2013-04-30 | Muzyczne trio w kinie
Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego
zaprasza na drugi koncert X jubileuszowej edycji Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie. 19 maja odbędzie
się koncert "Mały instrument - wielka muzyka" a wykonawcą
będzie światowej sławy, unikalny i bardzo rzadki zespół - trio
harmonijek ustnych Con Brio. Koncert odbędzie się w niedzielę
19 maja o godz. 17.00 w kinie "Echo". Bilety w cenie 5 zł
można nabyć w kasie kina, kawiarni Cafe kadr oraz Czytelni
pod ratuszem. Cały dochód uzyskany ze sprzedaży biletów
przeznaczony będzie na zakup wydawnictw nutowych i
pomocy dydaktycznych dla uczniów Społecznego Ogniska
Muzycznego w Jarocinie.
Oficjalną datą powstania tria jest rok 1970. W tym to roku trio
rozpoczęło regularne nagrania w studio Radia Opole. Pod koniec lat 70-tych i w latach
80-tych trio nagrywało również poza krajem. Uwzględniając wszystkie nagrania trio
posiada około 10 godzin nagranej archiwalnie muzyki. Muzyki o różnym charakterze,
nagranej przez samo trio i z różnymi zespołami muzycznymi a także z orkiestrą
symfoniczną. Nagranie te złożyły się na wydanie 9 płyt Aktualnie trio tworzą następujący
muzycy: Zygmunt Zgraja - harmonijki melodyjne (chromatyczne i diatoniczne), Janusz
Zając - harmonijka basowa oraz Robert Kier - harmonijka akordowa i akordeon.
Con Brio występowało wielokrotnie przed kamerami telewizji polskiej. Ma za sobą także
występy w telewizji niemieckiej i szwedzkiej. Swój program prezentowało publiczności:
Austrii, Czech, Słowacji, Francji, Holandii, Mongolii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, USA i
Węgier. Za wielki zaszczyt uważa się dwukrotny udział tria w koncertach galowych
Światowych Konkursów Gry na Harmonijkach Ustnych odbywających się w Trossingen
(Niemcy - miasto, w którym produkuje się najlepsze na świecie harmonijki ustne
"Hohner"). Byli jedynymi Polakami, których do takich koncertów zaproszono. Obecnie
członkowie tria biorą udział w pracach jury międzynarodowych i krajowych konkursów
poświęconych grze na harmonijkach ustnych, także w Trossingen. Zygmunt Zgraja
uważany jest za jednego z największych światowych wirtuozów chromatycznej harmonijki
ustnej
W koncercie usłyszymy transkrypcje tematów wielkich mistrzów muzyki klasycznej,
popularne tematy muzyki jazzowej, rozrywkowej i tanecznej, melodie ludowe wielu
krajów świata a także szanty i melodie popularne. X edycję Festiwalu Muzyki Organowej i
Kameralnej kwotą 10 tys. zł dofinansowała Gmina Jarocin.

2013-04-29 | Zagłosuj na OSP Witaszyce
Druhowie z OSP Witaszyce biorą udział w plebiscycie Głosu
Wielkopolskiego na "Najpopularniejszego Wielkopolskiego
Strażaka i Wielkopolską OSP". Ich jednostka jest obecnie na

drugim miejscu. Dlatego też strażacy walczą o kolejne głosy. - Na co dzień niesiemy
pomoc tym, którzy jej potrzebują. Dzisiaj my prosimy Was o pomoc. Wystarczy, że
zagłosujecie na OSP Witaszyce w plebiscycie na najpopularniejszą jednostkę OSP
Wielkopolski. Walczymy o sprzęt do ratowania życia i mienia ludzkiego wartości 15 tys.
zł. Jeśli czujecie, że jesteśmy potrzebni? To pomóżcie nam zdobyć główną nagrodę piszą na specjalnie przygotowanym plakacie druhowie z Witaszyc.
Jeden SMS to jeden punkt na kandydata. W odpowiedzi głosujący otrzyma kod dostępu
do e-wydania "Głosu Wielkopolskiego". Plebiscyt potrwa do 15 maja.
Na jednostkę OSP w Witaszycach można głosować za pomocą SMS: OSP
Witaszyce - pow. jarociński - wyślij sms o treści JED.11 na numer 72355 (koszt
2.46 zł z VAT).

2013-04-29 | Jubileusz jarocińskiego harcerstwa za nami
Ponad 300 harcerzy, harcerek i przyjaciół harcerstwa świętowało w weekend 26-28
kwietnia 100-lecie harcerstwa na Ziemi Jarocińskiej. - Wkład wszystkich instruktorów
pozwolił nam uczcić obchody 100-lecia harcerstwa w Jarocinie w naprawdę godny sposób.
Zlot był nie tylko pasmem wielu wspomnieć, ale także niesamowitą okazją do przeżycia
wspaniałej przygody. Sądzę, że każdy ze zlotu wyjechał zadowolony, zawiązało się także
wiele nowych przyjaźni - podsumowuje Ewa Marek-Skiba, komendantka hufca ZHP
Jarocin.

Obchody harcerskiego jubileuszu rozpoczęły się w piątek apelem inauguracyjnym w
miasteczku zlotowym, zlokalizowanym na tyłach pałacu w parku. Tego dnia działała także
harcerska poczta piesza, zorganizowana przez Koło Polskiego Związku Filatelistów w
Witaszycach. Wieczorem przy ognisku bawiło się kilka pokoleń harcerskich, a
zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów był pokaz fireshow.

W sobotę obchody rozpoczęto otwarciem okolicznościowej wystawy w Muzeum
Regionalnym w Jarocinie oraz promocji broszury o historii ruchu harcerskiego na Ziemi
Jarocińskiej. Następnie na jarocińskim rynku odbyła się msza polowa oraz uroczysty apel,
podczas którego Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Lotnictwa Polskiego w Jarocinie
otrzymał nowy sztandar, ufundowany przez samorządy powiatu jarocińskiego.
Uroczystego przekazania chorągwi dokonał burmistrz Stanisław Martuzalski.

Sobotni apel był także doskonałą okazja do wręczenia wyróżnień dla zasłużonych druhów
oraz podziękowań dla przedstawicieli organizacji, współpracujących z harcerzami.
Następnie zgromadzeni na rynku przemaszerowali do domu na ul. Wrocławską, gdzie 3
maja 1913 roku odbyła się pierwsza zbiórka skautowa w Jarocinie. Przy pamiątkowej
tablicy złożono kwiaty. Na skwerze przy ul. Wrocławskiej odsłonięty został pomnik,
upamiętniający 100-lecie jarocińskiego harcerstwa.

W drugiej części dnia na cmentarzu zapalono znicze na grobach harcerzy, którzy odeszli
na wieczną wartę. Ich nazwiska zostały przypomniane także w Jarocińskim Ośrodku
Kultury, gdzie można było zobaczyć inscenizację historyczną, po której odbył się koncert
szkoły muzycznej Yamaha oraz kieleckiego zespołu Wołosatki. Zwieńczeniem drugiego
dnia obchodów było ogniobranie na rynku. - Widziałam jak dobrze się bawicie podczas
koncertów w JOK, teraz widzę ogromną rzeszę harcerzy na jarocińskim rynku. To
niesamowite uczucie, dające motywację do dalszej pracy - mówiła Ewa Marek-Skiba,
komendantka hufca ZHP w Jarocinie.

Ostatniego dnia obchodów, w niedzielę odbyła się gra historyczna, podczas której
uczestnicy, wykonując różne zadania zapoznawali się z miejscami związanymi z historią

harcerstwa w Jarocinie. Natomiast po południu harcerze opanowali jarociński rynek. Były
pokazy pierwszej pomocy, konkursy z wiedzy nt. działalności sponsorów wydarzenia Banku Spółdzielczego, Kauflandu i Netto. - A na zakończenie wypuściliśmy 400 balonów.
100 było w kolorze białym, 100 w kolorze czerwonym - czyli w barwach narodowych.
Kolejnych 100 w kolorze zielonym - harcerskim i jeszcze 100 w kolorze niebieskim, czyli
w barwach lotniczych - relacjonuje Marek-Skiba. Organizację obchodów 100-lecia
harcerstwa na Ziemi Jarocińskiej dofinansowała Gmina Jarocin.

2013-04-29 | JLA dojedziesz na Dni Jarocina
Jarocińskie Linie Autobusowe między 1 a 4 maja uruchomią dodatkowe kursy, które
umożliwią dojazd na imprezy, jakie odbędą się w ramach Dni Jarocina. Autobusy będą
wyjeżdżały z Jarocina po godzinie 14.00, 16.00, 22.00 i 24.00 i będą kursowały czterema
trasami.

2013-04-29 | 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. 10 i 11 maja na
jarocińskim rynku stanie mammobus, w którym będą
przeprowadzane badania. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja
telefoniczna: 61 44 81 384. Dzwonić można od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Podczas rejestracji pacjentki
poproszone zostaną o podanie numeru PESEL oraz numeru
telefonu kontaktowego.

2013-04-29 | Popkultura rusza

Już wkrótce rozpocznie się druga edycja projektu "Z
kontrkultury w popkulturę", w ramach którego uznani artyści
street-art wykonują w przestrzeni miejskiej wielkoformatowe
obrazy związane z tradycjami festiwalowymi Jarocina.
Malowanie rozpocznie OTECKI, czyli Wojciech Kołacz, 6 maja
2013 roku na szczycie bloku przy ul. Sportowej 4 w
Jarocinie. Kolejne dwa obrazy powstaną między 6 a 14
czerwca. Jeden, który zrealizują wspólnie CZARNOBYL, czyli
Damian Terlecki i niemiecki artysta PISA73, na os.
Kościuszki w Jarocinie, oraz drugi na budynku Jarocińskiego
Kina "Echo" autorstwa SWANSKIEGO, czyli Pawła
Kozłowskiego.
Równorzędnie z malowaniem murali artyści w dniach od 8 do
12 i od 22 do 26 maja poprowadzą warsztaty dla młodzieży. Założeniem warsztatów jest
próba stopniowego opanowania "nielegalnie" powstających napisów na zabudowie
miejskiej poprzez kanalizację twórczej energii młodzieży, interesującej się graffiti, w
proces kształtowania wizerunku miasta. W efekcie finalnym uczestnicy warsztatów
wykonają murale na budynkach garaży znajdujących się na osiedlu 1000-lecia w
Jarocinie.
Wszystkie malowidła, jak w roku ubiegłym, będą częścią plenerowej wystawy związanej z
tworzonym w Jarocinie Spichlerzem Polskiego Rocka. Gmina Jarocin przeznaczyła na to
zadanie 31 000 zł. Pozostałą część sumy o wysokości 30 000 zł Muzeum Regionalne w
Jarocinie pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie:
Edukacja, priorytet: Edukacja kulturalna, rodzaj zadania: Zadania interdyscyplinarne lub
skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijające kreatywność przy
jednoczesnym zdobywaniu umiejętności. Przedsięwzięcie wspiera także Bank Spółdzielczy
w Jarocinie.
Projekt realizowany jest przy społecznym wsparciu Spółdzielni Mieszkaniowo LokatorskoWłasnościowej w Jarocinie, Zarządu Osiedla nr 8 w Jarocinie "1000-lecia", Ośrodka
Kuratorskiego przy Sadzie Rejonowym w Jarocinie oraz Stowarzyszenia Osiedle w
Jarocinie. Patronat medialny nad projektem objęła Gazeta Jarocińska.

2013-04-26 | Święto jarocińskiego batalionu
Dzisiaj odbyły się obchody 68. rocznicy utworzenia jednostki wojskowej w Jarocinie.
Rozpoczęła je msza święta w kościele o.o. franciszkanów w intencji batalionu i żołnierzy.
Druga część uroczystości rozpoczęła się w samo południe na placu apelowym w
koszarach.

W uroczystości wziął udział burmistrz Stanisław Martuzalski, starosta Mikołaj Szymczak,
dowódca II skrzydła lotnictwa taktycznego generał brygady Włodzimierz Usarek oraz
przedstawiciele związków kombatanckich, poczty sztandarowe szkół i mieszkańcy.
Ceremonię uświetnił występ orkiestry wojskowej. Na mieszkańców, którzy zawitali dzisiaj
do jednostki, czekało wiele atrakcji: pokaz sprzętu wojskowego, defilada pododdziałów
oraz poczęstunek grochówką.

Obchody jubileuszu jednostki były doskonałą okazją do wręczenia listów gratulacyjnych
za osiągnięcia oraz nagród uznaniowych za wzorowe wykonywanie zadań służbowych dla
pracowników jednostki.

2013-04-25 | Harcerska poczta piesza na 100-lecie
Najbliższy weekend upłynie w Jarocinie pod
znakiem 100-lecia harcerstwa. Z tej okazji Koło
Polskiego Związku Filatelistów w Witaszycach
zorganizowało "Harcerską pocztę pieszą". W piątek
26 kwietnia w obozie harcerskim zlokalizowanym w
miejskim parku, zostanie utworzone stoisko
pocztowe. Oferowane na nim będą pamiątkowe
walory związane z 100. rocznicą jarocińskiego
skautingu: okolicznościowy datownik z hasłem "100
LAT HARCERSTWA W JAROCINIE INAUGURACJA
OBCHODÓW 26.04.2013r. Jarocin Poznański 1"
oraz kartka pocztowa, na której przedstawiono
fotografię pamiątkowej tablicy, odsłoniętej w 81.
rocznicę pierwszej zbiórki skautów jarocińskich.

Wszyscy chętni, który przyjdą na polanę przy Pałacu Radolińskich będą mogli wysłać
tradycyjne pozdrowienia do swoich bliskich. Wystarczy, odnaleźć namiot, w którym od
godziny 16:00 pracować będą urzędnicy pocztowi. Po godzinie 17:00 listonosz w
towarzystwie harcerzy przejdzie z korespondencją do Urzędu Pocztowego przy Al.
Niepodległości 13 w Jarocinie. Tam złoży przesyłki do dalszego opracowania i ekspedycji.
Kartki i koperty zostaną ostemplowane fioletową pieczątka o treści: Przeniesiono
"Harcerską Pocztą Pieszą" w dniu 26.04.2013 r. na trasie Plac przy Pałacu Radolińskich w
Jarocinie - Urząd Pocztowy Jarocin Poznański 1.
Datownik okolicznościowy będzie stosowany w Urzędzie Pocztowym Jarocin Poznański 1,
Al. Niepodległości 13 przez kolejnych 28 dni. Jubileuszowe kartki pocztowe będą
sprzedawane do wyczerpania zapasów.

2013-04-24 | Ważny komunikat dla kierowców!
Z powodu trwających remontów dróg ulica Wrocławska na odcinku od ul. Kilińskiego do
ul. Paderewskiego będzie zamknięta. Sugerowany objazd przez Rynek i ulicę Wąską.
Utrudnienia potrwają do 26 kwietnia.

2013-04-23 | Utrudnienia na drodze krajowej nr 11
Ważna informacja dla kierowców!
Wczoraj (22 kwietnia) został zamknięty dla ruchu most przez rzekę Wartę w ciągu drogi
krajowej nr 11 w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą. Utrudnienia potrwają około 2
tygodni.
Na czas remontu mostu wyznaczono objazdy:
z Poznania w kierunku Jarocina kierowcy w miejscowości Miąskowo zjeżdżają na dk nr 15
i dalej do Miłosławia następnie drogą wojewódzką 441 w kierunku na Pyzdry następnie
drogą wojewódzką 442 do Gizałek i dalej 443 i do Jarocina.
Objazd w kierunku Poznania
Jadąc z Jarocina w miejscowości Klęka na dk 11 kierujemy się drogą wojewódzką 436 do
Śremu i następnie drogą wojewódzką 434 i dalej do Poznania.
Jednocześnie informujemy, że dla pojazdów ciężarowych alternatywną drogą do dk nr 11
jest droga nr 5 z Poznania do Wrocławia oraz autostrada A4 i drogi S8 i nr 8.
źródło: GDDKiA O/Poznań 23.04.2013 r.

2013-04-22 | Historyczne dofinansowanie dla Jarocina
Dzisiaj o godzinie 12.00 w jarocińskim
ratuszu odbędzie się podpisanie umowy o
dofinansowanie projektu "Rozbudowa
Zakładu Zagospodarowanie Odpadów". Na
jej mocy Zakład Gospodarki Odpadami w
Jarocinie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko otrzyma 85
milionów złotych. Negocjacje w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej zakończyły się wynikiem
pozytywnym. W ostatnich tygodniach spełnione zostały warunki merytoryczne,
postawione przez Ministerstwo Środowiska, co pozwoliło na podpisanie umowy na
dofinansowanie. Podpisanie umowy jest pierwszym elementem, który rozpocznie proces
realizacji inwestycji, której wartość wyniesie blisko 150 mln zł.

2013-04-22 | 85 mln zł trafi do Jarocina
Dzisiaj w Jarocinie w samo południe
nastąpiło podpisanie umowy o
dofinansowanie projektu "Rozbudowa
Zakładu Zagospodarowanie Odpadów". Na
jej mocy Zakład Gospodarki Odpadami w
Jarocinie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko otrzyma 85
milionów złotych. Umowę podpisał Mariusz
Zadrożny - prezes zarządu ZGO Sp. z o.o.
oraz Krystian Szczepański - zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach inwestycji, której realizacja w sposób symboliczny rozpoczęła się dzisiaj,
powstanie najnowocześniejszy w regionie zakład obróbki odpadów. ZZO zostanie
wybudowany na 20 ha, gdzie zaplanowano m.in. nowoczesną linię do sortowania śmieci,
budowę kwatery do ich składowania, a także wykonanie instalacji kogeneracyjnej, dzięki
której będzie można pozyskiwać energię elektryczną i cieplną na potrzeby zakładu.
Powstanie też wiele technologicznych instalacji wspomagających. Dzięki temu zakład ma
jeszcze efektywniej przetwarzać odpady i odzyskiwać surowce wtórne z korzyścią dla
środowiska.
Beneficjentem i inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., czyli spółka, w
której 100% udziałów mają samorządy - strony Porozumienia Międzygminnego w
zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. W jego skład
wchodzą gminy: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto, Żerków, Krzykosy, Czermin,
Gizałki, Dobrzyca, Chocz, Borek Wlkp., Zaniemyśl, Książ Wlkp., Środa Wlkp., Piaski,
Dominowo i Kórnik. Obecnie trwają prace nad formalnym włączeniem Gminy Śrem do
porozumienia.

Całkowita wartość projektu wynosi 124 718 624,21 zł netto. Wysokość dofinansowania z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie ponad 85,3 mln zł. Spółka
zostanie dokapitalizowana przez członków porozumienia - kwotą w wysokości ponad 25,5
mln zł. Pozostałe środki na realizację inwestycji stanowić będzie pożyczka z NFOŚiGW na
kwotę ponad 13,6 mln zł.
Kwota ponad 85 mln zł to największe dofinansowanie, jakie udało się pozyskać w historii
jarocińskiego samorządu. - Blisko 150-milionowa inwestycja będzie największym
samorządowym przedsięwzięciem na terenie Ziemi Jarocińskiej - mówi Burmistrz Jarocina
Stanisław Martuzalski. - Jednak uzyskanie dofinansowania to przede wszystkim
zwieńczenie wysiłków oraz wielki sukces 18 gmin Międzygminnego Porozumienia w
zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. To przecież te 18
samorządów podpisało się pod tym projektem i chcą go realizować - podkreśla burmistrz.

2013-04-22 | Remonty na ul. Wrocławskiej i ul. Zagonowej
Od wtorku 23 kwietnia rozpoczną się prace remontowe na trzech odcinkach ul.
Wrocławskiej w Jarocinie:
- od ul. Kilińskiego do ul. Wolności
- od ul. Hallera do ul. Dąbrowskiego
- od skrzyżowania z ul. Węglową w kierunku Goliny do wjazdu na osiedle Konstytucji 3
Maja.
Prace rozpoczną się także na ul. Zagonowej w Jarocinie na odcinku od skrzyżowania z
drogą krajową nr 15 do skrzyżowania z ul. Żniwną. W ramach remontów uszkodzona
nawierzchnia zostanie sfrezowana, położony zostanie nowy dywanik asfaltowy oraz
wymienione uszkodzone fragmenty krawężnika. Na czas remontu na ul. Wrocławskiej i
Zagonowej wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.
W czasie remontu obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania i postoju w strefie
płatnego parkowania na ul. Wrocławskiej od ul. Kilińskiego do ul.
Paderewskiego.Prace mają zakończyć się najpóźniej 30 kwietnia.

2013-04-19 | Zagłosuj na swoją szkołę!
Na portalu jarocin.naszemiasto.pl trwa plebiscyt na
najpopularniejszą szkołę z terenu gminy Jarocin. W plebiscycie
bierze udział jedenaście placówek. Już teraz możesz
zagłosować na swoją szkołę. - Postanowiliśmy zorganizować
taki plebiscyt żeby uczniowie ich rodzie i nauczyciele włączyli
się do wspólnej zabawy. Dlatego wybieramy
najsympatyczniejszą szkołę w Jarocinie. Chciałbym podkreślić,
że warto wziąć udział w tym plebiscycie, bo trzy najlepsze
placówki w nagrodę otrzymają książki, które wzbogacą
szkolną bibliotekę - wyjaśnia Kamil Bachorz, redaktor portalu

jarocin.naszemiasto.pl
Plebiscyt potrwa do 15 maja włącznie. Głosować można codziennie na stronie
www.jarocin.naszemiasto.pl. Osoby, które zrejestrują się w serwisie www.naszemiasto.pl
będą mogły oddać dodatkowo pięć głosów w ciągu dnia. Głosować można tutaj

2013-04-19 | Utrudnienia w ruchu
Z powodu prac, związanych z ułożeniem nakładki z betonu asfaltowego, od poniedziałku
22 kwietnia br. zamknięta będzie dla ruchu ul. Barwickiego w Jarocinie. Na czas remontu
wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na ul. Śródmiejskiej oraz możliwość
przejazdu przez rynek. Prace potrwają najdłużej do końca tygodnia - tj. do piątku 26
kwietnia. Za utrudnienia przepraszamy.

2013-04-17 | Motoserce w Jarocinie
W najbliższą niedzielę 21 kwietnia w Jarocinie
odbędzie się akcja MOTOSERCE. Zbiórce krwi dla
dzieci będą towarzyszyły atrakcje takie jak: parada
motocyklowa, wystawa motocykli, pokazy yoyo i
ratownictwa medycznego oraz koncerty. Na scenie
pojawią się m.in. Arte Fuckt oraz PERSONA NON
GRATA. Ciekawą atrakcją będą "alkogogle", dzięki
którym można się przekonać, jaki obraz widzi
osoba po spożyciu alkoholu. Zbiórka krwi będzie
miała miejsce w ratuszu. Chętnych do podzielenia
się tym cennym darem zapraszamy od godz. 10.00 do 14.00. W Jarocinie akcję
Motoserce organizuje miejscowy oddział klubu motocyklowego "Born to ride" przy
współpracy jarocińskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Akcję patronatem objął
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Organizatorem ogólnopolskiej akcji
MOTOSERCE jest Kongres Polskich Klubów Motocyklowych.

2013-04-17 | Saaby w Jarocinie
W ramach Ogólnopolskiego Zlotu Saab Klub Polska na jarociński rynek w sobotę 13
kwietnia zjechało ponad 50 aut. Tym samym nasza starówka stała się miejscem startu
rajdu turystyczno-krajoznawczego miłośników marki Saab.

Burmistrz Stanisław Martuzalski przywitał uczestników rajdu, życzył im dobrej zabawy
oraz zachęcał do odwiedzenia Jarocina w czasie tegorocznego festiwalu. Uczestnicy zlotu
po kolei wyruszyli z rynku na rajd po Ziemi Jarocińskiej. Na szlaku 65-kilometrowej trasy
zwiedzili m.in. muzea w Śmiełowie oraz Witaszycach.

2013-04-17 | Masz prawo wiedzieć
Spotkanie z Szymonem Osowskim na temat dostępu do
informacji publicznej odbędzie się w piątek 26 kwietnia o godz.
17.00 w sali kominkowej w Pałacu Radolińskich w Jarocinie.
Wstęp bezpłatny.
Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jak uzyskać
informacje m. in. o: przebiegu konkursu na dotacje,
możliwości zobaczenia dokumentacji konkursów, działaniu
rady gminy i komisji, kompetencjach dyrektora szkoły dziecka,
przygotowaniu gminy do współpracy z organizacjami
pozarządowymi, wydatkami władz gminy na promocję,
inwestycjach planowanych do relazizacji w najbliższych latach.
Ponadto podczas spotkania będzie można: zapoznać się z
zagadnieniem informacji publicznej i procedur dostępu do
informacji publicznej, zapoznać się z jawnością działania i wydatkowania funduszy
publicznych w kontekście informacji publicznej, poznać, jakie informacje są informacją
publiczną, udostępnianą przez m.in. instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe.
Szymon Osowski - certyfikowany trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych. Koordynator działań związanych z programami szkoleniowymi SLLGO w

zakresie informacji publicznej. Współautor internetowego kursu na temat dostępu do
informacji publicznej. Przygotowuje opinie SLLGO w zakresie nowelizacji ustawy o
dostępie do informacji publicznej. Stale się kształci, uczestnicząc w konferencjach,
sprawach sądowych i rozwiązując przypadki napływające do Pozarządowego Centrum
Dostępu do Informacji Publicznej. Na spotkanie zapraszają Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Jarocin oraz Urząd Miejski w Jarocinie.

2013-04-17 | Koziołek Matołek zawita do Jarocina
W ramach projektu Wielki Teatr w Małym Mieście
Junior najmłodsi mieszkańcy gminy będą mogli
zobaczyć 4 sztuki. Już w maju w Jarocinie zagości
"Koziołek Matołek" Teatru Lalek Banialuka z Bielska
Białej. W czerwcu będzie można zobaczyć
"Niekończącą się opowieść" (Legnica), a po
wakacjach "Carskiego Syna" (Koszalin) i "Królową
Śniegu" (Łódź). Spektakl "Koziołek Matołek"
odbędzie się we wtorek, 14 maja o godzinie 17:00
w kinie Echo w Jarocinie. Bilety w cenie 15 zł
(przedsprzedaż do 9 maja) 20 zł (od 11 maja) do
nabycia w kasie kina i Cafe Kadr. Przedstawienie dla dzieci od 3 lat. S
Spektakl "Koziołek Matołek" zrealizowany jest w atrakcyjnej dla widza i lubianej przez
dzieci konwencji zabawy teatralnej. Wartka akcja, barwne przygody, zabawne sytuacje,
humorystyczne zdarzenia, wyborowe aktorstwo i przebojowa muzyka wypełniają
spektakl, czyniąc go atrakcyjnym i zapewniając widzom chwile niezapomnianego
relaksu.
Projekt Wielki Teatr w Małym Mieście Junior, realizowany przez Stowarzyszenie Jarocin
XXI, zakłada prezentację spektakli teatralnych dla dzieci w oparciu o dokonania
najważniejszych w kraju scen, specjalizujących się w ofercie dla młodego widza. Klamrą
spinającą edycję 2013 jest powiązanie teatru z literaturą. Pokazane zostaną 4 rożne pod
względem formy spektakle (teatr lalki, teatr aktora, musical). Projekt uczy teatru, a
równocześnie jest wyzwaniem dla grup teatralnych na kontakt z nową publicznością oraz
na występ w miejscu, gdzie brak teatralnej infrastruktury.

2013-04-17 | Jarocin Festiwal 2013
Znane są kolejne zespoły, które wystąpią podczas Festiwalu w Jarocinie, który odbedzie
się od 19 do 21 lipca. Do składu dołączają Strachy Na Lachy, Frank Turner, Włochaty,
Tres B oraz Dr Misio!

Strachy na Lachy to projekt powołany do życia w 2002 roku
przez Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego i Andrzeja "Kozaka"
Kozakiewicza, założycieli Pidżamy Porno. Zespół debiutował w
2003 roku płytą "Strachy na Lachy", bardzo ciepło przyjętą
przez fanów nie tylko Pidżamy. Kolejne lata i kolejne
wydawnictwa przynosiły Strachom coraz większą popularność,
single takie jak "Dzień Dobry Kocham Cię", "Żyję w kraju" czy
"Ostatki" wspinały się na szczyty polskich list przebojów. Pod
koniec września zespół wydał swoje pierwsze koncertowe DVD "Przejście" - które jest zapisem koncertu w łódzkiej Wytwórni.
W lutym 2013 roku miała miejsce premiera najnowszej płyty
zespołu "!TO!", promowanej przez single "Mokotów" oraz "I
Can't Get No Gratisfaction". Album zebrał doskonałe recenzje i
już dzisiaj ma status jednego z najwybitniejszych krążków w
dyskografii Strachów!

Frank Turner to brytyjski wokalista folk rockowy i
hard core?owy. Karierę solową rozpoczął w roku
2004, po rozpadzie jego poprzedniego zespołu
Million Dead, grającego melodyjny post-hardcore
punk. Zadebiutował albumem "Sleep Is For The
Week" wydanym przez Xtra Mile Recordings.
Muzyka Franka Turnera inspirowana jest klasycznym rockiem akustycznym, folkiem oraz
punkiem. W swoich utworach Turner oscyluje między surowymi, prostymi układami
chwytów a bardziej wyrafinowaną konstrukcją (szczególnie w nowszych utworach).
Warstwa liryczna utworów Franka Turnera skupia się głównie na emocjach ("Worse
Things Happen at Sea", "Decent Cup of Tea"), przyjaźni ("Ballad of Me and My Friends"),
dotykając jednak momentami tematów politycznych
("Thatcher Fucked the Kids"). Stałym elementem
tekstów Turnera jest również jego subkulturowy
matecznik - scena HC/punk, do której odnosi się
często z sympatią, ale również przekorą i
dystansem ("Once We Were Anarchists", "Back in
the Day"). W roku 2012 artysta wystąpił na
otwarciu londyńskich igrzysk olimpijskich! Piąty
album w dyskografii Turnera zatytułowany "Tape
Deck Heart" ukaże się 22 kwietnia. Promowała go
piosenka "Four Simple Words".

Włochaty to zespół pochodzący ze Szczecina. Swój
pierwszy koncert zagrał w 1987 roku. W 1991
wydał pierwszą kasetę "For Sale" w 100
egzemplarzach. W roku 1993 roku zdobył
wyróżnienie i zagrał na dużej scenie na Festiwalu
Muzyków Rockowych w Jarocinie. Ponownie w
Jarocinie jako gość wystąpił w 2006 roku. W tzw.
międzyczasie zagrał wiele koncertów na różnych
scenach w kraju, jak i liczne trasy zagraniczne,
m.in. Francja, Anglia, Niemcy, Holandia, Czechy
oraz ma też wspólne występy z takimi klasykami gatunku jak: Dead Kennedys, Crass,
Conflict, UK Subs, Chumbawamba czy ostatnio Citizen Fish. Włochaty przez ponad dwie
dekady aktywnie uczestniczy w społecznej dyskusji na temat losów świata i człowieka.
Ma na koncie 7 płyt studyjnych, 2 single, 1 płytę koncertową oraz książkę "Dopisać swój
wers..." wydaną w 2007 roku przez wydawnictwo Jiraffa Roja z Warszawy. Ostatnia płyta
"Wbrew wszystkiemu" ukazała się w 2010 roku nakładem wydawnictwa Pasażer. Od
zawsze w swoim przekazie radykalni, związani ze
sceną niezależną, alternatywną oraz społecznymi
ruchami wolnościowymi, ekologicznymi, praw
zwierząt i antifą. Mają na koncie współpracę z
takimi organizacjami jak Amnesty International ,
Greenpeace, Stowarzyszenie Nigdy Więcej czy
Fundacja ?Inna Przestrzeń? na rzecz Wolnego
Tybetu.
Grupa Tres.B składa się z Polki (Misia Furtak) i
dwóch muzyków o międzynarodowym rodowodzie
(gitarzysta Olivier Heim ma amerykańskie i holenderskie obywatelstwo, perkusista,
Thomas Pettit, brytyjsko-duńskie korzenie). Nazwa
zawiązanego w Danii zespołu oznacza (z francuskiego)
"bardzo.B" i jest odnośnikiem do muzyki klasy B, surowej,
nieoszlifowanej. Pierwsza nagrana w Polsce płyta Tr?s.b
"The Other Hand" ukazała się na rynku w 2010 r.
nakładem EMI Music Poland. Finalnego szlifu nadał jej w
swym nowojorskim studio nadworny producent Nicka
Cave'a - Victor Van Vugt, znany ze współpracy z the Bad
Seeds, PJ Harvey. W ich muzyce możemy doszukać się
także echa Sonic Youth. Płyta została uhonorowana
nagrodą Fryderyki 2011 w kategorii Fonograficzny Debiut
Roku. Druga płyta "40 Winks of Courage" przyniosła im
uznanie mediów i Paszport Polityki 2012.
Dr Misio, to męska załoga pod wodzą Arka Jakubika - aktora, scenarzysty, reżysera
związanego z ambitnymi projektami filmowymi na kulturalnej mapie Polski, znanego
głównie ze świetnych ról dramatycznych w filmach Wojtka Smarzowskiego ("Wesele",
"Dom zły", "Drogoówka") oraz z roli managera legendarnej Paktofoniki w filmie "Jesteś
Bogiem". Arek wyreżyserował m.in. teatralnego "Jeźdźca burzy" z muzyką The Doors i
debiutancką fabułę "Prosta historia o miłości" - Grand Prix Kina Niezależnego na
Festiwalu w Gdyni z Magdą Popławską, Rafałem Maćkowiakiem & Bartkiem Topą w rolach

głównych. Nazwę Dr Misio przekornie zaczerpnięto z tekstu "Dr Misio" pisarza, redaktora
m.in. działu "Kultura" G. W., wyróżnionego nagrodą Czytelników Literackiej "Nike" Krzysztofa Vargi o schizoidalnej naturze człowieka. Oprócz twórczości Krzysztofa Vargi
zespół w warstwie literackiej może poszczycić się słowami również zaprzyjaźnionego
poety, wielokrotnie nominowanego do Literackiej Nagrody "Nike", laureata "Paszportu
Polityki"), dziennikarza & muzyka - Marcina Świetlickiego. Debiutancki album,
zatytułowany "Młodzi" ukazał się pod skrzydłami wytwórni Universal Music Polska. Płytę
nagrano w 2012 u Adama Toczko w Elektra Studio z Olafem Deriglasoffem w roli
producenta muzycznego.

2013-04-16 | Maraton na urodziny
Blisko 30 biegaczy wystartowało w maratonie,
zorganizowanym przez jarociński Atlas Fitnes Club z
okazji trzeciej rocznicy jego działalności.
Uczestników imprezy przywitał burmistrz Stanisław
Martuzalski. Wojciech Wiśniewski - menager Atlas
FC i główny organizator biegu, wręczył włodarzowi
miasta numer startowy "1". Maraton rozpoczął się
przed południem w niedzielę 14 kwietnia, a
miejscem startu była szkółka leśna na terenie
jarocińskiego nadleśnictwa przy ul. Poznańskiej.
Zawodnicy pokonali pętlę o długości ponad 10 km.
Maraton ukończyli wszyscy uczestnicy, a jako pierwszy na metę przybiegł Adam
Kowalewski z Nowego Miasta, uzyskując czas 39,24 min. Uczestnikom przyświecało
hasło: "ruch rzeźbi umysł, serce i ciało". Wśród biegaczy z nr 35 był Jarosław
Niewiadomski - uczestnik maratonu polonijnego w Chicago, którego wyjazd do USA
zorganizował i sponsorował Janusz Sibilski - dawny zawodnik KS Victoria, dziś członek
MKOL. Niedzielna impreza zakończyła się przy herbacie, pizzy i ognisku. Organizatorzy
zapowiedzieli sportowe świętowanie kolejnych jubileuszy klubu.

2013-04-12 | Bratki ozdobią Jarocin
Dzisiaj w Jarocinie rozpoczęło się wiosenne
sadzenie kwiatów. Miejskie klomby upiększą bratki.
Nasadzenia kwiatów, w wyniku przetargu, gmina
powierzyła Zakładowi Wielobranżowemu
Agro_Zieleń z Jarocina. Za kwotę 85.860,00 zł
wykonawca zakupi kwiaty na nasdazenie wiosenne
oraz letnie. Poza tym zajmie się też utrzymaniem
kwietników i rabat. Podobnie jak w latach ubiegłych
miejskie klomby ozdobią najpierw kolorowe bratki.

Później pelargonie upiększą okna ratusza i Urzędu Miejskiego oraz wieże kwiatowe przy
ul. Żwirki i Wigury i na rynku. Latem, kiedy bratki już przekwitną, zastąpią je m.in. turki i
szałwia.

2013-04-12 | Miłośnicy Saaba w Jarocinie
W sobotę 13 kwietnia, w ramach Ogólnopolskiego
Zlotu Saab Klub Polska, na jarociński rynek zjedzie
blisko 90 aut. Tym samym nasza starówka stanie
się miejscem startu rajdu turystycznokrajoznawczego miłośników marki Saab. Auta zjadą na rynek około godziny 9.30 i będą
stopniowo - do ok. godz. 12.00 - wyjeżdżały na trasę rajdu.

2013-04-12 | Uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej
Obchody 73. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz upamiętniające ofiary katastrofy polskiego
samolotu pod Smoleńskiem sprzed 3 lat odbyły się w piątek 12 kwietnia. Uroczystość
została zainaugurowana mszą św. o godz. 11.00 w kościele ojców franciszkanów.
Następnie przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszone delegacje udały się
jednostki wojskowej. Tam dowódca ppłk Andrzej Galan powitał wszystkich
zgromadzonych. Następnie głos zabrał Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak oraz
Zastępca Burmistrz Hanna Szałkowska. Odczytano również Apel Poległych i oddano salwę
honorową.
Uroczystości zwieńczyło złożenie kwiatów pod
tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej
oraz katastrofy samolotu pod Smoleńskiem.
KATYŃ - 73 rocznica zbrodni
5 marca 1940 roku Biuro Polityczne
Wszechzwiązkowej Komunistycznej
Partii(bolszewików) WKP(b), podjęło decyzję o
zamordowaniu ok. 15 tysięcy polskich jeńców. Na
dokumencie jako pierwszy podpis złożył J. Stalin.
Zaczęły się planowe i systematyczne egzekucje.
Zabierano pas główny, obrączkę, zegarek i
krępowano ręce - strzał w tył głowy i piach. I
następny (slieduszczij) - pas, krępowanie rąk, strzał w tył
głowy i piach. I tak piętnaście tysięcy razy. Zmieniano pistolety
na niemieckie, bo rosyjskie nie wytrzymywały częstotliwości
strzałów. Był to początek masowej zbrodni na polskich
oficerach.
Wśród zamordowanych było około 40 mieszkańców Jarocina i
okolic. Dokładna liczba nie jest znana. Wśród nich był Maszner
Czesław - ur. 20.07.1911 r. w Kiełpinach k. Wolsztyna. Po
ukończeniu Uniwersytetu Poznanańskiego był nauczycielem
matematyki w gimnazjum w Jarocinie - dzisiejszym LO. Walczył
w kampanii wrześniowej 1939r. Po agresji sowieckiej 17
września trafił do obozu w Kozielsku. Lista NKWD KOZ/506510/50. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r.
W latach 1940-1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię
katyńską, jednak 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to "jedna z ciężkich
zbrodni stalinizmu". 13 kwietnia stał się oficjalnym dniem, kiedy obchodzimy corocznie
tamte tragiczne wydarzenia. Niestety wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską, nie
zostało wyjaśnionych. Może obchody kolejnych rocznic i przypominanie tej zbrodni
sprawi, że dla wielu ludzi, słowo "Katyń" nie będzie tylko podręcznikowym hasłem, ale
prawdziwą historią zbrodni na narodzie polskim i rodzinnych tragedii.
W roku 2010 w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej Polskie Towarzystwo Historyczne w
Jarocinie przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji sadzenia tzw. "Dębów Katyńskich". Miały

upamiętniać osoby pochodzące z ziemi jarocińskiej i zamordowane w Katyniu. W ten
sposób oddano im hołd w kilku miejscowościach na terenie gminy i powiatu. "Dąb
Katyński" posadzony został też na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie,
upamiętniający Czesława Masznera - nauczyciela tej szkoły. - Od tej pięknej akcji
sadzenia dębów pamięci, minęły trzy lata. Trudno się dzisiaj oprzeć refleksji, że nie
wszędzie pamięta się o tych miejscach i należycie pielęgnuje - mówi Andrzej Gogulski z
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Jarocinie, który zobowiązał się do podjęcia akcji
mającej na celu odnowienie tabliczek, zabezpieczenia posadzonych drzewek i
uporządkowanie tych miejsc.

2013-04-11 | JAROCinfo nr 2/2013
Zapraszamy do lektury drugiego numeru Bezpłatnego Informatora Gminy Jarocin
JAROCinfo. W numerze m.in.:
- Dni Jarocina 2013
- Budujemy ul. Ługi w Jarocinie
- Remonty dróg po zimie
- Samorządowe Szkoły Cyfrowe w Jarocinie
- Spichlerz z budżetu gminy Jarocin Festiwal 2013
- Burmistrz i radni proponują zniżki w opłatach śmieciowych
JAROCinfo nr 2/2013

2013-04-11 | Dni Jarocina 2013
Po wielu latach zawieszenia do gminnego kalendarza imprez
powracają Dni Jarocina. Przez cztery dni - od 1 do 4 maja jarociński rynek będzie rozbrzmiewać muzyką, a na finał
święta miasta zaśpiewa Andrzej Piaseczny. W bogatym
programie, jaki zaproponuje nam główny organizator imprezy
- Jarociński Ośrodek Kultury - każdy z pewnością znajdzie coś
odpowiedniego dla siebie. Wszystkich mieszkańców Gminy
Jarocin zapraszamy do wspólnej zabawy!

1 maja
Pierwszy dzień świątecznego weekendu w Jarocinie będzie gratką
dla fanów hip-hopu. O godz. 15.15 na scenie, która stanie na
rynku, pojawią się jarocińskie formacje Słowa Ulic i NGWM wraz z
zaproszonymi gośćmi. W przerwie bloku hip-hopowego, między
godziną 16.00 a 18.00, odbędzie się koncert charytatywny "Gramy
dla Piotra". Laureat I Młodzieżowego Przeglądu Piosenki
"Śpiewajmy wszyscy" Jarocin 1992, Piotr Sznura, jest bardzo
chory. Rok temu przygotowywał materiał na swoją debiutancką
płytę. Niestety jedna chwila przekreśliła jego plany. Artysta jest
sparaliżowany. W czasie koncertu, jak i podczas wszystkich wydarzeń zorganizowanych w
ramach Dni Jarocina, prowadzona będzie zbiórka na rzecz Piotra. Wsparcie finansowe jest
potrzebne na rehabilitację oraz przeszczep komórek macierzystych. O godz. 18.00 na
scenę powrócą hip-hopowe dźwięki, które rozbrzmiewać będą do 21.00.
2 maja
Na czwartek, 2 maja zaplanowano Żakinadę. Kolorowy pochód młodzieży ze szkół z
terenu gminy przejdzie ulicami miasta. Dla ucznia, który przebierze się w najciekawszy i
najbardziej oryginalny strój, przewidziana jest nagroda - karnet na Jarocin Festiwal 2013!
Przemarsz zakończy się na rynku, gdzie punktem finalnym
będzie symboliczne wręczenie młodzieży kluczy do miasta.
Po godz. 14.00 na rynku odbędzie się happening z okazji
Dnia Flagi RP. - Wywieśmy 2 maja biało-czerwoną flagę i
zamanifestujmy nasze przywiązanie do polskiej tożsamości
oraz tradycji. Szczególnie w tym dniu nasza biało-czerwona
flaga powinna stać się symbolem łączącym i jednoczącym
jarociniaków, stanowiąc wyraźny znak naszej narodowej
przynależności - mówi Burmistrz Jarocina Stanisław
Martuzalski. Wszystkie przybyłe na happening osoby
dostaną białą lub czerwoną kartkę i stworzą "żywą" flagę,

która zostanie uwieczniona na pamiątkowej fotografii. Poza tym wypuszczonych także
ponad 800 balonów w barwach narodowych. Burmistrz Jarocina będzie rozdawał także
okolicznościowe przypinki. - Zapraszam wszystkich. Niech będzie Nas jak najwięcej! zachęca burmistrz Martuzalski.
Od godz. 15.00 będziemy mogli poczuć
przedsmak obywającego się co roku w lipcu
Jarocin Festiwal, bowiem na rynku
dominować będzie muzyka rockowa w
najrozmaitszych jej odmianach. Wszystko to
za sprawą pierwszej edycji konkursu Glan
Fan Music Festival. Gwiazdami wieczoru
będą zwycięzcy konkursów dwóch różnych
odsłon i dwóch odmiennych epok kultowej
imprezy, jaką jest jarociński festiwal: Magnificent Muttley (zwycięzca z 2011 r.) oraz Ga
Ga/Zielone Żabki (podwójny triumfator z 1992 i 1988 r.). Ich występ zostanie
poprzedzony konkursem, w którym zaprezentuje się 6 najciekawszych młodych zespołów
z terenu Południowej Wielkopolski. Artyści wybrani przez jury w składzie Mirosław Malec
(Ga Ga/Zielone Żabki), Piotr Banach (Indios Bravos, ex-Hey) oraz Sławek Pakos
(manager, wydawca serii płyt z cyklu "Z Jarocina...") walczyć będzie o udział w
przesłuchaniach "Hortex Rytmy Młodych" w dniu 18 lipca w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Nazwy tych grup poznamy do połowy kwietnia. Wybór zwycięzcy konkursu Glan Fan
Music Festival będzie wypadkową głosów jury pod przewodnictwem Mirosława Malca oraz
publiczności. Na swoich faworytów będzie można zagłosować podczas występów w dniu 2
maja oraz na fanpagu GLMF na Facebooku już od 18 kwietnia. Organizatorami Glan Fan
Music Festival są Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" (koordynator całości),
Fundacja "Ogród Marzeń", Jarociński Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Jarocinie
(Spichlerz Polskiego Rocka) oraz Biblioteka Publiczna w Jarocinie. Impreza finansowana
jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Jarocin.
3 maja
Trzeci dzień Dni Jarocina rozpoczną obchody Święta Konstytucji 3 Maja. O godz. 11.30 w
Parku Zwycięstwa delegacje władz samorządowych, kombatantów, szkół oraz służb
mundurowych złożą kwiaty przy pomniku "Bohaterskich Synów Ziemi Jarocińskiej 19391945". Następnie z placu przy remizie OSP Jarocin a wyruszy pochód zebranych delegacji
oraz strażaków gminnych jednostek OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej do kościoła p.
w. Chrystusa Króla w Jarocinie. Tam zostanie odprawiona msza św. w intencji ojczyzny
oraz w intencji strażaków z okazji ich święta. Po mszy nastąpi przemarsz na rynek, gdzie
odbędzie się oficjalna część obchodów z okazji Dnia Strażaka.
Piątkowe popołudnie upłynie w rytmie biesiady. Przez sześć godzin czas umilać będą nam
zespoły Druga Zmiana, Two Boys oraz Master.
Miłośników muzyki biesiadnej zapraszamy na rynek
o godz. 16.00.
4 maja
Ostatni dzień jarocińskiego świętowania rozpoczną
pokazy w wykonaniu najmłodszych mieszkańców

gminy. Na scenie, jako pierwsze, swoje umiejętności zaprezentują dzieci z gminnych
przedszkoli oraz młodzież skupiona wokół Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Publiczności
zaprezentują się także DZIECI JAROCINA. Zespół, nazywany także Orkiestrą
Reprezentacyjną Spichlerza Polskiego Rocka, łączy kilka pokoleń - od sześciolatków do
osiemdziesięciolatków. Wspólnie wykonują piosenki znane z jarocińskich festiwali,
począwszy od lat 70-tych, aż do współczesności. Zespół tworzą dwie grupy wokalne:
młodsza (6-16 lat) i starsza (60+) oraz zespół akompaniujący (grupa pośrednia). Zespół
łamie granice i stereotypy. Jego występy są gorąco przyjmowane przez publiczność.
DZIECI JAROCINA to niecodzienny i nietuzinkowy projekt muzyczny, realizowany przez
Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego w Jarocinie. Głównym założeniem
przedsięwzięcia jest integracja i dialog międzypokoleniowy poprzez muzykę i śpiew.
Po prezentacjach wokalnych Burmistrz Jarocina wręczy nagrody oraz wyróżnienia dla
sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych za wyniki osiągnięte w 2012r.
Od godz. 18.00 koncertowy maraton rozpocznie
jarocińskie Acapulco. Następnie na scenie zagrają
artyści zrzeszeni przy JOK-u. O 19.30 posłuchamy
laureata Glan Fan Music Festiwal. Na finał Dni
Miasta zaśpiewa Andrzej Piaseczny. Początek
koncertu o godz. 21.00.
Podczas imprez, zorganizowanych na rynku między
1 a 4 maja, będzie można kupić bilety i karnety na
tegoroczny Jarocin Festiwal. Przez cały czas
wejściówki dostępne są także w sekretariacie Jarocińskiego Ośrodka Kultury od
poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Do 30 czerwca karnety kosztują 130 zł, a bilety
jednodniowe - 85 zł. Po tym terminie ceny o obu przypadkach wzrosną o 10 zł.
Zachęcamy do nabywania wejściówek właśnie w Jarocinie, bowiem tylko w naszym
mieście będą to tradycyjne bilety, o szczególnej wartości dla kolekcjonerów.
Poza wydarzeniami kulturalnymi w programie Dni Jarocina zorganizowane zostaną także
pokazy strażackie, gry i zabawy dla dzieci, stoiska promocyjne oraz gastronomia. Na
wszystkie z nich wstęp jest bezpłatny.
Głównym organizatorem tegorocznych Dni Miasta jest Jarociński Ośrodek Kultury przy
wsparciu Urzędu Miejskiego. Organizacja imprezy nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc
współorganizatorów oraz sponsorów, którym dziękujemy za wsparcie.

2013-04-11 | Świętowali w JOK-u
Obchody Światowego Dnia Inwalidy odbyły się 10
kwietnia w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Podczas
uroczystości Marian Kruk, przewodniczący Zarządu
Okręgowego Polskiego Związku Emerytów

Rencistów i Inwalidów z Kalisza, wręczył Józefowi Zielezińskiemu Złotą Odznakę
Honorową. W ten sposób uznany został wkład pracy wieloletniego prezesa jarocińskiego
oddziału PZERiI.
Spotkanie w JOK-u było także okazją do składania życzeń oraz słów uznania. - W każdym
dniu udowadniacie, że niepełnosprawność wcale nie musi być ograniczeniem, że można
żyć pięknie, że warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. Proszę, abyście Państwo z
wytrwałością wypełniali swoją misję. Niechaj Wasza siła i determinacja pomaga osiągać
szczytne cele i realizować trudne zadania, które nieustannie stawia przez Wami życie powiedział burmistrz Stanisław Martuzalski. Uroczystości uświetniły występy zespołów
muzycznych i chórów z terenu Ziemi Jarocińskiej.

2013-04-10 | Kolejne zespoły na festiwal
Znane są kolejne zespoły, które wystąpią podczas Festiwalu w Jarocinie, który odbędzie
się między 19 a21 lipca! Będą to tacy artyści jak Marky Ramone's Blitzkrieg, Izrael
(specjalny koncert z okazji XXX-lecia istnienia zespołu), Happysad, OCN, Chemia, Power
Of Trinity, Curly Heads oraz Rust.
Marky Ramone's Blitzkrieg to specjalny projekt, w
ramach którego Marky z zaprzyjaźnionymi
muzykami wykonuje najważniejsze utwory z
dyskografii Ramonesów! Aktualnie wokalistą
formacji jest niezwykły Andrew WK znany przede
wszystkim z wielkiego hitu "Party Hard" z 2001
roku! Przed rozpoczęciem współpracy z grupą
Ramones, Marky był członkiem takich formacji jak
Dust czy Richard Hell & The Voidoids. Krótko po
brytyjskiej trasie (koniec lat siedemdziesiątych)
podczas której The Voidoids grali razem z The
Clash, muzyk spotkał Dee Dee Ramone'a w
legendarnym CBGB. To wtedy Dee Dee zaproponował Marky'emu grę na perkusji w
Ramones. Pierwszą płytą, na której wystąpił jest "Road To Ruin". To album zawierający
jeden z największych przebojów Ramonesów czyli utwór "I Wanna Be Sedated". Marky
uczestniczył także w pracach nad kultowym filmem "Rock'n'roll High School", a także w
nagrywaniu, pod czujnym producenckim okiem Phila Spectora, przełomowego krążka
"End Of The Century". Po krótkiej przerwie (1983-1987) artysta powrócił do zespołu i
bębnił w nim do rozwiązania grupy w 1996 roku. Przez piętnaście lat w Ramonesach
Marky zagrał ponad 1700 koncertów! W roku 2000 wspomógł Joey'a Ramone'a na jego
solowym albumie "Don't Worry About Me". Rok później wraz z
pozotałymi Ramonesami (Joey, Dee Dee, Tommy) został
uhonorowany miejscem w prestiżowym Rock'nroll Hall Of Fame.
W tym samym roku wielki fan zespołu Bono wręczył grupie
nagrodę MTV za całokształt działalności. Marky do dziś nie
zwalnia tempa koncertując na całym świecie z projektem Marky
Ramone's Blitzkrieg!
Izrael to bez wątpienia najważniejszy zespół reggae w historii
polskiej muzyki! Po zaledwie kilku miesiącach działalności
formacja nagrała pierwszą płytę zatytułowaną "Biada, biada,
biada" (1983). Album wprawił w sporą konsternację zarówno
krytyków, jak i dużą część fanów. Nie chodziło nawet o samo
reggae i to, że nad Wisłą było to zjawisko względnie nowe, ale
także o konsekwencję, z jaką Izrael importował do Polski nie

tylko samą muzykę, ale też całą jej kulturową otoczkę - włącznie z rastafariańską
ideologią. Do najważniejszych krążków w dyskografii Izraela należą albumy "1991" czy
"Nabij Faję"! Przez zespół przewinęła się plejada wybitnych polskich muzyków, m.in.
Robert Brylewski, Paweł Kelner, Darek Malejonek, Kinior, Stopa i wielu innych. Występ w
Jarocinie będzie specjalnym koncertem z udziałem wielu niezwykłych gości!

Happysad wydał we wrześniu 2012 roku swój najnowszy
album - "Ciepło/Zimno". Płyta powstawała w niewielkim domu
na Warmii. "Jeszcze nigdy żadne miejsce nie miało tak dużego
wpływu na naszą twórczość" mówią członkowie happysad. "Do
tego miejsca jeździliśmy trzykrotnie. W roku 2010 i 2011
spotykaliśmy się tam na burzy mózgów, czekaliśmy na wenę i
gdy przychodziła, robiliśmy po prostu piosenki. W 2012, w
największe lutowe mrozy, pojechaliśmy tam z Leszkiem
Kamińskim, aby wszystkie te pomysły zarejestrować." Według
muzyków na płycie usłyszymy 12 utworów w klimacie dobrze
znanym fanom. "To wciąż są piosenki do śpiewania przy
ognisku, których melodie i teksty łatwo zapamiętać, choć w
kilku utworach zapuściliśmy się w rejony dla nas kompletnie
obce. Z piosenek zawartych na płycie, z jej
brzmienia, z pracy z Leszkiem, z przeżytej
przygody jesteśmy bardzo zadowoleni". Zawartość
płyty, w tym single "Wpuść mnie" oraz "Bez
znieczulenia", dowodzą, że słusznie!

Pierwsza angielskojęzyczna płyta grupy OCN
(dawniej - Ocean) pod tytułem "Waterfall" zostanie
wydana nakładem Warner Music Group i na

sklepowe półki w Polsce trafi 8 kwietnia. Za produkcję albumu odpowiada laureat
nagrody Grammy - Vance Powell (The White Stripes, The Raconteurs, Kings Of Leon, The
Dead Weather), który w styczniu przyleciał do Polski by osobiście nadzorować projekt. W
związku z tymi wydarzeniami, zespół podjął decyzję o skróceniu nazwy do OCN. Dzień po
oficjalnej premierze albumu - 9 kwietnia - zespół zagra specjalny koncert w warszawskim
klubie Hard Rock Cafe. Zespół powstał w 2001 roku we Wrocławiu i przez lata
funkcjonował pod nazwą Ocean. Grupa ma na swoim koncie setki zagranych koncertów
oraz pięć świetnie przyjętych płyt. Przełomowy w karierze zespołu okazał się konkurs
zorganizowany przez jeden z największych europejskich festiwali, węgierski Sziget. Po
raz pierwszy grupa zaprezentowała zupełnie nowy, angielskojęzyczny materiał i finalnie
wygrała konkurs. Prosto ze świetnie przyjętego koncertu, w trakcie którego poza nowymi
utworami pojawiły się starsze kompozycje z angielskimi tekstami, zespół udał się do
studia gdzie zarejestrował nowy singiel "Waterfall". Piosenka zadebiutowała na 4 miejscu
największej rockowej listy w Polsce i szybko dotarła na sam szczyt zestawienia stając się
zarazem jednym z największych hitów w podsumowaniu 2012 roku.
Zespół Chemia powstał w 2007 roku w Warszawie.
2010 przyniósł wydanie dwóch singli - "Mantra" i
"Jeden Świat" oraz wydanie pierwszej płyty "Dobra
Chemia". W tym samym roku zespół uczestniczył w
festiwalu Top Trendy i w trasie koncertowej z
Kobranocką oraz TSA. W trakcie nagrań
anglojęzycznej wersji płyty, Chemia otrzymała
zaproszenie na May Rock Festival w Neuss koło
Duseldorfu oraz wrześniowy festiwal Kaarst Total
(Niemcy). W październiku 2011 ukazała się płyta
"O2" z nowym wokalistą. Utwory z tej płyty zostały
docenione przez kanadyjskiego promotora Marca
LaFrance. Marc widząc w zespole duży potencjał
zaprosił muzyków do Warehouse Studio Bryana
Adamsa gdzie nagrywali swoją drugą płytę.
Wynikiem kwietniowej sesji nagraniowej jest EP ka "In the eye" zawierająca trzy single.
W Jarocinie zagrają także laureaci ubiegłorocznego
konkursu - Rust, Power Of Trinity oraz Curly
Heads.
Rust to młody, lecz świetnie się zapowiadający
zespół. Ich muzyka jest połączeniem klasyki hard
rocka z dzisiejszym ciężkim brzmieniem, co zdaje

się doceniać zarówno publika jak i krytycy i dziennikarze muzyczni. Stąd też wyróżnienia
na festiwalach i przeglądach, w tym nagroda jury na Jarocin Festiwalu w 2012 roku!

Zespół Curly Heads powstał w 2010 roku. W jego
skład wchodzi sześciu muzyków, w tym Dawid
Podsiadło, zwycięzca programu "X Factor". Curly
Heads tworzą muzykę z pogranicza brytyjskiego
pop rocka, a wśród swoich podstawowych inspiracji
wymieniają między innymi Arctic Monkeys i Muse.

Zespół Power Of Trinity powstał w Łodzi i jak
większość artystów z polskiego "Manchesteru"
wytworzył swój oryginalny styl oparty na łączeniu
rzeczy na pozór bardzo od siebie odległych. Muzycy
mieszają mocne surowe, rockowe riffy z dubstepem oraz elementami
charakterystycznymi dla muzyki reggae, przywołując na myśl dokonania mistrzów
mieszania gatunków w rodzaju The Clash czy Police. Album "Loccomotiv" trafił do
sklepów jesienią 2011 i od tamtej pory wciąż zdobywa nowych słuchaczy. Singiel "Chodź
ze mną" jak burza podbija playlisty kolejnych stacji radiowych min Eski Rock, Antyradia i
Trójki.
Przypominamy że tegoroczny Festiwal w Jarocinie odbędzie się od 19 do 21 lipca, zagrają
między innymi Misfits, Hunter, The Menzingers, Mela Koteluk, Maria Peszek, Suicidal
Tendencies, Hey (wyjątkowy występ - płyta "Fire" w całości!), Moskwa (specjalny występ
z okazji XXX-lecia), Dżem, Farben Lehre, Bednarek oraz Raggafaya! Bilety oraz karnety w
naszym mieście można nabywać w Jarocińskim Ośrodku Kultury.

2013-04-09 | 100 lat harcerstwa w Jarocinie
Pod koniec kwietnia harcerki i harcerze z Jarocina będą
uroczyście świętować 100-lecie swojej działalności.
Przygotowania do tegorocznego jubileuszu rozpoczęto już
blisko rok temu. W programie przewidziano nie tylko
poświęcenie i wręczenie nowego sztandaru hufca, otwarcie
wystaw i odsłonięcie pamiątkowego obelisku, ale także

harcerski koncert, pokaz fireshow i festyn. Komenda Hufca ZHP Jarocin im. Lotnictwa
Polskiego zachęca do udziału w obchodach jubileuszu stulecia pierwszej zbiórki
harcerskiej na terenie Jarocina, które odbędą się między 26 a 28 kwietnia. Honorowy
patronat nad uroczystościami objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Naczelnik ZHP
hm. Małgorzata Sinica, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Burmistrz Jarocina Stanisław
Martuzalski oraz Starosta Powiatu Jarocińskiego Mikołaj Szymczak.
Program obchodów 100-lecia harcerstwa w Jarocinie

2013-04-09 | Tenisowe rozgrywki w czwórce
XIII Turniej Południowej Wielkopolski w
Tenisie Stołowym "JESTEŚMY RAZEM" odbył
się 8 kwietnia w sali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Jarocinie. W
rozgrywkach wzięli udział przedstawiciele
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Jarocinie, Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Jarocinie, Domu Pomocy
Społecznej w Jarocinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Jarocinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaszewach, Ośrodka
Kuratorskiego w Jarocinie, Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Organizatorami
przedsięwzięcia byli Róża Andrzejewska i Grzegorz Wasielewski. Nagrody dla uczestników
turnieju, które wręczył wiceburmistrz Mikołaj Kostka, ufundował Urząd Miejski w Jarocinie
oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie.
Klasyfikacja turnieju:
MĘŻCZYŹNI:
1. JAKUBOWSKI STEFAN - DZIENNY DOM SAMOPOMOCY W JAROCINIE
2. JERZY KWIATKOWSKI - DZIENNY DOM SAMOPOMOCY W JAROCINIE
3. PATRYK KUJAWA - OŚRODEK KURATORSKI WW JAROCINIE
KOBIETY:
1. PAULINA ZIEŃCZAK WTZ JAROCIN
2. ANNA KRĘC ŚDS JAROCIN

2013-04-08 | Kwiaty przy pomniku generała

8 kwietnia przy pomniku w Mieszkowie
kwiaty z okazji 139. rocznicy urodzin
generała Stanisława Taczaka złożył
Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski
oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w
Jarocinie Katarzyna Szymkowiak. W
uroczystości udział wzięły także władze
powiatu, dyrekcja oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej w Mieszkowie, delegacja
Mieszkowskiego Bractwa Kurkowego oraz mieszkańcy. Przy pomniku wartę honorową
zaciągnęła Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich.

2013-04-05 | ZGO ma 10 lat
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. obchodzi w
tym roku 10-lecie swojej działalności. Z tej okazji 5
kwietnia zorganizowano uroczystości jubileuszowe.
Podczas obchodów na terenie zakładu, przecięciem
wstęgi symbolicznie dokonano otwarcia dwóch
inwestycji, będących kolejnymi etapami rozbudowy
zakładu, oraz ścieżki edukacyjnej. O planach i
zadaniach do zrealizowania mówił Burmistrz
Jarocina Stanisław Martuzalski. Druga część
uroczystości miała miejsce w Jarocińskim Ośrodku
Kultury. Na ręce p.o. prezesa zarządu spółki
Krzysztofa Gieburowskiego włodarz miasta przekazał list gratulacyjny, ofiarowując z
okazji jubileuszu 10 sadzonek róży o nazwie Jarocin. W prezentacji multimedialnej
wiceburmistrz Mikołaj Kostka, zaprezentował gościom dotychczasowy proces rozwoju
ZGO oraz omówił projekt rozbudowy zakładu w najbliższych latach.
W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele władz powiatowych, przewodnicząca
Rady Miejskiej - Lechosława Dębska, radni a także burmistrzowie i wójtowie
Porozumienia Międzygminnego. Zgromadzeni goście, wzięli udział w koncercie zespołu
Recykling Band, który zakończył piątkowe uroczystości.

2013-04-03 | Podziękowanie za wsparcie
Podziękowania dla władz Jarocina za współpracę podczas
organizacji programu badań profilaktycznych dla dzieci przesłała
Fundacja Ronalda McDonalda. - Mamy nadzieję, że współpraca z
fundacją stanie się początkiem dla kolejnych projektów na rzecz
dzieci, lokalnej społeczności i profilaktyki w walce z chorobami

nowotworowymi u najmłodszych - napisał prof. Adam Jelonek, prezes Zarządu Fundacji
Ronalda McDonalda. W liście podkreślono także duże zaangażowanie grupy
wolontariuszy, którzy na co dzień pracują w zespole McDonalda w Jarocinie. Bezpłatne
badania USG narządów wewnętrznych odbyły się w Jarocinie pod koniec marca.
Skorzystało z nich 123 maluszków w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Przeprowadzenie
badań było możliwie dzięki dofinansowaniu Gminy Jarocin.

2013-04-03 | Akcja porządkowa "Wiosna 2013"
7 marca na terenie miasta pojawiły się grupy
interwencyjne, których zadaniem jest usunięcie
wszelkich nieczystości, znajdujących się w pasie
dróg należących do Gminy Jarocin, tj. zalegających
resztek śniegu, błota, piasku, papieru czy po prostu
porzuconych śmieci. Rozpoczęte porządki to
początek akcji "Wiosna 2013", zorganizowanej na
zlecenie Burmistrza Jarocina, koordynowanej przez
Straż Miejską. W pierwszym dniu sprzątające grupy
liczyły łącznie 10 osób, wśród nich 4 pracowników
interwencyjnych, 2 gospodarczych i 4 skazanych,
którzy porządkowali chodniki wokół rynku, w pasie ulic: Mickiewicza, Kilińskiego, Zacisze,
Przemysłowej, ulicę Średnią wraz z chodnikami oraz przejście pod wiaduktami przy ul.
Poznańskiej. Jedna osoba wysłana została do zbierania śmieci w pasie drogi przy ul.
Serafina Niedbały i terenu należącego do Urzędu Miejskiego - pomiędzy marketem
Bricomarche a ul. Wrocławską. Wszystkie pracujące osoby ubrane są w odblaskowe
kamizelki, oznaczone herbem gminy. Grupy sprzątające wspierane są przez dostosowany
do tego celu transport. Zebrane nieczystości wywożone są do Zakładu Gospodarki
Odpadami.
Ze względu na warunki atmosferyczne, akcja wiosennego sprzątania została przerwana.
Jednak, jak zapewnia zastępca burmistrza, niezwłocznie po ustaniu zimowej aury, prace
porządkowe zostaną wznowione. - Realizacja przyjętego harmonogramu wiosennego
sprzątania będzie uzależniona od warunków atmosferycznych oraz liczby osób skazanych,
odpracowujących wyroki - podkreśla wiceburmistrz Mikołaj Kostka.
Plan wiosennego sprzątania obejmuje: chodniki na rynku oraz przy ulicach: Mickiewicza,
Kilińskiego, Targowej, Krótkiej, Małej, Barwickiego, Śródmiejskiej, Zamkowej, Stawnej
(całość z kostki), Moniuszki, Sienkiewicza, Paderewskiego, Wolności, Hallera,
Dąbrowskiego, Węglowej, Długiej, Wodnej, Kasztanowej (chodnik lewa strona),
Szpitalnej; chodniki i jezdnie ulic: Średniej i Wąskiej; ul. Św. Ducha od rynku do
skrzyżowania, chodniki od Wojska Polskiego - cała prawa strona a lewa strona z
pominięciem chodnika na odcinku przy Parku Miejskim i odcinka od Parkowej do
Sportowej, ul. Wrocławska - chodniki od Rynku, prawa strona do wjazdu do trzech
bloków przed lasem z pominięciem odcinków przy placu Klinkowskiego i przy Cmentarzu
Choleryków oraz lewa strona do drugiego wjazdu na Osiedle Konstytucji; ul. Kościuszki
(chodniki z pominięciem odcinka od Al. Niepodległości do końca posesji nr 17).

