
Mariusz Stolecki
Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego

Po raz kolejny możemy pochwalić się dużym dofinansowaniem dla nasze-
go Powiatu. Uważam to za bardzo duży sukces, który motywuje do dalszej 
pracy i kolejnych projektów. Cieszy mnie to, że dobra współpraca z Gminą 
Żerków daje po raz kolejny taki efekt. Sukcesywnie realizujemy założenia 
na tą kadencję i mam nadzieję, że takich sukcesów na terenie Gminy Żerków a także całego 
Powiatu Jarocińskiego będzie więcej.

Lidia Czechak 
Starosta Jarociński

To dla nas duże wyróżnienie, że Powiat Jarociński otrzymał tak duże wsparcie. Cał-
kowita wartość środków przeznaczonych na budowy, przebudowy lub remont dróg 
wynosi ponad 3 miliardy złotych. Powiat jarociński otrzymał ponad 11 milionów 
złotych. To 70 % wartości całej inwestycji. Jest to jedna z największych dotacji, które 
otrzymaliśmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz zwiększenia dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej. Dziękuję 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków – Michałowi Surmie oraz Radnym Rady Miejskiej w Żerkowie za 
współpracę przy inwestycji. i deklarację 15% wkładu do inwestycji, razem możemy więcej.
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Całkowita wartość zadania wynosi 
16.323.604,83 zł. Przyznana dotacja 
stanowi 70% wartości całkowitej pro-
jektu.
Premier Mateusz Morawiecki zatwier-
dził listy zadań przyjętych do dofi-
nansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
naboru wniosków na 2021 rok. Za-
danie obejmuje łącznie przebudowę 
9081 m dróg powiatowych nr 3678 P, 
4190 P 4192 P, która rozpoczyna się 
w Żerkowie - ul. Jarocińska na skrzy-
żowaniu z drogą nr 4181 P, a kończy 
na planowanym do przebudowy skrzy-
żowaniu z drogą powiatową nr 4192 
P w Komorzu.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje 
m.in.: wykonanie na całej długości 

REKORDOWE DOFINANSOWANIE DLA POWIATU!
Powiat Jarociński pozyskał blisko 11,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej 
Żerków – Raszewy – Komorze.

przebudowywanego odcinka 
tj. 9081 m nowej nawierzchni 
jezdni, budowę chodników, 
przebudowę i przebudowę 
przejść dla pieszych, budowę 
drogi rowerowej dwukierun-
kowej w Przybysławiu o długo-
ści 780m, przebudowę 4 przy-
stanków komunikacyjnych 
wyposażonych w perony, re-
mont mostu na rzece Lutynia.
W roku 2021r. zaplanowane 
jest wszczęcie postępowania 
przetargowego na realizację 
powyższego zadania. Termin 
realizacji zaplanowano na  
3 lata.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni 
się do poprawy jakości życia miesz-

kańców, zapewni spójność terytorialną 
na obszarze województwa wielkopol-
skiego poprzez szybsze i bezpieczniej-

sze skomunikowanie się z istniejącą 
infrastrukturą. 

Projekt uwzględnia rozmaite działania 
m.in:
1.  Pokaz pieczenia chleba w plenerze
2.  Warsztaty pieczenia chleba pt.: 

„Akademia Piekarza”
3.  Konkurs dla KGW z 4 gmin wcho-

dzących w skład powiatu jarociń-
skiego na najsmaczniejsze lokalne 
potrawy serwowane podczas II 
Powiatowego Festiwalu Lokal-
nych Smaków i nadanie tytułu 

„LOKALNY SMAK ROKU 2021”
4.  Konkurs pt.: „Imponujące warzy-

wo lub owoc roku 2021” - konkurs 
na największe, najdziwniejsze, naj-
śmieszniejsze warzywo lub owoc

II POWIATOWY FESTIWAL LOKALNYCH SMAKÓW I RĘKODZIEŁA
18 maja odbyło się podpisanie umowy, w ramach której Powiat Jarociński otrzymał blisko 30 tys. zł dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rolnego, na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn: „II Powiatowy 
Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła”.

5.  Warsztaty ceramiczne w plenerze
6.  Konkurs „Historia naszej wsi” wraz 

z stoiskami produktów rolnych 
„bezpośrednio od rolnika”, projekt 
będzie atrakcyjny dla uczestników, 
zarówno dla starszych jak i młod-
szych.

Głównym celem projektu jest promo-
cja zrównoważonego rozwoju obsza-
rów wiejskich, podniesienie jakości 
życia na wsi oraz poziomu aktywności 
wielopokoleniowej społeczności wiej-
skiej w Powiecie Jarocińskim poprzez 
organizację festiwalu smaków i ręko-
dzieła, wystawę lokalnych producen-
tów rolnych oraz stoisk informacyjno 

– promocyjnych.



Katarzyna  
Szymkowiak 
Wicestarosta Jarociński

Obserwujemy to, jak wyglądają przejścia dla 
pieszych w naszym powiecie i nieustannie 
staramy się je modernizować, aby podnieść 
poziom bezpieczeństwa. Dzięki dofinanso-
waniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
przebudowane zostaną m.in. przejścia dla 
pieszych na ul. Siedlemińskiej, co ważne jest, 
ze względu na budowane w tej okolicy miesz-
kania z programu Mieszkanie+ oraz budynki 
powstające w bezpośrednim ich sąsiedztwie.  
Zarząd Powiatu stawia za priorytetowy cel 
bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego aby 
poprawić jakość życia i szukamy i wnioskujemy 
o wszelkie dostępne na a ten cel środki. 

Po raz kolejny Powiat Jarociński 
pozyskał środki unijne na wsparcie 
edukacji w trzech szkołach ponadpod-
stawowych, dla których jest organem 
prowadzącym. Tym razem wsparcie 
trafiło do uczniów, którzy nie posiada-
ją własnego sprzętu do nauki zdalnej. 
W ramach realizacji projektów zaku-
pione zostały 164 laptopy i 40 tabletów, 
które zostały użyczone uczniom do 
nauki zdalnej. Ze wsparcia skorzystali 
również nauczyciele. Łącznie 188 pe-
dagogów z Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych nr 1 i nr 2 oraz z Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Biznesowych 
w Tarcach, wzięli udział w szeregu 
szkoleń dotyczących innowacyjnych 

Powiat Jarociński na początku kwiet-
nia br. złożył do Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 7 
wniosków o przyznanie dofinansowa-
nia w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Wnioski dotyczą następujących przejść 
dla pieszych:
1.    przy przystanku autobusowym na 

ul. Siedlemińskiej w Jarocinie wraz 
z chodnikiem

2.   przy skrzyżowaniu ul. Siedlemiń-
skiej z ul. Sadową w Jarocinie wraz 
z chodnikiem

3.   na ul. Radlińskiej w Mieszkowie 
wraz z chodnikiem

4.   przy przedszkolu na ul. Mickiewi-
cza w Żerkowie

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA W POWIECIE JAROCIŃSKIM

5.   przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza 
z ul. Cmentarną w Żerkowie

6.   przy szkole na ul. Powstańców 
Wlkp. w Wilkowyi

7.    w Prusach wraz z chodnikiem

Wszystkie przejścia będą nowe oraz 
zostaną doświetlone lampami led 
i wyposażone w punktowe oświetlenia 
odblaskowego tzw. „kocie oczka. Do-
datkowo wykonany zostanie system 
fakturowych oznaczeń nawierzchni 
dla osób z dysfunkcjami wzroku. Za-
montowane i wymienione zostanie 
oznakowanie pionowego na odblasko-
we o parametrach spełniających od-
powiednie normy (oznakowanie D-6, 
T-27 z folią odblaskową fluorescen-
cyjną III generacji z oznakowaniem 
aktywnym – lampami pulsującymi) 

oraz wykonane zostanie oznakowanie 
poziome w technologii grubowarstwo-
wej.
W przypadku uzyskania dofinanso-
wania, prace budowlane wykonane 
zostaną w latach 2021-2022.
W wyniku realizacji zadania zapew-
niona zostanie odpowiednia widocz-
ność pieszego przez kierowcę i pojazdu 
przez pieszego. Inwestycja uwzględnia 
rozwiązania techniczne oraz potrzeby 
użytkowników drogi, tak aby w mak-
symalnym stopniu poprawić bezpie-
czeństwo na przejściach dla pieszych. 
Realizacja projektu przyczyni się do 
ograniczenia niebezpiecznych zdarzeń 
drogowych i wpłynie pozytywnie na 
poprawę bezpieczeństwa społeczności 
lokalnej w ruchu drogowym, w tym 
niechronionych uczestników ruchu 
(pieszych i rowerzystów).

Powiat Jarociński stawia na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze 
oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców wielu miejscowości nasze-
go powiatu. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stara się o dofinansowanie przebudowy 7 przejść dla 
pieszych. Wartość inwestycji to ponad 1,1 mln zł. Powiat Jarociński  może otrzymać do 80% zwrotu poniesionych 
kosztów, jednakże nie więcej niż 200.000,00 zł na jedno przejście.

Wartość złożonych wniosków to po-
nad 1,1 mln zł.

Mariusz Stolecki
Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego

Nauka zdalna jest wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Nie każdy 
ma niezbędny sprzęt do jej realizacji, a nauczyciele cały czas nabywają doświadczenie 
i nowe umiejętności w tym zakresie. Możliwość zakupienia sprzętu i finansowania 
szkoleń z w ramach realizacji projektu z pewnością odciąża budżet powiatu Nasz 
wkład w realizację tych zadań to około 180 tys. złotych, reszta to środki unijne. Dzięki temu oszczędzamy 
i możemy te pieniądze przeznaczyć na inne ważne cele .

POWIAT JAROCIŃSKI WSPIERA  
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W TRAKCIE PANDEMII

Ponad 900 tys. zł Powiat Jarociński przeznaczył na zakup laptopów i tabletów dla uczniów uczestniczących w nauce 
zdalnej oraz szkolenia dla nauczycieli. Na ten cel z funduszy europejskich powiat pozyskał 792.491,72 zł.

rozwiązań i możliwości w trakcie na-
uki zdalnej. Dyrektorzy szkół zgodnie 
twierdzą, że jest to ogromna pomoc 
dla placówki oraz uczniów. 

Szkoła
Przekazany
sprzęt

ZSP nr 1 w Jarocinie 89 laptopów, 
40 tabletów

ZSP nr 2 w Jarocinie 55 laptopów

ZSP-B w Tarcach 20 laptopów
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Marek Sobczak
Dyrektora ZSP nr 1 w Jarocinie

Argumentami, które powodują, że „Jedynka” jest dobrym wyborem szkoły ponadpod-
stawowej są: bardzo dobre wyniki matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych, sukcesy sportowe oraz bezpłatne 
kursy i staże podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Witold Bierła
Dyrektora ZSP nr 2 w Jarocinie

ZSP nr 2 w Jarocinie to miejsce, w którym można zdobyć dobry zawód i realizować 
swoje pasje. Ważny jest dla nas wszechstronny rozwój każdego ucznia, stąd szeroka 
oferta zajęć pozalekcyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych. Znakiem rozpoznawczym 
naszej szkoły jest wychowywanie młodych ludzi w duchu wrażliwości na potrzeby 
innych. Wybierz szkołę, w której warto być – wybierz jarocińską „dwójkę”.

KOŃCZYSZ PODSTAWÓWKĘ? WYBIERZ SZKOŁĘ DLA SIEBIE!
17 maja rusza nabór do szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022. W powiecie jarocińskim, w szkołach publicz-
nych  na absolwentów podstawówek czeka ponad 1600 miejsc. Starosta jarociński zachęca uczniów klas ósmych oraz 
ich rodziców, aby zapoznali się z ofertą poszczególnych placówek na naszym terenie. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie

Oferta liceum

Profil Przedmioty rozszerzone Liczba miejsc

Profil uniwersytecki język polski, wiedza o społeczeństwie, 
język angielski 34

Profil uniwersytecki

matematyka, biologia, chemia
lub 
matematyka, geografia, fizyka 34

Oferta technikum

Symbol Zawód Liczba miejsc

1 TR Technik rachunkowości 32

1 TM Technik mechatroniki 16

1 TB Technik budownictwa 16

1 TC Technik grafiki i poligrafii cyfrowych 32

1 TI Technik informatyki 32

1 TŻ Technik żywienia i usług gastronomicznych 32

Oferta liceum

Profil Przedmioty rozszerzone Liczba miejsc

Liceum z przysposobieniem 
policyjno-prawnym historia, język polski 32

Liceum z przysposobieniem 
ratownictwo medyczne biologia, chemie 32

Liceum z przysposobieniem 
wojskowym matematyka, geografia 30

Oferta technikum

Profil Przedmioty 
rozszerzone Liczba miejsc

Technik hotelarstwa/
technik mechanik 
z przysposobieniem pożarniczym

TH – geografia
TM - matematyka 32

Technik pojazdów samochodowych/
technik elektronik matematyka 32

Technik usług fryzjerskich 
z elementami wizażu i stylizacji/
technik elektryk

TF – biologia
TE - matematyka 32

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie

Oferta branżowej szkoły zawodowej

Klasa Zawód Liczba miejsc

1A sprzedawca 32

1B

kucharz, 
monter zabudowy 
i robót wykończeniowych 
w budownictwie

32

1C fryzjer, 
operator obrabiarek skrawających 32

1D mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik 32

1E
elektryk, 
cukiernik, 
piekarz

32

1F wielozawodowa 32

1G wielozawodowa 32
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Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie

Sławomir Wilak
Dyrektora ZSP-B w Tarcach

Od lat nasza szkoła dostosowuje ofertę kształcenia do oczekiwań uczniów i potrzeb 
ciągle zmieniającego się rynku pracy. Dlatego, oprócz przygotowania do zawodu lub 
kontynuacji nauki, umożliwiamy uczniom rozwijanie ich zainteresowań i zdobycie 
nowych umiejętności na licznych bezpłatnych kursach, np. kurs prawa jazdy na sa-
mochody osobowe, obsługi wózków widłowych, kombajnów, kas fiskalnych, kelnerski, 
baristy, inseminatora. Wszystko to w przyjaznej atmosferze, gdzie nikt nie jest anonimowy, pod okiem 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w systematyczne rozbudowywanej i modernizowanej bazie 
dydaktycznej i w otoczeniu zieleni. Przyszły Absolwencie szkoły podstawowej zapoznaj się także z 
naszą ofertą dostępną na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, a jeżeli chcesz zobaczyć 
szkołę, zadzwoń i umów się na wizytę w dniach od 10-14 maja i dołącz do nas.

Marek Tyrakowski
Dyrektor LO nr 1 w Jarocinie

Drodzy Uczniowie! Zapraszam Was do najstarszej i moim zdaniem, najlepszej 
Szkoły na terenie powiatu jarocińskiego. Świetnie kształcimy i wychowujemy od 
prawie stu lat. Bycie uczniem z Kościuszki to nie tylko przynależność do konkretnej 
społeczności. To także bycie spadkobiercą określonej tradycji, jaką przez dziesiątki 
lat tworzyli Wasi poprzednicy. Obok hasła „szkoła z tradycją” hołdujemy jeszcze inne-
mu: „szkoła przyjazna i wymagająca”. Jestem przekonany, że znajdziecie tu nie tylko wiedzę i nowe 
umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe przyjaźnie, które będą trwały wiele lat. 
Wybierając naszą Szkołę, możecie być pewni, że zdobyte tu gruntowne wykształcenie zaprocentuje 
świetnie zdanym egzaminem maturalnym i stanie się przepustką na prestiżowe kierunki studiów  
w całej Europie. Dołącz do najlepszych! Dołącz do nas!

Oferta kierunków przyrodniczych

Kierunek Specjalność Przedmioty 
rozszerzone

Liczba 
miejsc

Technik architektury 
krajobrazu

projektowanie terenów 
zielonych biologia 36

Technik ochrony 
środowiska

zarządzanie 
środowiskiem 
krajobrazu

biologia 36

Technik technologii 
żywności

dietetyka i produkcja 
zdrowej żywności biologia 36

Technik agrobiznesu uprawa roślin 
i chów zwierząt biologia 36

Technik rolnik
produkcja roślinna 
i zwierzęca, 
mechanizacja rolnictwa

biologia 36

Technik weterynarii medycyna 
weterynaryjna biologia 36

Oferta kierunków biznesowych

Kierunek Specjalność Przedmioty 
rozszerzone

L i c z b a 
miejsc

Technik logistyk  logistyka transportu 
i spedycji geografia 36

Technik spedytor spedycja krajowa 
i międzynarodowa geografia 36

Technik reklamy fotografia i kampania
reklamowa geografia 36

Technik fotografii 
i multimediów fotograf i obróbka zdjęć geografia 36

Oferta branżowej szkoły zawodowej

Zawód Liczba miejsc

Rolnik 36

Fotograf 36

Spedytor 36

Cukiernik 36

Oferta Liceum

Profil Przedmioty rozszerzone Ilość
miejsc

biologiczno-chemiczny biologia, chemia, język obcy 32

lingwistyczny biologia, geografia, dwa języki obce 32

matematyczno-fizyczny matematyka, fizyka, język obcy 32

humanistyczny język polski, język obcy 32

matematyczno-geograficzny matematyka, geografia, język obcy 32

Starostwo Powiatowe w Jarocinie każde-
go dnia podejmuje działania, mające na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa i po-
prawę warunków życia mieszkańców 
naszego powiatu. 
Warto podkreślić, że w samym 2021 roku 
otrzymaliśmy już ponad 11 milionów do-
tacji na na projekt drogi Żerków-Rasze-
wy-Komorze. Mamy dopiero maj, więc 
jest jeszcze ponad pół roku na kolejne 
wnioski, które przyniosą dofinansowania 
dla powiatu 
Na żółto zaznaczono dodatkowe do-
tacje dla Szpitala Powiatowego w Jaro-

WIELOMILIONOWE DOTACJE DLA POWIATU

cinie, czyli ponad 8 milionów na pro-
jekt „Utrzymanie dostępu mieszkańców 
Gminy Jarocin do podstawowych usług 
zdrowotnych oraz znaczące poprawie-
nie ich jakości poprzez przeprowadzenie 
przebudowy budynku głównego szpita-
la w Jarocinie”. Pieniądze te przekaza-
no szpitalowi w 2020 roku. Natomiast 
w 2021 roku szpital otrzymał sprzęt me-
dyczny za ponad półtora miliona złotych. 
Wśród otrzymanych sprzętów znalazły 
się między innymi respiratory stacjo-
narne i transportowe, kardiomonitory 
a także koncentrator tlenu.

Powiat Jarociński w ciągu ostatnich lat pozyskiwał wie-
lomilionowe dotacje na zadania zarówno bieżące jak  
i inwestycyjne. 
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