca Burmistrza
oraz Bożena Kubacka, pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

