2013-03-29 | W MGOPS-ie życzyli zgody i radosnych świąt
28 marca 2013r. odbyło się tradycyjne Śniadanie
Wielkanocne w Ośrodku wsparcia - Dziennym Domu
Pomocy Społecznej w Centrum Socjalnym im. Jana
Pawła II.
W Stołówce "U Pawełka" do śniadania zasiadło
około 90 osób wraz z zaproszonymi gośćmi. Ponad
120 osób śniadanie zabrało do swoich domów, a
siostry PCK do chorych. Wśród zaproszonych gości
byli: Pani Lechosława Dębska - przewodnicząca
Rady Miejskiej w Jarocinie, Pan Stanisław Martuzalski - Burmistrz Jarocina, ks. Karol
Płóciennik - z parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla, Pan Tadeusz Zajdler - Prezes PCK,
Pan Stefan Bujnowicz - Prezes PZERiI, Pani Ewa Kunz - Dyrektor MGOPS Jarocin.
Burmistrz St. Martuzalski życzył wszystkim spokojnych i rodzinnych świąt w atmosferze
zgody i zrozumienia.
Na stole znalazły się tradycyjne potrawy wielkanocne. Zorganizowano też konkurs na
najładniejszą pisankę, a uczestnicy otrzymali drobne upominki.
27 marca odbyło się także Śniadanie Wielkanocne w drugim ośrodku wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy. Wśród zaproszonych gości byli i życzenia złożyli:
Pani Hanna Szałkowska - z-ca Burmistrza Jarocina, Pani Zdzisława Pilarczyk - Radna RM
w Jarocinie, ks. Kan. Andrzej Sośniak - Proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa
Króla.
Spotkania upłynęły w miłej przedświątecznej atmosferze.

2013-03-28 | Rozpoczęliśmy walkę o 87 mln złotych unijnego dofinansowania!
W połowie lutego uzyskaliśmy potwierdzenie o
zmianie statusu naszego projektu: "Rozbudowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin" i
skierowaniu go na listę wniosków podstawowych
mogących uzyskać dofinansowanie. Ta pozytywna
informacja jest pierwszym krokiem,
umożliwiającym nam podjęcie dalszych działań
zmierzających do pozyskania ponad 87 mln złotych
unijnego dofinansowania. Jeśli tak się stanie to
będzie to niewątpliwie największe wsparcie
finansowe w historii jarocińskiego samorządu, a
zarazem ogromny sukces i satysfakcja dla całego zespołu pracującego obecnie nad
pozyskaniem tych środków.
Niekwestionowaną rolę w tym procesie odgrywają gminy należące do Porozumienia
Międzygminnego, które wspólnie z Gminą Jarocin staną się beneficjentem projektu i jego
udziałowcami. Jednak aby podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie było możliwe należy spełnić
szereg warunków. W celu uzgodnienia szczegółów tych działań, a także określeniu

możliwości zmian i aktualizacji zakresu rzeczowo?finansowego projektu oraz
harmonogramu jego realizacji Zastępca Burmistrza Jarocina Mikołaj Kostka wraz z p.o.
prezesa zarządu ZGO Krzysztof Gieburowski spotkali się 6 marca br. z przedstawicielami
NFOŚiGW w Warszawie.
Najważniejszym warunkiem do spełnienia jest zapewnienie wykonalności finansowej
projektu poprzez podjęcie przez wszystkie gminy Porozumienia prawomocnych uchwał w
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami,
pozytywnie zaopiniowanymi przez RIO. Wypracowanie i podjęcie tych dokumentów ma
wskazać instytucji dofinansowującej nasz projekt zdolność gmin do zapewnienia środków
finansowych na wkład własny. Kolejnym stojącym przed nami zadaniem, warunkującym
otrzymanie dofinansowania, jest zawarcie umowy na kredyt inwestycyjny i pomostowy
oraz przedstawienie odpisów, potwierdzających objęcie przez wszystkie gminy
Porozumienia udziałów w spółce ZGO i wniesienie wkładów finansowych. -Jestem
przekonany, że najbliższe miesiące i podejmowane przez nas w tym okresie działania
doprowadzą nas do podpisania umowy o dofinansowanie i umożliwią rozpoczęcie
wielkiego procesu inwestycyjnego - podsumowuje Zastępca Burmistrza Jarocina Mikołaj
Kostka.

2013-03-28 | Negocjacje w Warszawie rozpoczęte
Dzisiaj w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbędą się
negocjacje, dotyczące dofinansowania na projekt:
"Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Jarocin". Podczas wielogodzinnych pertraktacji omówione
zostaną kwestie związane ze studium wykonalności
projektu, analizą kosztów i korzyści, harmonogramem
realizacji oraz planem finansowym. Zakończenie negocjacji
z wynikiem pozytywnym pozwoli na podpisanie umowy o
dofinansowanie na kwotę ponad 87 mln zł. W negocjacjach
biorą udział: Mikołaj Kostka - Zastępca Burmistrza
Jarocina, Krzysztof Gieburowski - p.o. prezesa zarządu
ZGO, Anna Pieńkowska - kierownik projektu.

AKTUALIZACJA
Przeprowadzone w dniu wczorajszym w siedzibie NFOŚiGW negocjacje dotyczące
dofinansowania na projekt : "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin",
zakończyły się wynikiem pozytywnym. Przedstawiciele NFOŚ i GW w Warszawie wskazali
jednoznacznie na kilka warunków koniecznych do spełnienia w najbliższych tygodniach.
Ich pełna realizacja umożliwi wskazanie terminu podpisania umowy, o dofinansowanie.
Strony negocjacji planują podpisanie przedmiotowej umowy pod koniec kwietnia 2013
roku

2013-03-28 | Spotkanie z Markiem Niedźwieckim
W środę 10 kwietnia o godz. 18.00 w sali kina Echo odbędzie
się spotkanie z dziennikarzem muzycznym i prezenterem
radiowej Trójki - Markiem Niedźwieckim. Wejściówki w cenie 5
zł do nabycia w filii nr 1 "Pod Ratuszem" oraz w kasie kina i
"Cafe Kadr".

2013-03-28 | Muzyka pasyjna u franciszkanów
Pierwszy koncert dziesiątej - jubileuszowej edycji
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w
Jarocinie odbył się w niedzielę 24 marca w kościele
ojców franciszkanów. Tradycyjnie już festiwal
rozpoczął się przed Wielkanocą koncertem muzyki
pasyjnej. W tym roku usłyszeliśmy "Misterium
Drogi Krzyżowej" Plinio Correa de Oliveiry z muzyką
Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla,
Roberta Grudnia, Georgija Agratiny w wykonaniu
wybitnych artystów - organisty prof. Roberta
Grudnia oraz znanej i cenionej aktorki teatralnej i
filmowej Anny Romanowskiej.
fot. Hieronim Czaplicki

2013-03-28 | Teatr on-line w Bachorzewie
Dzięki nowatorskiemu projektowi Telewizji Polskiej
"Internetowy Teatr TVP dla szkół" uczniowie klas od
I do III Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz
dzieci z zerówki Niepublicznego Przedszkola w
Bachorzewie miały okazję obejrzeć spektakl
teatralny "Pinokio". Pierwszego dnia wiosny o
godzinie 11.30 uczniowie zasiedli przed telewizorem
i zatopili się w świat przygód drewnianego
pajacyka, granego jednocześnie przez kukiełkę i
prawdziwego aktora. Często słychać było wybuchy

śmiechu i radość małych widzów.
Autorką scenicznej adaptacji była Marta Guśniowska, a reżyserem i zarazem twórcą
tekstów piosenek Ireneusz Maciejewski. Wspólnie z uczniami Niepublicznej Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Bachorzewie spektakl ten obejrzeli uczniowie ponad 200
szkół podstawowych w całym kraju. "Pinokio" w wykonaniu Teatru Lalkowego Pleciuga ze
Szczecina dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń i mamy wielką nadzieję, że był
pierwszym z wielu, w których szkoła weźmie udział.

2013-03-28 | Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
"Własna firma - moja droga do integracji zawodowej" to
projekt w ramach którego można pozyskać dotacje na
uruchomienie firmy dla niepełnosprawnych osób w wieku od 18
do 64 lat. Beneficjenci mogą uzyskać do 40 tys. złotych, z
wsparciem pomostowym w wysokości do 1166zł/mc przez
pierwsze pół roku. W ramach programu odbędą się także
szkolenia ABC przedsiębiorcy (ze zwrotem kosztów dojazdu)
oraz indywidualne doradztwo. W projekcie mogą wziąć udział
bezrobotne osoby niepełnosprawne niezależnie od ich stopnia
niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie następujących
powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, kaliskiego,
krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego.
Rekrutacja będzie odbywać się w kwietniu i maju - od
01.04.2013r. Biuro Projektu: tel. 668 504 414,
wlasnafirma@business-school.pl, www.business-school.pl/wfpozna, ul. Działyńskich 9/3,
61-727 Poznań. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

2013-03-27 | Głośna próba syren
W czwartek 28 marca 2013r. o godz. 12.00 na terenie Jarocina zostaną testowo
uruchomione na jedną minutę syreny alarmowe. Próba zostanie przeprowadzona w
ramach treningu systemu ostrzegania i alarmowania.

2013-03-27 | Tradycje wielkanocne w Skarbczyku

"Etnoilustracje, czyli dzień z życia Niedźwiedzia" to tytuł wystawy której uroczyste otwarcie miało
miejsce w Skarbczyku, w sobotnie popołudnie 23
marca. Projekt jest inspirowany jednym z
wielkanocnych obrzędów - pochodami z
niedźwiedziem, które odbywają się co roku w Lany
Poniedziałek. Na wystawie zaprezentowano cykl 10
ilustracji, które opatrzone są krótkimi wierszykami
utrzymanymi w konwencji porzekadeł i przysłów
ludowych. Dodatkowo na wystawie zaprezentowane
zostały ilustracje prasowe, których projektowaniem
autor zajmuje się na codzień.
Autorem prac jest jarocinianin Michał Stachowiak, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w
Poznaniu. Natomiast wierszyki do ilustracji napisała Monika Michaluk - przyjaciel i dobry
duch projektu. W uroczystości otwarcia wystawy uczestniczyła Hanna Szałkowska Zastępca Burmistrza, która autorowi prac wręczyła kwiaty, życząc dalszych artystycznych
sukcesów.
Wspomniane pochody z niedźwiedziem na ziemi jarocińskiej, cieszą się szczególną
popularnością w Cielczy i Górze. Centralną postacią pochodu jest odziany w słomiany
strój niedźwiedź. Przebierańcy wędrują po wsi od drzwi do drzwi, a zadowoleni z
odwiedzin mieszkańcy wręczają im różne drobne, świąteczne podarki. Pochodowi
towarzyszą żarty, psoty, muzyka i ogólna wesołość. Wystawę, zorganizowaną przez
Muzeum Regionalne w Jarocinie, można oglądać do 26 maja. Galeria Skarbczyk czynna
jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00. Od 1 kwietnia Skarbczyk
czynny będzie także w niedziele od godz. 14:00 do 17:00 (w piątki nieczynne).

2013-03-27 | Kumka Olik na dzień patrona szkoły
Dzień patrona szkoły na rockowo? Czemu nie! Z
taką inicjatywą wyszła grupa uczniów kl. II
Niepublicznego Gimnazjum w Golinie. W ramach
realizacji projektu edukacyjnego - którego
realizacja jest jednym z warunków ukończenia
szkoły - postanowili wcielić się w rolę organizatorów
koncertu. Młodzieży udało się namówić do występu
grupę Kumka Olik. Patron naszej szkoły - Ks. Piotr
Wawrzyniak pochodzi z Mogilna, tak samo jako
muzycy Kumki - tłumaczą wybór artysty gimnazjaliści.
Kumka Olik to młoda grupa, która pomimo niewielkiego stażu zdążyła nagrać już 3 płyty
oraz wystąpić na najważniejszych imprezach muzycznych w Polsce m.in. Jarocin Festiwal
(laureat z 2007 r.), Festiwal Polskiej Piosenki Opole, Opener Festival czy Przystanek
Woodstock. Ich utwory, takie jak "Zaspane poniedziałki", "Szukam się" czy
"Niepoprawnie kolorowych snów" (kompozycja wykorzystana w kampanii promocyjnej
Poznania) długo utrzymywały się na szczytach list przebojów. Podczas "Dnia Patrona na

rockowo" wystąpi także zespół złożony z absolwentów Niepublicznego Gimnazjum w
Golinie w składzie: Zuzia Kulka, Dominik Ratajczak, Maciej Ratajczak i Franciszek
Ostojski.
Impreza odbędzie w czwartek 4 kwietnia o godz. 18:00 w JOK. Organizatorem koncertu
jest młodzież z Niepublicznego Gimnazjum w Golinie i Jarociński Ośrodek Kultury. Wstęp
dla publiczności jest wolny!!!

2013-03-27 | Pozostawili niezatarty ślad
W piątek 22 marca, w samo południe w jarocińskim
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowych
tabliczek, poświęconych pamięci zasłużonych
absolwentów tej szkoły z roku 1938 i 1949.
Uroczystego aktu odsłonięcia tabliczek z
nazwiskami profesora Jerzego Przystańskiego i
Stanisława Kosińskiego dokonali ich najbliżsi:
Aleksandra Przystańska - żona profesora i
Katarzyna Rapacz - wnuczka mgr Stanisława
Kosińskiego. Dyrektor Szkoły Tadeusz Ulatowski
oraz Andrzej Frąckowiak - prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego w swoich wystąpieniach podkreślali szczególne wartości
kształtowanych i utrwalanych przez szkołę, a których wzorem byli właśnie wyróżnieni
absolwenci.
Uczniowie przypomnieli drogę życiową zasłużonych absolwentów, ich osiągnięcia w pracy
dla dobra szkoły, zaangażowanie w działalności społecznej oraz osiągnięcia naukowe.
Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego. Listy okolicznościowe i kwiaty przekazała
rodzinom wyróżnionych Hanna Szałkowska - Zastępca Burmistrza Jarocina. W
uroczystości udział wzięli nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście, m.in. prof.dr
hab.inż. Antoni Florkiewicz z Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej w Poznaniu,
Bronisława Włodarczyk - radna Rady Miejskiej w Jarocinie oraz była dyrektor szkoły,
władze powiatowe i członkowie Stowarzyszenia Absolwentów, które było organizatorem
uroczystości.

2013-03-27 | Hey i Dżem na festiwalu
Znane są kolejne zespoły, które wystąpią podczas
tegorocznego festiwalu w Jarocinie! Będą to grupy
Suicidal Tendencies, Hey (wyjątkowy występ - płyta
"Fire" w całości!), Moskwa (specjalny występ z

okazji XXX-lecia), Dżem, Farben Lehre, Bednarek oraz Raggafaya. Suicidal Tendencies to
legenda muzyki hardcore-punk założona w 1981 roku w Kalifornii. Występ w Jarocinie
związany będzie z promocją nowej płyty zatytułowanej "13". Jej premiera zaplanowana
została na koniec marca!
Jednym z najciekawszych wydarzeń tegorocznego Festiwalu w Jarocinie bez wątpienia
będzie specjalny występ grupy Hey! Formacja zagra w Jarocinie w całości swój kultowy
debiut "Fire"! Pierwsza płyta Heya to bodaj najważniejszy debiutancki album polskiego
rocka lat dziewięćdziesiątych, który sprzedał się w Polsce w nakładzie ponad 200 tysięcy
egzemplarzy. Zawiera tak niezapomniane piosenki jak "Eksperyment", "Teksański", "Moja
i Twoja Nadzieja" "ne Of Them" czy "Zazdrość". Wielu z nich zespół od lat nie wykonywał
na żywo - jarociński występ będzie więc jedyną okazją, by przekonać się, jak brzmią po
20 latach od ich nagrania.
W Jarocinie specjalny koncert z okazji XXX-lecia istnienia zagra legendarna Moskwa!
Zespół powstał w 1983 roku w Łodzi, założony przez wokalistę i gitarzystę Pawła "Gumę"
Gumolę (eks - TNT), basistę i wokalistę Piotra "Rogoza" Rogozińskiego (eks - Latając
Żyrafy) i perkusistę Tomka "Pałkera" Gronia (eks - Logos, Rezerwowa Armia Pracy,
Parlament). W połowie 1991 roku Moskwa zawiesiła działalność. Wznowiła ją w 2001,
koncertując odtąd z przerwami. W 2012 zespół wydał płytę koncertową "Live HRPP".
Występ na tegorocznym Festiwalu będzie koncertem specjalnym, także z racji gości,
których zespół zaprosił do wspólnego świętowania trzydziestej rocznicy istnienia.
Dżem to jedna z najważniejszych formacji na bluesowo-rockowej polskiej scenie! Ma na
swoim koncie niezliczoną ilość przebojów takich jak "Czerwony jak cegła", "Sen o Victorii"
czy "Whisky". Legendarnym liderem Dżemu był Ryszard Riedel, aktualnie zastępuje go
Maciej Balcar. Ostatni w dyskografii album ("Muza"), drugi nagrany z Balcarem jako
wokalistą, ukazał się w 2010 roku. Dzięki niezapomnianym występom Dżem uważany jest
za jeden z najlepszych polskich zespołów koncertowych.
Na deskach jarocińskiej sceny wystąpi również legenda polskiego punk-rocka - Farben
Lehre. Zespół, powstały z inicjatywy Wojciecha Wojdy oraz Marka Knapa, zadebiutował
dokładnie okrągłe 25 lat temu, w murach płockiego L.O. im. Wł. Jagiełły. Muzyka Farben
Lehre zrodziła się z fascynacji twórczością m.in. Sex Pistols, Ramones, Bad Religion czy
The Clash. Muzycy słyną z żywiołowych koncertów, w których prezentują połączenie
energicznych, ostrych oraz pełnych radości dźwięków z dawką przemyślanych, szczerych
tekstów, stanowiących próbę porozumienia się z drugim człowiekiem.
Bednarek to nowy projekt, na którego czele stoi charyzmatyczny Kamil Bednarek. Znany
z formacji Star Guard Muffin wokalista wydał jako Bednarek album "Jestem...", który jest
aktualnie najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce! Jak zapewniają artyści odpowiedzialni
za nagranie krążka, przygotowali materiał o zupełnie innym charakterze i brzmieniu niż
albumy SGM - mniej rozrywkowy, a bardziej refleksyjny. Udział w nagraniach wzięli:
sekcja dęta Zion Train, Gutek, Dawid Portasz, Staf (uzdolniony brzeski raper udzielający
się już na pierwszej płycie SGM) czy Jelonek.
Raggafaya ma za sobą występy u boku takich wykonawców jak: Kult, StarGuardMuffin,
Maleo Reggae Rockers, Paprika Korps, O.S.T.R., Farben Lehre, Big Cyc, Hurt, Leniwiec
czy Tabu. W marcu 2010, nakładem Lou & Rocked Boys pojawiło się pierwsze
profesjonalne wydawnictwo w postaci płyty CD, zatytułowane "Karambol". Wiosną 2011

Raggafaya uczestniczyła w dużej części ogólnopolskiej trasy Kamila Bednarka i zespołu
StarGuardMuffin. W tym samym roku muzycy wygrali pierwszą nagrodę na prestiżowym
Festiwalu "Reggae na Piaskach" w Ostrowie Wielkopolskim. Idąc za ciosem, atyści wzięli
udział w eliminacjach do Przystanku Woodstock - Raggafaya okazała się bezapelacyjnym
zwycięzcą całego konkursu. Jesienią 2011 koszalińscy muzycy uczestniczyli w programie
"Must Be the Music", gdzie dotarli do ścisłego finału. W kwietniu 2012 ukazał się ostatni
jak dotąd album grupy czyli "Mixturrra".

2013-03-26 | Świątecznie w JOK-u
Rozstrzygnięcie konkursu na pisankę i palmę
wielkanocną, zorganizowanego przez Jarociński
Ośrodek Kultury, odbyło się dzisiaj przed
południem. Dzięki kolorowym ozdobom można było
poczuć prawdziwie świąteczny klimat. W ramach
konkursu do organizatora wpłynęło blisko sto prac.
Zostały one
ocenione przez
jury, które
oryginalność i
trudności i
wykonania

szczególną uwagę zwróciło na
estetykę wykonania, stopień
wkład pracy oraz zgodność
pisanek i palm z tradycją.
Nagrodzonym i wyróżnionym
upominki i
pamiątkowe dyplomy wręczyła
Zastępca
Burmistrza Jarocina Hanna
Szałkowska i
radna Rady Miejskiej w Jarocinie
Katarzyna
Szymkowiak. Po ogłoszeniu
wyników na
uczestników konkursu czekała słodka niespodzianka. Wystawę pokonkursową można
oglądać w holu JOK-u do końca kwietnia. W plastycznej rywalizacji wzięli uczniowie 11
szkół z terenu Gminy Jarocin. Przedsięwzięcie objął patronatem Burmistrz Jarocina
Stanisław Martuzalski.

2013-03-25 | Burmistrz proponuje niższe opłaty śmieciowe dla dzieci,
młodzieży i seniorów!!!
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie rajcom
zostanie przedstawiona uchwała w sprawie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Burmistrz Jarocina
proponuje zniżki w opłatach dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Najniższą stawkę w wysokości 4,50 zł ustalono dla mieszkańców w wieku do 18 roku
życia. 6 zł miesięcznie zapłacą osoby po 75 roku życia. Dla mieszkańców w wieku od 18
do 75 lat ustalona została stawka 9 zł. Opłaty te zostały ustalone dla mieszkańców Gminy
Jarocin, zamierzających zbierać odpady komunalne w sposób selektywny. Osoby
rezygnujące z segregacji odpadów, bez względu na wiek, będą ponosiły opłatę w
wysokości 15 zł. Ma to za zadanie zmobilizować mieszkańców do prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
AKTUALIZACJA Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie z porządku obrad
zdjęto dwa projekty uchwał, które dotyczyły zniżek w tzw. opłatach śmieciowych. Jeden
projekt zgłosił Burmistrz Jarocina, drugi - grupa radnych RM. W propozycji burmistrza
zniżki objęły dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz osoby po 75 roku życia. W koncepcji
radnych opłata ma być naliczana w zależności od liczby osób, mieszkających w
gospodarstwie domowym, zgodnie z zasadą im więcej domowników, tym opłata za osobę
niższa.
Burmistrz oraz radni wrócą wspólnie to tematu po rozstrzygnięciu postępowania
przetargowego na odbiór odpadów komunalnych oraz wprowadzeniu danych z deklaracji,
złożonych przez mieszkańców oraz szczegółowej ich analizie. Uchwalenie nowych stawek
na odbiór odpadów komunalnych skutkowałoby koniecznością ponownego składania
deklaracji przez mieszkańców gminy.

2013-03-22 | Gminne przetargi inwestycyjne
Gmina Jarocin ogłosiła przetarg na realizację długo
wyczekiwanej inwestycji, jaką jest przebudowa
ulicy Ługi w Jarocinie. W ramach inwestycji na
odcinku od ulicy Warcianej do ulicy Odrzańskiej,
czyli na pond 530 m nawierzchnia gruntowa
zostanie zmieniona na nawierzchnię z kostki
brukowej. Wykonany zostanie także jednostronny
chodnik. Poza tym roboty budowlane obejmą
budowę kanalizacji deszczowej w celu umożliwienia
odwodnienia ulicy Ługi i ulicy Warcianej oraz
wymianę przyłączy wodociągowych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofert mija 4 kwietnia. godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski
w Jarocinie Al. Niepodległości 10, pok. 32 (sekretariat) 63-200 Jarocin.
Drugie inwestycyjne postępowanie przetargowe ogłoszone przez gminę dotyczy
przebudowy chodnika przy ulicy Szpitalnej w Jarocinie. Realizacja inwestycji będzie
poległa na rozebraniu chodnika z płyt oraz na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki
brukowej. W tym przypadku termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert mija 3 kwietnia o godzinie 10:00. W obu postępowaniach oferty
należy składać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w pokoju nr 32 (sekretariat).

2013-03-22 | Regionaliści przypomnieli powstanie styczniowe
Jesteśmy narodem którego dzieje znaczone są
ciągłą walką o byt narodowy. Dzisiaj kolejne
pokolenie dorasta bez wojen i powstań. Był jednak
czas w naszej historii kiedy niemal każde pokolenie
Polaków chwytało za broń. Mimo upływu 150 lat
Polacy pamiętają o powstaniu styczniowym, które
wybuchło w Królestwie Polskim 22 stycznia 1863r.
Na pomoc powstańcom walczącym w zaborze
rosyjskim, ruszyli też Wielkopolanie.
W środowe popołudnie 20 marca, Klub Historyków
Regionalistów wspólnie z Muzeum Regionalnym w Jarocinie, zorganizował prelekcje
poświęconą Powstaniu Styczniowemu i udziału w nim mieszkańców ziemi jarocińskiej.
Przybyłych do Ratusza gości i członków Klubu powitała jego przewodnicząca Krystyna
Zielińska, po czym oddała głos prelegentom. Regionaliści - Janina Grala, Kazimiera
Horyza-Pachciarz, Ryszard Marciniak oraz Ilona Kaczmarek - pracownik jarocińskiego
Muzeum, zaprezentowali temat bardzo szeroko - od ogólnych przyczyn i konsekwencji
wybuchu powstania do prezentacji przywódców i udziału w powstaniu jarociniaków. Duże
zainteresowanie budziła prezentacja postaci gen. Edmunda Taczanowskiego właściciela
majątku Wola Książęca oraz dzieje powstańców z Jarocina.
W wielkim skrócie przypominamy, iż sformowane przez gen. Taczanowskiego oddziały
partyzanckie składały się głównie z ochotników z Wielkopolski. Taczanowski przystąpił do
ich organizacji w okolicach Pleszewa, ale został zaskoczony przez wojsko pruskie i rozbity
w lesie sławoszewskim. Generał zebrał część swoich żołnierzy oraz nowych ochotników i
sformował kolejny oddział. Wiosną 1863r. roku przeszli wraz z generałem granice pruskorosyjską dając początek zgrupowaniu, które wkrótce rozrosło się do znacznych
rozmiarów. Później stoczył wiele bitew i odniósł znaczące zwycięstwa m.in. pod Pyzdrami
(29 kwietnia 1863) i zajął Koło.
Oddział został rozbity przez Rosjan 8 maja w bitwie pod Ignacewem. Generał E.
Taczanowski w 1864 roku uznał, iż dalsza walka jest bezcelowa, skazana na śmierć
powstańców i dramat tych którzy przeżyją. Rozwiązał oddział, a sam udał się na
emigrację. Po tej decyzji Rząd Narodowy, który jeszcze kilka miesięcy temu mianował go
do stopnia generała, skazał Taczanowskiego na śmierć. Dramatem generała było życie
przez wiele lat za granicą bez możliwości przekroczenia granicy. Po amnestii ogłoszonej
przez władze pruskie wrócił do Wielkopolski i osiadł w swoim majątku w Choryni, gdzie
mieszkał do końca życia.
Generał Edmund Taczanowski ur. 23 listopada 1822 w Wieczynie koło Pleszewa, zm. 14
września 1879 w rodzinnej Choryni. Pochowany na cmentarzu na Powązkach w
Warszawie.

2013-03-22 | Festiwal Piosenki Gimnazjalnej w Golinie
W piątek 15 marca w Jarocińskim Ośrodku Kultury już po raz piąty odbył się Festiwal
Piosenki Gimnazjalnej - Golina 2013. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 26
gimnazjalistów z terenu powiatu jarocińskiego, gmin Koźmin Wlkp. , Nowe Miasto oraz z
Pleszewa. Uczestnicy wykonywali jeden utwór w języku polskim. Na scenie
zaprezentowały się w zdecydowanej większości dziewczęta.

Jedynym "rodzynkiem" był Mikołaj Nalewajko ze Społecznego Gimnazjum w Jarocinie,
który zdobył Grand Prix. I miejsce przypadło Karinie Owczarek (Niepubliczne Gimnazjum
im. T. Kościuszki w Jarocinie), II miejsce zdobyła Angelika Śpitalniak (Gimnazjum w
Żerkowie), a III miejsce Anita Rutka (Niepubliczne Gimnazjum w Golinie). Ponadto jury
postanowiło wyróżnić Annę Stachowiak (Gimnazjum w Nowym Mieście), Laurę
Andrzejewską (Gimnazjum w Żerkowie), Weronikę Roszak (Gimnazjum w Rusku), Julię
Bażant (Gimnazjum nr 1 w Jarocinie), Weronikę Kownacką (Gimnazjum w Witaszycach) i
Joannę Michalak (Gimnazjum w Woli Książęcej). Zwycięzcy otrzymali sprzęt grający oraz
sesję w profesjonalnym studiu nagrań. Gościem specjalnym Festiwalu była Renata
Przemyk, która zaprezentowała w Jarocinie swój nowy projekt Akustik Trio. Artystka
wykonuje swoje największe przeboje w nowych, zaskakujących, akustycznych
aranżacjach. Publiczności bardzo spodobało się to nowe oblicze Renaty Przemyk i po
koncercie zgotowali artystce owacje na stojąco.
Organizatorem V Festiwalu Piosenki Gimnazjalnej - Golina 2013 było Stowarzyszenie
Edukacyjne "Gimnazjum 2000" w partnerstwie z Jarocińskim Ośrodkiem Kultury. Impreza
odbyła się dzięki dofinansowaniu gminy Jarocin.

2013-03-22 | Wybory u kombatantów
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w
Jarocinie odbyło się 21 marca. W czasie obrad udzielono absolutorium ustępującemu
zarządowi, nakreślono kierunki działań związku oraz wybrano władze oddziału na
pięcioletnią kadencję. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski.
Zebranie było doskonałą okazją, by złożyć podziękowanie działaczom związku i osobom
wspierającym kombatantów. Krzyżem Honorowym za zasługi dla Związku Inwalidów
Wojennych RP odznaczono: ks. Dariusza Matusiaka, Mariana Matkowskiego, Stanisławę
Winaszewską i Bożenę Jankowską. Dziękczynne dyplomy otrzymali członkowie ZIW RP:
Teresa Bachorz, Bożena Mazurek, Władysław Kordus, Czesław Jezierski, Czesława
Szlachciak.

Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano życzliwość władz samorządowych, zarówno
gminnych jak i powiatowych, w stosunku do członków związku. Szczególne słowa uznania
skierowano do obecnego na zebraniu burmistrza Stanisława Martuzalskiego. - Dziękuję za
ciepłe słowa, które tu padają, ale chciałbym podkreślić, że obowiązkiem samorządu jest
to, aby pomagać tym, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju. Dzisiaj dziękuję za to,
że jesteście z nami. Nie ma bowiem uroczystości patriotycznej bez waszego udziału.
Zdaję sobie sprawę, że często, ze względu na stan zdrowia, okupione jest to kosztem
dużego wysiłku - podkreślił burmistrz w czasie zebrania.
Jarociński oddział ZIW RP zrzesza 11 członków oraz 6 podopiecznych, tj. wdów
(wdowców) po poległych żołnierzach oraz zmarłych inwalidach wojennych i wojskowych
oraz osobach represjonowanych, zapewniając im koleżeńską pomoc.
Zarząd Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Jarocinie na kadencję 2013 2018:
Eugeniusz Marek - prezes
Henryk Musielak - wiceprezes i sekretarz
Bożena Jankowska - skarbnik
Marian Matkowski, Marek Góra, Franciszek Frąckowiak - członkowie zarządu

2013-03-21 | Profilaktyka dla najmłodszych
Dzisiaj i jutro dzieci z terenu gminy Jarocin będą korzystać z bezpłatnych badań
ultrasonograficznych. Lekarze przyjmują w ambulansie, który stanął na rynku. Akcję
bezpłatnych badań USG dla dzieci prowadzi Fundacja Ronalda McDonalda przy
dofinansowaniu gminy Jarocin. Dzisiaj pracę lekarzy i wolontariuszy zobaczyła Zastępca
Burmistrza Jarocina Hanna Szałkowska i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie
Katarzyna Szymkowiak. Ambulans Fundacji to unikalna, mobilna stacja medyczna,
składająca się poczekalni - rejestracji oraz dwóch gabinetów lekarskich, wyposażonych w
nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny.

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. Z badań w
ambulansie od początku działania programu skorzystało

2013-03-21 | Indios Bravos w Jarocinie
Fundacja 750-lecia Jarocina, Stowarzyszenie
"Jarocin XXI" oraz Spółdzielnia Produkcji
Artystycznych zapraszają na wyjątkowy koncert. W
niedzielę 14 kwietnia w kinie "Echo" im. Piotra
Łazarkiewicza w Jarocinie o godz. 19:00 wystąpi
formacja INDIOS BRAVOS. Grupa dowodzona przez
Piotra Banacha (Ludzie Mili, ex-Hey) oraz Gutka
(Ludzie Mili) łączy w sobie mieszankę wielu styli, z
reggae, bluesem i rockiem na czele. Koncert w
Jarocinie jest częścią trasy promującej najnowsze
wydawnictwo tego szczecińskiego zespołu. Premierę piątego studyjnego albumu "Jatata" - muzycy zapowiadają właśnie na kwiecień 2013 r. Sami zatem będziecie mogli
się przekonać, jak brzmią na żywo nowe utwory oraz posłuchać dobrze już znanych
przebojów, takich jak "Czas spełnienia", "Tak to tak" czy "Nierytmiczny me how".
Sprzedaż biletów ruszyła 14 marca. Liczba miejsc ograniczona.
Ceny bileów:
- 12 zł przedsprzedaż (dla młodzieży uczącej się)
- 15 zł przedsprzedaż (dla dorosłych)
- 18 zł w dniu koncertu (bez względu na wiek)
Punkty sprzedaży:
- Caffe Kadr
- Czytelnia Pod Ratuszem
- Biblioteka Publiczna w Jarocinie (park)
Rezerwacja telefoniczna pod numerem - 784 993 841.

2013-03-21 | Ogrodnicy ruszą do akcji
W niedzielę 24 marca ponad 200 wolontariuszy Fundacji Ogród Marzeń będzie zbierało na
terenie Ziemi Jarocińskiej pieniądze na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Z
pieniędzy, które uda się zebrać, zostaną sfinansowane turnusy rehabilitacyjne, warsztaty
i inne zajęcia dla dzieci oraz obóz integracyjny. Fundacja dofinansuje leczenie i będzie
pomagać w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. Szeregi wolontariuszy zasilą zastępcy
Burmistrza Jarocina Hanna Szałkowska oraz Mikołaj Kostka.
Do tegorocznej Akcji Wesołych Ogrodników, która będzie
przebiegała pod hasłem "EKO, ZDROWO, NA SPORTOWO",
włączy się także miejska spółka Zakład Gospodarki Odpadami.
Pracownicy przedsiębiorstwa w Hali Jarocin Sport, od godz.
9.00 do 15.00 będą zbierać dla Fundacji plastikowe zakrętki od butelek po
napojach. Tego dnia przy stoisku spółki mieszkańcy Gminy Jarocin będą mogli
rozwiązać umowę na bezpłatny odbiór surowców wtórnych.
W ramach akcji odbędą się imprezy sportowe:
9.00 do 13.00 - Turniej Akademii Reissa z udziałem Piotra Reissa. Piłkarz przyjedzie, by
wesprzeć akcję. Będzie można zdobyć Jego autograf, zrobić sobie z Nim zdjęcie,
porozmawiać. Miejsce: Hala Sportowa Jarocin Sport
17.30 - I Turniej w Dwa Ognie Zagrają drużyny: POLICJANTÓW, STRAŻAKÓW PSP,
"GAZETY JAROCIŃSKIEJ:, ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH, SZPITALA, PARAFII ŚW.
MARCINA
Miejsce: Hala Sportowa Jarocin Sport

2013-03-20 | Konsultacje w sprawie szybkich kolei
W ramach konsultacji prowadzonych przez Polskie Linie Kolejowe S.A. mieszkańcy
Jarocina mogą zapoznać się z projektem planowanego przebiegu linii kolei dużych
prędkości. Opis projektu, przebieg linii oraz ankieta dla studium wykonalności dla budowy
linii kolejowej dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław dostepne sa na
stronie internetowej www.kdp-konsultacje.pl. Uwagi można przekazywać do 22 marca
2013 r.: tel. 22 257 89 16, kdp@kdp-konsultacje.pl oraz listowniez dopiskiem
"konsultacje KDP" (Skrytka pocztowa nr 021A3G004, X Store Atrium Tower, Al. Jana
Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Polska - decyduje data stempla pocztowego).

2013-03-20 | Jedenastka i obwodnica Jarocina w sejmie
Wczoraj odbyło się posiedzenie sejmowej komisji
infrastruktury, którego tematem była budowa drogi
S11, w tym także obwodnicy Jarocina, Ostrowa
Wielkopolskiego i Kępna. Zgromadzeni podczas
posiedzenia samorządowcy argumentowali
konieczność realizacji inwestycji. - Bez tej

inwestycji Wielkopolska nie da sobie rady w sferze gospodarczej - apelował do
parlamentarzystów Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Wiceminister infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz poprosił wczoraj o cierpliwość z uwagi na to, że w Polsce potrzeba
około 200 mld złotych na budowę wszystkich planowanych dróg. Obecnie ministerstwo
ma do dyspozycji około 70 mld, a na samą S11 potrzebne jest 20 mld.
Wczoraj w sejmie Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek podkreślił, że w pierwszej
kolejności należałoby przystąpić do budowy obwodnic w ciągu S11. - To można już
zacząć, na to jesteśmy przygotowani - zaznaczył wojewoda. Podkreślił także, że
województwo przygotowało już plan "3 x 400", zakładający budowę obwodnic Kępna,
Ostrowa Wlkp. i Jarocina. Koszt każdej z inwestycji szacowany jest na około 400 mln zł.
Znajdują ca się w planie obwodnica Jarocina ma długość 13 km, z czego 10 km ma
powstać w ciągu drogi ekspresowej S11. - Jest ZRID, są wykupy i brakuje tylko środków
finansowych na realizację. W każdej chwili możemy rozpocząć inwestycję - powiedział
wojewoda wielkopolski.
Z kolei Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił, że konieczne
jest uzyskanie konkretnych zapisów perspektywy budowy tej drogi w przyszłych ramach
finansowych. - Ten ważny korytarz transportowy S11 znalazł się w strategii rozwoju
Polski zachodniej. Został on przygotowany poprzez pięć województw zachodniej z
nadzieją, że ta strategia będzie podstawą programu operacyjnego w nowej perspektywie
UE - powiedział marszałek Woźniak. - Bez tej drogi Wielkopolska nie ma kręgosłupa
komunikacyjnego - podkreślił marszałek. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski
zaproponował, żeby wyznaczyć mapę drogową dla całej inwestycji i ściśle się tego planu
trzymać. - Dzisiaj jest wielki dzień, bo dzisiaj rozmawiamy tutaj o budowie drogi S11.
Prawie osiem lat temu z inicjatywy Jarocina odbyło się pierwsze spotkanie gmin,
powiatów i województw z przebiegu drogi S11 w sprawie budowy tej drogi. Dzięki temu
ukonstytuowało się największe stowarzyszenie samorządowe, którego priorytetem jest
realizacja jednego zadania. Wówczas wielu parlamentarzystów nie wiedziało, o jakiej
drodze mowa - podkreślił burmistrz Martuzalski.
Na najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury posłowie mają przygotować kryteria,
jakimi zdaniem członków komisji, powinna kierować się Rada Ministrów i Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy pozycjonowaniu i planowaniu inwestycji
drogowych. W ocenie przedstawicieli samorządów jednym z ważniejszych kryteriów
powinno być obciążenie dróg - średnia dla kraju to ponad 9,5 tysiąca aut na dobę, dla
S11 w Wielkopolsce jest to powyżej 15 tysięcy aut. - Obwodnica Jarocina jest
koniecznością. W mieście, gdzie krzyżują się 3 drogi krajowe i jedna wojewódzka
obciążenie dróg jest bardzo duże. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy, jak i kierowcy,
przejeżdżający przez nasze miasto - mówi burmistrz Martuzalski. Poseł Rafał Grupiński
już w 2008 roku wskazywał obwodnicę Jarocina jako priorytetową do realizacji, właśnie
ze względu na duże obciążenia komunikacyjne. Drugim aspektem, który równie często
podkreślają samorządowcy to zaawansowanie przygotowania inwestycji.
Propozycję spotkania w sejmie w sprawie budowy krajowej jedenastki wysunął burmistrz
Stanisław Martuzalski podczas wyjazdowego spotkania parlamentarzystów sejmowej
komisji infrastruktury z samorządowcami, które odbyło się pod koniec stycznia w
Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu wzięli udział członkowie komisji infrastruktury,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, wojewoda wielkopolski Piotr

Florek, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz członkowie
Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11".

2013-03-19 | Małe szkoły w Jarocinie
Zimowe seminarium szkół z województwa wielkopolskiego,
biorących udział w projekcie "Z małej szkoły w wielki
świat", odbyło się w połowie marca w Jarocinie. Spotkanie
poświęcone było prezentacji aktualnych oraz planowanych
wydarzeń w projekcie. Na temat polityki edukacyjnej
gminy mówiła Hanna Szałkowska, Zastępca Burmistrza Jarocina. Podczas spotkania
odbyła się także prezentacja szkół województwa wielkopolskiego, uczestniczących w
projekcie. Swoje dokonania prezentowały także placówki z terenu gminy Jarocin.
Przypomnijmy, że w przedsięwzięciu uczestniczą szkoły podstawowe z Bachorzewa,
Łuszczanowa, Potarzycy, Prus, Roszkowa i Siedlemina.
Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2009 r. i potrwa do końca października 2013 r. Działania
w szkołach są prowadzone od czerwca 2010 r. do września 2013 r., również w czasie
wakacji. Liderem projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" jest Federacja Inicjatyw
Oświatowych z partnerami: Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Fundacją
Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Civis Polonus, Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.
Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W programie bierze udział 118 szkół z dziewięciu
województw.

2013-03-19 | Wybierz najlepszego radnego
Plebiscyt na najlepszego radnego Rady Miejskiej w
Jarocinie ogłosił portal naszemiasto.pl. Celem
konkursu jest wyłonienie najlepszego, zdaniem
internautów, radnego. Głosować można na
stronie portalu naszemiasto.pl do 29 marca. Z
jednego IP można oddać pięć głosów dziennie.

2013-03-19 | Godzina dla Ziemi w Jarocinie
W najbliższą sobotę 23 marca o godz. 20.30 zgasną
podświetlenia zabytków w centrum Jarocina. W ten sposób
miasto włączy się do globalnej akcji Godzina dla Ziemi. Do
udziału w ekologicznej akcji zachęcamy wszystkich

mieszkańców gminy Jarocin.
Akcja ma skłonić do refleksji nad zmianami klimatu. Godzinę bez światła i urządzeń
elektrycznych naszej planecie może ofiarować każdy chętny. Wystarczy zgłosić swoje
uczestnictwo na stronie internetowej akcji i wyłączyć światło 23 marca o godz. 20.30.
Wtedy w Jarocinie zgasną podświetlenia Ratusza, Urzędu Miejskiego, Skarbczyka, Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz kościołów św. Marcina, św. Jerzego i Chrystusa Króla. Gmina
Jarocin po raz pierwszy przyłączyła się do akcji w 2010 roku.

2013-03-19 | Rusza jarociński konkurs Hortex Rytmy Młodych!
Agencja Go Ahead oraz Hortex zapraszają do wzięcia
udziału w konkursie Hortex Rytmy Młodych! Jarociński
konkurs młodych zespołów to bez wątpienia jeden z
najistotniejszych przeglądów młodych kapel w Polsce!
Konkurs który wykreował niezliczoną ilość ważnych dla
polskiej muzyki formacji! Każde kolejne Rytmy Młodych
przyciągają rekordową liczbę zgłoszeń, wszystko wskazuje
na to, że podobnie będzie także w roku 2013!
Tegoroczny Konkurs składa się z następujących etapów:
I etap: nadsyłanie zgłoszeń przez zespoły: zespół zamierzający wziąć udział w konkursie zobowiązany
jest do nadesłania do dnia 25 kwietnia zgłoszenia za pośrednictwem maila na adres
rytmy@jarocinfestiwal.pl. Zgłoszenie musi zawierać zdjęcie, skład zespołu, telefon kontaktowy oraz
jeden autorski utwór w formacie mp3 (opisany tytułem oraz nazwiskami autorów muzyki i tekstu).
Wielkość maila nie może przekraczać 10MB.
II etap: następnie jury złożone z pracowników Agencji Go Ahead oraz przedstawiciela firmy Hortex
wyłoni 20 zespołów, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Wyniki zostaną ogłoszone na
stronie www.jarocinfestiwal.pl.
III etap: między 13 a 31 maja w serwisie CGM.pl zostanie przeprowadzone głosowanie internautów,
którzy wybiorą 9 finalistów spośród 20 zespołów wybranych w sposób opisany powyżej - wyniki
zostaną ogłoszone na stronie www.jarocinfestiwal.pl oraz CGM.pl do 3 czerwca. Dziesiątym finalistą
automatycznie zostanie zespół, któremu zostanie przyznane I miejsce w konkursie "Glan Fun Music
Festival", organizowanym w czasie "Dni Jarocina" w dniach do 1 do 5 maja 2013 roku. <br.IV etap:
10 zespołów wybranych na zasadach wskazanych powyżej wystąpi 18 lipca w Jarocińskim
Ośrodku Kultury. Jury złożone z dziennikarzy muzycznych oraz pracowników Agencji Go
Ahead i przedstawiciela firmy Hortex wybierze 6 wyróżnionych zespołów, które uzyskają
prawo występu na Scenie Hortex w trakcie Jarocin Festiwal 2013 w dniach 19 oraz 20
lipca 2013. Spośród tych kapel wyłonieni zostaną laureaci nagrody publiczności oraz
nagrody jury.
Pełny regulamin Konkursu Hortex Rytmy Młodych dostępny jest na stronie:

www.jarocinfestiwal.pl. Przypominamy że tegoroczny Festiwal w Jarocinie odbędzie się od
19 do 21 lipca, zagrają między innymi Misfits, Hunter, The Menzingers, Mela Koteluk,
Maria Peszek i Tigers Jaw! Bilety oraz karnety już w sprzedaży na ebilet.pl, eventim.pl,
ticketpro.pl, go-ahead.pl oraz w takich punktach jak Jarociński Ośrodek Kultury, CIM,
Rock Long Luck czy Carton Shop w Poznaniu.

2013-03-19 | Sesja Rady Miejskiej w Jarocinie
LV Sesja Rady Miejskiej w Jarocinie odbędzie się w poniedziałek 25 marca. Początek
obrad o godzinie 9.00 w sali sesyjnej jarocińskiego ratusza.
Porządek obrad

2013-03-19 | Wielkopolskie Krzyże Powstańcze dla potomków
Do końca lipca przyjmowane będą zgłoszenia osób
chcących otrzymać bezpłatnie nagrobne
Wielkopolskie Krzyże Powstańcze. Mogą się o nie
ubiegać dzieci, wnukowie, krewni powstańców
wielkopolskich, walczących w kompaniach
jarocińskich lub powstańców, którzy są pochowani
na terenie naszej gminy. Zakup krzyży, w ramach
Roku Jarocińskich Powstańców Wielkopolskich
1918-1919 oraz obchodów 95. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, sfinansuje Urząd
Miejski w Jarocinie. Gmina Jarocin już po raz trzeci
przyzna potomkom powstańców krzyże nagrobne. W 2008 roku akcja została
zainicjowana przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie, kiedy funkcję starosty pełnił obecny
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski.
Krzyże są przeznaczone do samodzielnego zamontowania na nagrobkach powstańców.
Zostaną wykonane z żywicy poliestrowej imitującą brąz przez wykonawcę odlewów Piotra Mastalerza, absolwenta wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Termin zgłoszeń mija 31 lipca. Przyjmuje je Biuro Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w
Jarocinie, pokój nr 39. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu (62) 749
95 09.

2013-03-15 | STO tysięcy dla Jarocińskiego Ośrodka Kultury!
Jarociński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
kwocie 100 tys. złotych na "Zakup sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego".
Dzięki dotacji będzie możliwe wprowadzenie wyższych
standardów w działalności realizowanej przez Jarociński
Ośrodek Kultury oraz stworzenie lepszych warunków dla
uczestnictwa w kulturze różnych grup odbiorców oraz
dążenie do zwiększenia roli JOK-u w przestrzeni
publicznej.
"Bardzo się cieszę, że JOK otrzymał dotację ministerialną, sprawa braku sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego była bolączką tej instytucji. W ubiegłym roku JOK
zakupił sprzęt za prawie 100 tysięcy i w tym roku mamy kolejne 100 na nagłośnienie i
oświetlenie! Wielkie gratulacje dla JOK-u! To kolejny krok, który sprawi, że instytucja ta
będzie mogła jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. Kultura jest dobrem niematerialnym,
ale, żeby się realizować dobrze w tej sferze, potrzeba dóbr najpierw całkiem
materialnych" - mówi Hanna Szałkowska - zastępca Burmistrza.
Celem projektu, w którym uczestniczy Jarociński Ośrodek Kultury jest zapewnienie
optymalnych warunków dla działalności ośrodków kultury.

2013-03-15 | Jarocin po irlandzku
Kto wybrał się wczoraj na wieczór w irlandzkim stylu do Cafe Kadr, z pewnością nie
żałował. Przypadający w marcu Dzień Świętego Patryka, to doskonała okazja do bliższego
spotkania z kulturą Irlandii. Tak też było wczoraj w Jarocinie. Wieczór wypełniła muzyka z
krainy Patryka w wykonaniu 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, łącząc
tradycyjne brzmienia celtyckie z elementami muzyki pop, rock, blues, bluegrass.

Koncert nie był jednak jedyną atrakcją wieczoru. W przerwach zorganizowane zostały
konkursy związane z kulturą Irlandii, na przykład na najlepiej wykonany taniec irlandzki.
Żeby tradycji stało się zadość kawiarnia zamieniła się w Irish Pub, gdzie klientów
obowiązywał kolor zielony - w ubiorze, fryzurze lub makijażu. Poza tym z okazji Dnia
Świętego Patryka został zorganizowany konkurs fotograficzny. Zdjęcia, nadesłane w jego
ramach, obrazujące irlandzkie krajobrazy, udekorowały hol kina. Jury najbardziej
spodobały się zdjęcia dwóch pań: Magdaleny Szpilki i Jagody Ciesielskiej. W związku z

tym, że pani Magda na stałe mieszka... oczywiście w Irlandii, słodka nagroda trafiła w
całości do Jagody Ciesielskiej. Organizatorami wieczoru były: Fundacja 750-lecia
Jarocina, Stowarzyszenie Jarocin XXI, Cafe Kadr oraz Powiat Jarociński.

2013-03-14 | Ogłoszenie postępowań przetargowych
Burmistrz Jarocina zaprasza do składania ofert w trzech ogłoszonych 11 marca
postępowaniach przetargowych:
- Zakup, nasadzenie, utrzymanie i pielęgnacja kwiatów na terenie miasta Jarocina,
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Jarocin,
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Jarocin.
Ogłoszenia przetargowe zamieszczone są w
Biuletynie Informacyjnym Gminy Jarocin
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/ w zakładce
Zamówienia publiczne. Oferty można składać w
Urzędzie Miejskim w Jarocinie w pokoju nr 32 (I
piętro) do 19 marca do godziny 10.00.

2013-03-14 | O budowie jedenastki w sejmie
We wtorek 19 marca Burmistrz Jarocina Stanisław
Martuzalski weźmie udział w posiedzeniu sejmowej
Komisji Infrastruktury. Tematem spotkania będzie
budowa drogi ekspresowej S11 i problemy gospodarcze
regionów, związanych z realizacją inwestycji. W spotkaniu
wezmą udział członkowie komisji infrastruktury,
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad oraz członkowie Stowarzyszenia Gmin,
Powiatów i Województw "Droga S11".
Propozycję spotkania w sprawie budowy krajowej jedenastki wysunął burmistrz Stanisław

Martuzalski podczas wyjazdowego spotkania parlamentarzystów sejmowej komisji
infrastruktury z samorządowcami, które odbyło się pod koniec stycznia w Ostrowie
Wielkopolskim. Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski podkreślił wówczas, 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.

2013-03-14 | Jubileusz 100-lecia urodzin
Z okazji setnych urodzin Burmistrz Stanisław
Martuzalski złożył życzenia pani Katarzynie Witczak.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się 9 marca. Pani
Katarzyna Witczak jest pierwszą mieszkanką
Potarzycy, która, w okresie powojennym, osiągnęła
tak zacny wiek. Jubilatka urodziła się 6 marca 1913
roku w Potarzycy, z którą była związana przez całe
życie. Pani Katarzyna wychowała dwie córki i dwóch
synów. Doczekała się także sześciorga wnucząt
oraz pięciorga prawnucząt.

2013-03-13 | Złóż deklarację do piątku
15 marca mija termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Tego dnia praca Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w
Jarocinie zostanie wydłużona do godziny 18.00. Takie rozwiązanie ma umożliwić złożenie
deklaracji również tym mieszkańcom, którzy nie mogą tego zrobić do godziny 16.00.
Wypełnione deklaracje można przesyłać do UM listownie - z tej opcji mogą skorzystać
mieszkańcy, którzy w wyznaczonych terminach nie mogą przybyć do magistratu
osobiście.
Przypominamy, że do składanej deklaracji należy dołączyć kopię dotychczasowej umowy
na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie. W środę i
czwartek Urząd Miejski w Jarocinie przyjmuje deklaracje od godziny 8.00 do 16.00 w
trzech punktach: Biurze Obsługi Klienta (parter) oraz w pokoju 32 i 45 (I piętro).
Deklaracje można pobierać ze strony internetowej UM www.jarocin.pl w sekcji
Gospodarka Odpadami oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta.

2013-03-13 | Dzień Kobiet śpiewająco

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet dla członkiń Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się 12 marca w restauracji Klubowa.
Zgromadzonym paniom życzenia z okazji ich święta złożyli koledzy ze związku oraz
Zastępca Burmistrza Mikołaj Kostka. Wiceburmistrz ofiarował paniom tulipany. Z kolei
członkowie PZERiI sprezentowali koleżankom czekolady. Spotkanie uświetnił występ
Zbigniewa Obary wraz z chórem. Organizatorem spotkania było koło nr 2 PZERiI w
Jarocinie.

2013-03-12 | Misterium u franciszkanów
Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa
Kowalskiego zaprasza na pierwszy koncert
dziesiątej - jubileuszowej edycji Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej w Jarocinie. Ta muzyczna
uczta odbędzie się w niedzielę 24 marca o godz.
17.15 (bezpośrednio po mszy św.) w kościele oo.
Franciszkanów w Jarocinie. Wstęp wolny.
Pierwszy koncert całego cyklu festiwali odbył się w
marcu 2004 r. i była to Pasja wg św. Mateusza na
chór, orkiestrę, solistów i recytatora Jana
Sebastiana Bacha. Od tego czasu każda kolejna
edycja festiwalu rozpoczynana jest przed świętami Wielkiej Nocy muzyką pasyjną. Tak
jest i w tym roku - pierwszy koncert w 2013 r. a 32 w całej historii projektu to także
muzyka pasyjna.
24 marca usłyszymy "Misterium Drogi Krzyżowej" Plinio Correa de Oliveiry z muzyką Jana
Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla, Roberta Grudnia, Georgija Agratiny w
wykonaniu wybitnych artystów - organisty prof. Roberta Grudnia oraz znanej i cenionej
aktorki teatralnej i filmowej Anny Romanowskiej. W programie arcydzieła muzyki
pasyjnej oraz rozmyślania wielkopostne. X edycję Festiwalu Muzyki Organowej i
Kameralnej kwotą 10 tys. zł dofinansowała Gmina Jarocin.

2013-03-11 | Powitanie wiosny w JOK-u
Tanecznie przywitają wiosnę uczestnicy zajęć Studia Kreacji
Ruchu Arlety Piotrowskiej. Na pokaz tańca w ich wykonaniu
zapraszamy do Jarocińskiego Ośrodka Kultury w sobotę 23
marca. Początek o godzinie 16.00. Wstęp wolny.

2013-03-11 | Pisanki w bibliotece
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin w środę 20 marca
zaprasza na "Wielkie malowanie jaj". W ramach warsztatów od
14.30 do 15.30 zajęcia przeprowadzi pani Janina Grala, która
zdradzi tajniki zdobienia pisanek sitowiem i wełną. Między
godziną 16.00 a 17.00 pisanki będą zdobione metodami
decoupage'u (technika ozdabiania polegająca na przyklejaniu
na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego
z papieru lub serwetki papierowej) oraz quiling'u (technika z
rodzaju papieroplastyki, służąca do tworzenia ozdób z wąskich
pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i
odpowiednio uformowanych). Chętnych do udziału w zajęciach
prosimy o przyniesienie wydmuszek.

2013-03-08 | Zatańcz z mistrzami
Jarociński Ośrodek Kultury i Szkoła Tańca JAST zapraszają na
warsztaty hip hop "Tańcz w JOK-u z mistrzami!", które odbędą
się w sobotę 16 marca. Zajęcia będą przeprowadzone przez
Michalinę Lamprecht i Mikołaja Małgowskiego, wicemistrzów
Polski w hip hopie oraz czwarty duet hip hop na świecie.
Zajęcie będą przeprowadzone w dwóch grupach - młodszej i
starszej i rozpoczną się się odpowiednio o godz. 10.00 i 11.30.
Chętni do udziału w warsztatach mogą zapisywać się

telefonicznie: 726 444 726 lub osobiście w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Opłata za wstęp
wynosi: normalna 10 zł i ulgowa 5 zł. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje
kolejność zgłoszeń.

2013-03-08 | Dzieci z Jarocina napiszą Listy dla Ziemi
Jarocin znalazł się w gronie ponad 150 miast i gmin, które już
przystąpiły do największej w tym roku akcji ekologicznej w
Polsce. "Listy dla Ziemi" to projekt Fundacji Ekologicznej Arka
z Bielska-Białej. W wydarzeniu ma wziąć udział blisko milion
osób w całej Polsce. Głównymi celami Listów dla Ziemi są
edukacja ekologiczna oraz promowanie ważnego dla
samorządów tematu segregacji odpadów i recyclingu. Pomysł,
na który wpadła bielska fundacja, jest bardzo prosty. Dzieci z
gmin, które zgłosiły chęć udziału w projekcie, w kwietniu
podczas zajęć szkolnych na specjalnym ekologicznym papierze
(zrobionym z makulatury) będą pisać specjalne listy. Ich
tematyka może być związana m.in. z gospodarką odpadami, a
zatem tematem bardzo dziś gorącym ze względu na
wchodzącą w życie ustawę śmieciową.
Listy łączą pokolenia
Listy dzieci zabiorą do domów i przekażą je dorosłym: rodzicom, dziadkom, wujkom. W
ten sposób edukacja będzie miała podwójny wymiar. Uczniowie, chcąc napisać list, będą
musieli zapoznać się z omawianym tematem, dorośli - zawsze zainteresowani tym, co ich
pociechy robią w szkole - przeczytają przyniesione prace i razem ze swoimi dziećmi będą
mieli szansę zrobić coś dla środowiska.
Konkurs na najpiękniejszy list
Akcji będą towarzyszyły m.in. happeningi, wystawy, konkursy, pochody edukacyjne,
instalacje, zbiórki surowców. Do szkół trafią plakaty, filmy i broszury edukacyjne. W
oparciu o te materiały każdy nauczyciel będzie mógł przeprowadzić lekcję tematyczną i
przygotować uczniów do napisania listów. Zwieńczeniem akcji ma być konkurs na
najpiękniejszy list. Prace zgłoszone przez szkoły prezentowane będą na specjalnym
fanpage'u Listów dla Ziemi (www.facebook.com/listydlaziemi) na Facebooku, a decyzję,
komu przyznać nagrodę główną, podejmą internauci. Co więcej, jury złożone z
dziennikarzy i nauczycieli wybierze 10 najlepszych listów, które będą promowane w
mediach i pokazywane na wystawach w całej Polsce.
Według szacunków w akcji ma wziąć udział około miliona osób w całej Polsce. - Bardzo
się cieszę, że gmina włączyła się w naszą akcję. I że jest nas już tylu. Myślę, że dla nas
wszystkich to wielka szansa na to, by wreszcie coś zmienić. Bardzo często mówimy sobie:
co ja jeden mogę zrobić? Co da zasadzenie jednego drzewa? Teraz nikt nie będzie już
sam. Jesteśmy ekologiczną drużyną narodową. Niech impulsem do działań będzie
dziecięca wiara i naiwność - że świat jest dobry i że razem naprawdę możemy wpłynąć na

rzeczywistość - podsumowuje, pomysłodawca akcji Wojciech Owczarz, prezes Fundacji
Ekologicznej Arka.
Więcej o akcji można dowiedzieć się tutaj: www.facebook.com/listydlaziemi i
http://listydlaziemi.pl/.

2013-03-07 | "Syberiada polska" z reżyserem i autorem zdjęć
Od środy 13 marca w jarocińskim kinie Echo pokazywana
będzie "Syberiada polska" - najnowszy film Janusza Zaorskiego
ze zdjęciami Andrzeja Wolfa. To właśnie ci dwaj twórcy filmowi
będą gościć na pierwszym jarocińskim pokazie filmu o godzinie
17:00. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem Januszem Zaorskim i operatorem - Andrzejem Wolfem. Bilety
na seans połączony ze spotkaniem oraz na kolejne seanse do
nabycia w kasie kina.
"Syberiada polska", reż. J.Zaorski, dramat, Polska 2012,
125 min
Jedna z największych produkcji ostatnich lat, która z epickim
rozmachem opowiada przejmującą historię Polaków
deportowanych w latach 40. na Syberię. Pierwszy polski film
zrealizowany w majestatycznych i surowych syberyjskich warunkach. Dramatyczne losy
Jana Doliny (Adam Woronowicz), jego żony (Urszula Grabowska) i dzieci, którzy - po
wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie - zostają wywiezieni na Syberię, gdzie
muszą stawić czoło NKWD, nieludzkim warunkom sowieckiego łagru i bezlitosnej naturze.
Ich jedyną bronią są miłość, odwaga i nadzieja... "Syberiada polska" to powrót Janusza
Zaorskiego do kina historycznego, które przyniosło mu największe sukcesy
międzynarodowe (Srebrny Niedźwiedź MFF w Berlinie za "Matkę Królów", Grand Prix MFF
w Locarno za "Jezioro Bodeńskie"). W obsadzie spotkali się znakomici aktorzy kilku
generacji, między innymi: Adam Woronowicz ("Popiełuszko. Wolność jest w nas"), Jan
Peszek ("Pożegnanie jesieni"), Sonia Bohosiewicz ("Obława"), Urszula Grabowska
("Joanna") oraz Natalia Rybicka ("Chrzest"). Wspierają ich aktorzy ukraińscy - między
innymi znany z produkcji Petera Weira "Niepokonani" Igor Gniezdilow, a także Andrii
Zhurba i Valeria Guliaewa.
Autorem imponujących dekoracji jest wybitny scenograf Janusz Sosnowski
("Przesłuchanie"), który w skali 1:1 zrekonstruował syberyjski obóz Kalucze. Muzykę
skomponował Krzesimir Dębski ("Ogniem i mieczem"). Realizacja filmu zajęła 48 dni
zdjęciowych, rozciągniętych na cztery pory roku, pomiędzy styczniem 2010 a lipcem
2011. Ekipa liczyła 100 filmowców, choć zdarzało się, że na planie pracowało 250 osób.
Większość zdjęć nakręcono w Polsce: na zalewie w Bielinku koło Cedyni, w Sanoku,
Chabówce, lasach pod Nowym Targiem, Sierpcu, Drewnicy i okolicach Celestynowa.
Najważniejsze sceny plenerowe zostały wykonane na Syberii (między innymi w
zabytkowym, drewnianym kwartale Krasnojarska, na zamarzniętym Biriusinskim Zaliwie

na Jeniseju i w starej syberyjskiej wsi Barabanow). Była to pierwsza w dziejach polskiej
produkcji filmowej praca ekipy filmu fabularnego na Syberii.
Janusz Zaorski
Urodzony w 1947 roku, jeden z najmłodszych debiutantów w historii polskiej
kinematografii, reżyser kilkunastu filmów kinowych i telewizyjnych, seriali, sztuk
teatralnych i słuchowisk radiowych. Wielokrotnie nagradzany na krajowych (Złote Lwy na
FPFF w Gdyni za "Matkę Królów") i zagranicznych festiwalach filmowych (Srebrny
Lampart za "Pokój z widokiem na morze" i Złoty Lampart za "Jezioro Bodeńskie" na MFF
w Locarno, Srebrny Niedźwiedź na MFF w Berlinie za "Matkę Królów"). Autor ekranizacji
dzieł takich pisarzy, jak Edward Redliński ("Awans"), Stanisław Grochowiak ("Partita na
instrument drewniany"), Stanisław Dygat ("Jezioro Bodeńskie"), Kazimierz Brandys
("Matka Królów"), czy Maria Nurowska ("Panny i wdowy"). Od 1988 roku kierownik
artystyczny Zespołu Filmowego "Dom", w latach 1991-93 Prezes Komitetu ds. Radia i
Telewizji, a w latach 1994-95 przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Andrzej Wolf
Operator filmowy i telewizyjny. Wykładowca akademicki. Ukończył Wydział Operatorski
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Współpracował z
wieloma uznanymi polskimi reżyserami m.in. z Janem Kidawą-Błońskim, Januszem
Zaorskim, czy Andrzejem Wajdą. Autor programów z zakresu edukacji filmowej.
Wykładowca na Wydziale Operatorskim w Warszawskiej Szkole Filmowej. W 2008 roku
został uhonorowany Nagrodą Specjalną Polskiego Kina Niezależnego za całokształt
działań na rzecz młodego kina w Polsce. Zrealizował zdjęcia do ponad 60 filmów
fabularnych i dokumentalnych, seriali telewizyjnych oraz spektakli TV, m. in.: "Syberiada
Polska", reż. Janusz Zaorski; "Męskie Sprawy", reż. Jan Kidawa-Błoński; "Fala", reż. Piotr
Łazarkiewicz; "Rośliny Trujące", reż. Robert Gliński; "Lata Dwudzieste... Lata
Trzydzieste...", reż. Janusz Rzeszewski, "Matka Królów", reż. Janusz Zaorski.

2013-03-07 | Samorządowcy i uczniowie o współrządzeniu
I Gminne Warsztaty Samorządów Uczniowskich odbyły się w Zespole Szkół nr 5 w
Jarocinie 1 marca. Brali w nich udział przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół
podstawowych i gimnazjów z niemalże wszystkich placówek gminy Jarocin. W
przedsięwzięciu wzięli udział także zaproszeni goście: Hanna Szałkowska - Zastępca
Burmistrza Jarocina, Lechosława Dębska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie,
Katarzyna Szymkowiak - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie, Marzena
Michalak-Piękna - radna RM oraz Bożena Kubacka - Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.

Po uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów młodszych klas, przewodnicząca
Lechosława Dębska omówiła ideę samorządności i jej znaczenie dla rozwoju lokalnej
społeczności. Następnie zaproszeni goście spotkali się z uczniami w poszczególnych
klasach, gdzie młodzież miała okazję zadać pytania gościom i dowiedziała się wielu
cennych informacji o działalności samorządów. Wiceburmistrz Hanna Szałkowska
spotkała się z gimnazjalistami, których w bezpośredniej rozmowie namawiała do stałej
aktywności i uczestniczenia w życiu szkoły poprzez samorząd. Działalność taka kształtuje
bowiem umiejętności właściwego współżycia społecznego i współpracy. W czasie
warsztatów uczniowie wymienili się doświadczeniami i pomysłami każda grupa wykonała
prezentację własnej działalności w samorządzie uczniowskim.

2013-03-07 | Bilety na festiwal już w sprzedaży
Dziś do sprzedaży trafiły karnety oraz bilety
jednodniowe na tegoroczny festiwal w Jarocinie,
który odbędzie się w dniach 19 - 21 lipca. W
Jarocinie można je nabywać w Jarocińskim Ośrodku
Kultury. Karnety kosztują 130 zł do 30 czerwca
oraz 140 zł od 1 lipca. Bilety jednodniowe kosztują
85 zł do 30 czerwca lipca oraz 95 zł od 1 lipca.
Serdecznie zapraszamy na Jarocin Festiwal 2013!

2013-03-07 | Ministerialne dotacje na kulturę w Jarocinie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyznało 300 tys. zł na organizację festiwalu w
Jarocinie. Organizator imprezy, poznańska Agencja
Go Ahead, wnioskowała o 200 tys. Początkowo
minister nie przyznał pieniędzy na organizację

imprezy. Ostatecznie dofinansowanie zostało przyznane po odwołaniu agencji.
To jednak nie jedyna ministerialna dotacja, na przedsięwzięcia kulturalne w Jarocinie,
pozyskana w drodze odwołania. 70 tys. przyznano na organizację VI Festiwalu Polska
Akademia Gitary, która w sierpniu zagości m. in. w naszym mieście. Dofinansowanie
uzyskały także dwa projekty Stowarzyszenia Jarocin XXI "Wielki teatr w małym mieście"
oraz "Wielki Teatr w Małym Mieście Junior". Łącznie na ich realizację stowarzyszenie
pozyskało z MKiDN 110 tys. zł. Ten projekt został także wsparty finansowo przez Gminę
Jarocin kwotą 8,5 tys. zł.
Łącznie Stowarzyszenie Jarocin XXI pozyskało z misniterialnych dotacji 290 tys. zł. Na
prowadzenie Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza MKiDN przyznało 60 tys. zł.
środki te przeznaczone zostaną nie tylko na Letnie Warsztaty Filmowe, ale przede
wszystkim na edukację skierowaną do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Największą niespodziankę sprawił nam jednak program Infrastruktura Kultury z dotacją
80 tys. zł, która w połączeniu z grantem z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie
50 tys. zł pozwolą nam na wymianę foteli na sali kina Echo - podkreśla Małgorzta
Niestrawska-Kaźmierczak ze Stowarzyszenia Jarocin XXI. Stowarzyszenie może pochwalić
się również dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 40 tys. zł na
projekt (dla) Więzi - realizowany od 2011 roku i skierowany do dwóch pokoleń:
młodzieży i seniorów.

2013-03-06 | Jarocińska pamięć przy grobie generała
W miniony poniedziałek w samo południe na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na
Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu uczczono pamięć gen. Stanisława Taczaka,
pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Przy grobie generała zapłonęły znicze a
przybyłe delegacje złożyły kwiaty. Podczas poznańskich uroczystości Ziemię Jarocińską
reprezentowała jedna delegacja, w skład której weszli Zdzisław Regulski, Dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz Waldemar Kwieciński,
przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie i
Przewodniczący Zarządu Osiedla Wojska Polskiego w jednej osobie. W uroczystości udział
wzięły m.in. delegacje władz wojewódzkich, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych i
organizacji społecznych, a prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu, Stefan Barłóg przypomniał sylwetkę dowódcy
powstania.

25 lat temu prochy Generała Stanisława Taczaka sprowadzono do Poznania i złożono na
Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha. Warto pamiętać, że na
tym cmentarzu spoczywa wielu znanych osobistości nie tylko miasta Poznania. W pobliżu
grobu gen. Stanisława Taczaka znajduje się miejsce spoczynku Władysława
Marcinkowskiego, słynnego rzeźbiarza z przełomu XIX i XX wieku, także urodzonego w
Mieszkowie.

2013-03-06 | Strażacy przetestowali młodzież
Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"
odbył się 1 marca. W konkursie wiedzę dotyczącą pożarnictwa sprawdziło ponad 40
uczniów jarocińskich szkół, podzielonych na trzy kategorie: szkoły podstawowe, gimnazja
oraz szkoły ponadgimnazjalne. Testy z zakresu ochrony przeciwpożarowej przygotowali
strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Dla trzech najlepszych uczestników w
danej kategorii zostały ufundowane wejściówki do aquaparku. Pozostali uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy.Nagrody o wartości 900 zł ufundowała Gmina Jarocin.

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyła Hanna Szałkowska, Zastępca Burmistrza
Jarocina, która gratulowała młodzieży niemałej wiedzy, jaką wykazali się w czasie
przeprowadzonego turnieju. Podczas ogłaszania wyników i wręczania nagród obecny był
także Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie mł.
bryg Marian Tomczak, druh Maciej Zegar, Prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w
Jarocinie, inni funkcjonariusze i druhowie strażacy a także rodzice uczestniczących w

konkursie uczniów.
Organizatorem konkursu był Urząd Miejski w Jarocinie oraz Zarząd Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Etap
powiatowy turnieju odbędzie się 14 marca.
Wyróżnieni i nagrodzeni zostali:
Szkoły podstawowe:
1. Dominika Hybiak
2. Jagoda Tyc
3. Szymon Maćkowiak
Gimnazja:
1. Marcin Bryl
2. Krzysztof Hybiak
3. Bartosz Maćkowiak
Szkoły ponad gimnazjalne:
1. Michał Wojtczak
2. Damian Pacholak
3. Mateusz Kałmucki

2013-03-05 | Pierwsi wykonawcy Jarocin Festiwal 2013
Znamy pierwszych wykonawców jacy wystąpią podczas tegorocznego Festiwalu w
Jarocinie (19-21 lipca)! Będą to Misfits, Maria Peszek, Hunter, Mela Koteluk, The
Menzingers oraz Tigers Jaw!
Misfits często określa się mianem prekursorów horror punku, w
ich twórczości można jednak odnaleźć również elementy
klasycznego punk rocka czy heavy metalu. Kojarzeni przede
wszystkim ze sceną punkową lat 80. stali się zespołem
niemalże kultowym zarówno dzięki oprawie swoich występów,
jak i charakterystycznemu stylowi, w którym podstawę
stanowią skóra, kolce, grzywki (tzw. Devilock) i oczywiście
makijaż! Zespół powstał w 1977 roku w Lodi, New Jersey, z
inicjatywy Glenna Danziga i Jerry'ego Only. Nazwę zapożyczyli
oni od ostatniego filmu z udziałem Marilyn Monroe - "The
Misfits" (czyli w polskim tłumaczeniu: Skłóceni z życiem).
Debiutowali płytą "Walk Among Us" w 1982 roku, jednak już
rok później (i po wydaniu drugiego albumu) zespół się rozpadł.
Do 1995 jego założyciele walczyli o prawa do wydawania i
występowania pod szyldem Misfits. W końcu to Jerry Only uzyskał prawa do nazwy
zespołu, Danzig jednak zachował prawa do nagrań z lat 80. Obecnie Misfits to trio. Zespół
tworzą: Jerry Only, Dez Cadena i Eric "Chupacabra" Arce. W
październiku 2011 roku światło dzienne ujrzał najnowszy,
siódmy już, album grupy "The Devil's Rain". 5 lutego tego roku
ukazał się koncertowy krążek "Dead Alive" zawierający 14
nagrań, przede wszystkim z ostatniego etapu działalności.
Maria Peszek to bez wątpienia jedna z najważniejszych obecnie
polskich wokalistek! Jesienią ubiegłego roku ukazał się jej trzeci
album - "Jezus Maria Peszek". Podobnie jak poprzednie krążki
("Miasto mania" oraz "Maria Awaria") jest bezkompromisowym
świadectwem talentu artystki zarówno jako autorki tekstów, jak
i wokalistki. Trzecia płyta, jak mówi artystka, jest rzeczą bardzo
osobistą,mocną, brutalną i piękną. Nowe wydawnictwo jest
rewoltą, także dla samej Marii, która tym razem
współkomponowała i współprodukowała album. Piosenki z
nowego albumu świetnie sprawdzają się na żywo,
podobnie będzie na pewno w Jarocinie na dużej
scenie!

Początki zespołu Hunter datować można na
wczesne lata 80., kiedy jego muzycy byli jeszcze w liceum. Nazwa zespołu pochodzi od
utworu "Die Hard the Hunter" z albumu "Pyromania" Def Leppard. Po zmianach w

składzie i zagraniu serii koncertów w Polsce i w Niemczech zespół nagrał debiutancki
album w 1995 roku. Po "Requiem" (bo taki nosił tytuł) ukazały się dotychczas jeszcze
trzy albumy z premierowym materiałem. Ponadto Hunter wydał również trzy albumy
koncertowe. W czerwcu 2011 roku ukazała się kompilacja "XXV lat później", która
podsumowuje dorobek grupy. Ostatnim wydawnictwem jest krążek "Królestwo" z 2012
roku. W ramach promocji płyty zostały zrealizowane teledyski do utworów "Trumian
Show" i "PSI".
Mela Koteluk szturmem podbiła serca polskiej
publiczności. Jej debiutancki album "Spadochron",
wydany w maju ubiegłego roku, zebrał bardzo
dobre recenzje. Dotychczas Mela śpiewała w
chórkach m.in. grupy Scorpions czy u Gaby Kulki.
Od wiosny 2012 roku intensywnie promuje wydaną
płytę. W grudniu 2012 roku wystąpiła w Poznaniu
przed
formacją
Archive!
The
Menzingers to jedna z podpór
wytwórni
Epitaph. W 2012 ukazał się ich
długogrający
debiut dla tego labela - "On The
Impossible
Past". Znany z Bad Religion, Brett
Gurewitz,
założyciel
legendarnej
wytwórni
podpisanie
kontaktu z Menzigners skomentował następująco: "ci muzycy
wykonują takiego punk rocka, na jakim się wychowywałem. To
niesamowicie utalentowani songwriterzy." Przed wydaniem "On
The Impossible Past" pochodząca z Pensylwanii formacja miała
na koncie dwa krążki nagrane dla niezależnych wytwórni. To
jednak trzecia płyta przyniosła Amerykanom uznanie na jakie w
pełni zasługują.
W Jarocinie zagra także zespół Tigers Jaw, pochodzący z tej
samej miejscowości w Pensylwanii co Menzingers. Muzycy ze
Scranton nagrywają dla wytwórni Run For Cover Records. Ich
muzyka określana jest jako indie rock z domieszkami
punkrockowej energii. Najlepsze oceny wśród recenzentów
zebrał album "Two Worlds" z 2010 roku, podkreślano świetną współpracę wokalną
liderów grupy, Adama McIlwee oraz Bena Walsha. Prawdziwe oblicze grupy ujawnia się
na żywo, podczas pełnych energii koncertów.
7 marca do sprzedaży trafią karnety oraz bilety jednodniowe na tegoroczny Festiwal w
Jarocinie (19-21 lipca). Można je będzie nabywać za pośrednictwem systemów
www.eventim.pl, www.ticketpro.pl oraz www.ebilet.pl, a także na stronie www.goahead.pl! Dostępne będą również w Jarocińskim Ośrodku Kultury, a także punktach
stacjonarnych w Poznaniu takich jak Centrum Informacji Miejskiej, Carton Shop oraz
Rock Long Luck. Karnety kosztują 130 zł do 30 czerwca oraz 140 zł od 1 lipca. Bilety

jednodniowe kosztują 85 zł do 30 czerwca lipca oraz 95 zł od 1 lipca. Partnerzy
Festiwalu: Hortex, Jarocin Free-wolne Miasto oraz Jarociński Ośrodek Kultury.

2013-03-05 | Zgromadzenie Ogólne ZMP
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski w dniach 28
lutego - 1 marca wziął udział w XXXIV Zgromadzeniu
Ogólnym Związku Miast Polskich, które odbyło się w
Kołobrzegu. Podczas kongresu delegaci zdecydowali, iż
wśród priorytetów działania związku na 2013 rok znajdą
się kwestie edukacji, finansów i ustawy "śmieciowej" oraz
konsolidacji środowiska samorządowego. Burmistrz
Jarocina zwrócił się do Zgromadzenia Ogólnego ZMP o
zajęcie stanowiska oraz podjęcia działań w sprawie
nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim. - Tworzenie funduszu sołeckiego przewidzianego
w ustawie o funduszu sołeckim, jako odnoszącego się tylko do sołectw, narusza równe
traktowanie mieszkańców i ich reprezentantów ze względu na miejsce zamieszkania na
wsi bądź w mieście. Jest to niesprawiedliwe, gdyż poprzez wyodrębnienie funduszu
sołeckiego mieszkańcy mają realny wpływ na podejmowanie przedsięwzięć, które w ich
ocenie służą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców jednostki pomocniczej - podkreśli w
swoim wystąpieniu burmistrz Martuzalski.
Gościem Zgromadzenia Ogólnego ZMP była Magdalena Młochowska, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Zarekomendowała przedstawicielom miast
raport, jaki jej resort przygotował na temat sytuacji polskiego samorządu. Jednym z nich
było pokazanie szerszej opinii publicznej, czym jest samorząd i jak ważną pełni rolę oraz
jak ogromne zadania wykonuje. Przy tworzeniu raportu chodziło także o zdiagnozowanie
najważniejszych problemów samorządu. Z kolei wiceminister edukacji narodowej
Przemysław Krzyżanowski przywiózł do Kołobrzegu propozycje zmian w Karcie
Nauczyciela - te same które minister Krystyna Szumilas zaprezentowała opinii publicznej
31 stycznia br. Delegaci do Związku ocenili je jako zbyt zachowawcze i skrytykowali fakt,
że MEN jednocześnie nie przystąpił do prac nad zmianami w ustawie o systemie oświaty.
Samorządowcy argumentowali, że zmiany w Karcie Nauczyciela nie zadziałają bez
jednoczesnej naprawy całego systemu. Przedstawiciele miast wysłuchali też informacji o
aktualnym stanie prac nad obywatelskim projektem zmian w ustawie o dochodach JST w
Sejmie.
W drugim dniu Zgromadzenia Ogólnego ZMP odbyła się debata pt. Obywatele w życiu
miast. Impulsem do tej rozmowy był prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w
samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w jego poprzedniej
fatalnej wersji, który usiłował zadekretować udział obywateli w życiu publicznym. Drugim
powodem podjęcia tematyki udziału obywateli w życiu publicznym był fakt, że 2013 rok
został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. Zarząd ZMP poddając ten temat pod
rozmowę podczas Zgromadzenia Ogólnego chciał umożliwić miastom zaprezentowanie
dobrych praktyk w zakresie partycypacji obywateli, a także stworzyć możliwość

sformułowania przez przedstawicieli miast rekomendacji w tej dziedzinie. (oprac. na
podst. www.zmp.poznan.pl)

2013-03-05 | Drzwi otwarte w "dwójce"
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
im Królowej Jadwigi w Jarocinie serdecznie zapraszają
zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi na "Drzwi
otwarte", które odbędą się 16 marca 2013 roku w
godzinach od 10.00 do 13.00. Proponujemy: punkt
konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
(możliwość konsultacji z psychologiem i pedagogiem), gry i
zabawy sportowe na sali gimnastycznej i salce
rekreacyjnej, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne,
zabawy z matematyką, literaturą, przyrodą, językiem
angielskim, wstępną diagnozę logopedyczną, zabawy z komputerem i tablicą
interaktywną. Zapraszamy do zwiedzenia szkoły od piwnic aż po strych. Zachęcamy
również do poznania przyszłych wychowawców i nauczycieli Państwa dzieci.

2013-03-04 | Pamięć, kwiaty i znicze przy pomniku gen. Taczaka
W 53. rocznicę śmierci Generała Stanisława Taczaka władze Gminy - Zastępca Burmistrza
Mikołaj Kostka i Sekretarz Gminy Aldona Łyskawińska złożyli kwiaty i zapalili znicze przy
pomniku Generała w Mieszkowie. Podczas piątkowych uroczystości udział wzięły także
władze powiatu, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mieszkowie im. gen. St. Taczaka,
delegacja Mieszkowskiego Bractwa Kurkowego oraz mieszkańcy. Przy pomniku wartę
honorową zaciągnęła Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich.

Generał Stanisław Taczak pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego 1918 roku, zmarł
53 lata temu w Malborku, daleko od swojego rodzinnego Mieszkowa. Jego życie

naznaczone było ciągłą walką o wolną Polskę, do której podążał różnymi drogami. Prawie
przez 50 lat nie zdejmował munduru, służył Ojczyźnie na wielu stanowiskach
dowódczych, był gorliwym patriotą. Odznaczony najwyższymi odznaczeniami
wojskowymi, także orderem Virtuti Militari. Służył Ojczyźnie jako żołnierz, nie miał
ambicji politycznych. Sam o sobie mówił, że obce mu są sprawy polityczne. 25 lat temu
prochy Generała Stanisława Taczaka sprowadzono do Poznania i złożono na Cmentarzu
Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha. Tam też, przy grobie generała 4
marca br. o godz. 12.00 rozpoczną się uroczystości z udziałem władz województwa
wielkopolskiego, w których udział weźmie także delegacja władz gminy oraz
przedstawiciele społeczeństwa Jarocina.

2013-03-01 | "WYKLĘCI BOHATEROWIE"
Dzisiaj przed południem w Jarocinie oddano hołd
Żołnierzom Wyklętym. Przy tablicy poświęconej
ofiarom reżimu komunistycznego i faszystowskiego
zapłonęły znicze, a przybyłe delegacje złożyły
wiązanki kwiatów. Uroczystości rozpoczęły się od
wysłuchania Hymnu Państwowego, po czym
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lechosława Dębska
przypomniała jarocińskich wyklętych bohaterów. W
uroczystościach udział wzięli także I Zastępca
Burmistrza Hanna Szałkowska, dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Zdzisław Regulski oraz Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Katarzyna Szymkowiak, a także władze powiatu, kombatanci i poczty
sztandarowe szkół. Przypomnijmy, że tablica poświęcona ofiarom reżimu
komunistycznego i faszystowskiego od listopada 2012 roku znajduje się
na murze Gimnazjum nr 1. Wcześniej, tj. od 11 listopada 1997 roku
znajdowała się na ścianie budynku, w którym mieściła się siedziba
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jarocinie (przy ul.
Kościuszki 27).
1 marca przywołujemy w pamięci tych, których historia określa jako
Żołnierzy Wyklętych. Byli żołnierzami zbrojnego podziemia
antykomunistycznego. Nie godząc się na narzucony Polsce system
komunistyczny, uznawani byli za wrogów, określani mianem bandytów, więzieni i
torturowani przez Urząd Bezpieczeństwa PRL. Często skrytobójczo mordowani. Ziemia
Jarocińska też ma swoich bohaterów, przypomnijmy młodych chłopców - uczniów
jarocińskiego Gimnazjum, obecnie Liceum Ogólnokształcącego. Za działalność w tajnej
organizacji "Skrusz Kajdany" skazani zostali w pokazowym procesie w Jarocinie na kilka
lat ciężkiego więzienia i prześladowania. Członków organizacji "Biała Róża" w Żerkowie po
wielomiesięcznych torturach w pobliskim budynku, siedzibie Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego, skazano na wieloletnie wyroki ciężkiego więzienia. Należy
też wspomnieć Józefa Rosadę i Stanisława Pawlaka skrytobójczo zamordowanych przez
funkcjonariuszy UB w lesie obok jarocińskiego cmentarza.

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" to święto państwowe, jest obchodzone 1
marca. W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał
zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej
zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski,
oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i
prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi
uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Żołnierze Wyklęci
walczyli za wolną Ojczyznę i dobrowolnie oddawali za nią swoje życie. Cześć Ich Pamięci!

