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SPOTKANIE Z PREMIEREM
STAROSTA I WICESTAROSTA Z WIZYTĄ W WARSZAWIE
Starosta Lidia Czechak i wicestarosta Katarzyna Szymkowiak były gośćmi na spotkaniu premiera Mateusza  
Morawieckiego z „Kobietami przedsiębiorczymi”. Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki złożył  
wszystkim Paniom serdeczne życzenia.

POSEŁ Z WIZYTĄ 
W STAROSTWIE 
Starosta Lidia Czechak spotkała się z Posłem na Sejm RP 
Janem Mosińskim, który odwiedził Starostwo Powiatowe 
w Jarocinie.

W spotkaniu uczestniczył również Mi-
nister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwie-
ciński, a  pomysłodawczynią spotkania 
była minister Andżelika Możdżanow-
ska, która przekazała zaproszenie pa-
niom zasiadającym w Zarządzie Po-
wiatu Jarocińskiego.

„To zaproszenie dla nas, to swoista no-
bilitacja, bo dzięki takim spotkaniom 
możemy bezpośrednio porozmawiać 
z najważniejszymi osobami w Polsce 
i przedyskutować pomysły i plany, ja-
kie chcemy realizować u nas. Możemy 
zasięgnąć informacji niejako „u źródła” 
i skonfrontować nasz punkt widzenia 
z innymi opiniami.” – mówi wicesta-
rosta Katarzyna Szymkowiak

Tematem rozmowy była przede 
wszystkim współpraca pomiędzy sa-
morządem powiatowym, a biurem 
poselskim Jana Mosińskiego i kwe-
stie inicjatyw, które poseł J. Mosiński 
mógłby wesprzeć. Jan Mosiński, jako 

wielki sympatyk historii otrzymał 
z rąk Starosty Lidii Czechak drobny 
upominek w postaci dwóch publikacji 
książkowych wydanych przez Powiat 
Jarociński, a dotyczących Powstania 
Wielkopolskiego 1918-19.

Podczas spotkania Lidia Czechak  
i Katarzyna Szymkowiak zaprosiły 
premiera Mateusza Morawieckiego, 
by odwiedził powiat jarociński jesz-
cze w tym roku. „Spotkanie odbyło się 
w bardzo miłej atmosferze. Dla mnie 
takie zaproszenie, jest bardzo moty-
wujące, bo chcę by w powiecie jaro-
cińskim działo się dużo pozytywnych 

rzeczy, a działalność pań zrzeszonych 
w różnych organizacjach, tzw. „kobiet 
przedsiębiorczych” – mówi starosta  
Lidia Czechak – to bardzo silny im-
puls dla inicjatyw, jakie chcemy re-
alizować. Korzystając także z okazji 
zaprosiłam pana premiera Mateusza 
Morawieckiego, by znalazł w swoim 
bardzo napiętym kalendarzu wolną 
chwilę i odwiedził powiat jarociński”.

Zaproszenie

(od lewej) – wicestarosta Katarzyna Szymkowiak, premier Mateusz Morawiecki  
i starosta Lidia Czechak

Spotkanie

Starostwo Powiatowe w Jarocinie  
63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10-12

tel. 62 747 15 96 
fax. 62 747 33 37

starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl

Starosta Lidia Czechak i  poseł na Sejm RP Jan Mosiński
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DROGA GOLINA – POTARZYCA
W Starostwie Powiatowym w Jarocinie wicestarosta Katarzyna Szymkowiak spotkała się z przedstawicielami mieszkańców,  
radnych i projektanta na rozmowach dotyczących inwestycji, budowy drogi z Goliny do Potarzycy.

DNI OTWARTE w „DWÓJCE”
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie odbyły się tzw. DNI OTWARTE, podczas których szkoła ma 
możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej uczniom kończącym gimnazja i szkoły podstawowe. Jest to o 
tyle istotne, że w tym roku szkolnym powiatowe szkoły średnie będą musiały przyjąć tzw. „podwójny rocznik” uczniów, 
którzy w tym roku ukończą naukę zarówno w gimnazjach, jak i szkołach podstawowych.

„Rozmawiałam z panią Katarzyną 
Ignasiak, która jest sołtysem Potarzy-
cy, a rozmawiałyśmy o projekcie bu-
dowy drogi Golina – Potarzyca. Na 
tym spotkaniu obecny był również 
Karol Matuszak, radny Rady Powiatu 
z Goliny, jako przedstawiciel radnych 
powiatowych oraz projektant drogi. 
Uważam, że to bardzo dobrze, że za-
równo pani sołtys Potarzycy, jak i radni 
powiatowi są żywotnie zainteresowani 
tą inwestycją. Uważam, że wszystko 
idzie w dobrym kierunku...” – mówi 
wicestarosta Katarzyna Szymkowiak. 
Rozmowa dotyczyła kosztów, a także 
czasu realizacji tej inwestycji. 

Starosta Lidia Czechak i Wicestarosta 
Katarzyna Szymkowiak wzięły udział 
w inauguracji DNI OTWARTYCH 
w ZSP nr 2 w Jarocinie. Szkoła ta jest 
jedną ze szkół prowadzonych przez 
Powiat Jarociński. Uczniowie i nauczy-
ciele „Dwójki” z dużym rozmachem 
i zaangażowaniem zaprezentowali 
bardzo licznie przybyłym uczniom 
szeroką ofertę edukacyjną „Dwójki”, 
aktywnie zachęcając uczniów ostat-
nich klas szkół gimnazjalnych do 
wyboru i kontynuacji nauki właśnie 
w ZSP nr 2. Przy okazji swojej wizyty 
obie panie zwiedziły szkołę, a w rolę 
przewodnika wcielił się dyrektor ZSP 
nr 2 – Witold Bierła.

Inauguracja

Spotkanie w Starostwie w sprawie drogi Golina – Potarzyca
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W ŻERKOWIE NA PRZEŁAJ…
MISTRZOSTWA W BIEGACH
W Żerkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Ludowych Zespołów Sportowych w Biegach Przełajowych. Najlepszym 
„przełajowcom” medale i dyplomy wręczała m.in. Starosta Lidia Czechak, która była gościem na zawodach wspólnie 
z Michałem Surmą, Burmistrzem Żerkowa i Mariuszem Stoleckim, radnym Rady Powiatu Jarocińskiego.

CUDA NATURY 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
Już po raz kolejny w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach odbył się Powiatowy  
Konkurs Recytatorski pn. „Cuda natury”.

KONCERT – NAUCZYCIELE – UCZNIOM  
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie, przygotowali dla uczniów i całej społeczności szkoły koncert  
z okazji Dnia Kobiet.

W związku z dziesiątą już edy-
cją konkursu, w którym do tej 
pory brali udział uczniowie 
starszych klas szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum, orga-
nizatorzy zdecydowali się roz-
szerzyć formułę i w tym roku 
zaprosić także uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z tere-
nu powiatu jarocińskiego. Tak, 

jak i w latach poprzednich 
konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem. O miano 
mistrza recytacji zmagało się 
27 uczniów ze szkół z: Żerko-
wa, Dobieszczyzny, Potarzycy, 
Cielczy i Jarocina i tym razem 
również nie zabrakło orygi-
nalnych interpretacji poezji. 
Laureaci otrzymali nagrody 
książkowe, które ufundowało 
m.in. Starostwo Powiatowe.

Zaangażowani nauczyciele, 
śpiewali piosenki z lat 70-
tych i 80-tych znanych pol-
skich artystów. Występujący 
pedagodzy, nauczyciele, tera-
peuci wraz z dyrekcją szkoły, 
prezentowali swoje talenty 
wokalne, aktorskie i tanecz-
ne w sposób niebanalny, 
nacechowane dużą dozą hu-
moru i autoironii. Atmosfera 

koncertu bardzo pozytywnie 
wpływała na uczniów oglą-
dających swoich nauczycieli 
w nieco innej roli…Dzięki 
koncertowi dzieci i młodzież 
mogła zobaczyć i doświadczyć 
inny sposób wspólnego świę-
towania. Widzowie bardzo 
entuzjastycznie oklaskiwali 
występujących nauczycieli.

X edycja

Laureaci X edycji konkursu „Cuda natury”

Koncert w ZSS w Jarocinie

Ceremonia wręczenia medali – najlepsi „przełajowcy” i Starosta Lidia Czechak
Mariusz Stolecki, Lidia Czechak i Michał Surma kibicowali zawodnikom 

podczas Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych
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POWIAT JAROCIŃSKI 
DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca br. pod pomnikiem przy Al. Niepodległości w Jarocinie odbyły się powiatowe uroczystości z okazji Dnia  
Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość odbyła się przy udziale asysty wojskowej jarocińskiego 16 Batalionu Remontu 
Lotnisk, a wśród gości obecni byli m.in. posłowie na Sejm RP Jan Dziedziczak i Piotr Kaleta. Z tej okazji został także 
skierowany na ręce starosty jarocińskiego list od Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hofmanna.

Oprócz parlamentarzystów 
bardzo licznie na powiatowe 
uroczystości przybyli samo-
rządowcy z terenu całego po-
wiatu jarocińskiego, młodzież, 
mieszkańcy, a także harcerze 
i członkowie organizacji 
kombatanckich i służb mun-

durowych. Całość poprzedziła 
msza św. w kościele p.w. Chry-
stusa Króla, a po zakończeniu 

– przedstawiciele Wojska i Po-
wiatu złożyli także wiązankę 
kwiatów i zapalili znicze na 
grobie Żołnierzy Wyklętych 
Józefa Rosady i Stanisła-
wa Pawlaka na jarocińskim 
cmentarzu.

Obchody

1 marca 2019 – powiatowe obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych

Posłowie na Sejm Piotr Kaleta i Jan Dziedziczak, brali udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych w Jarocinie

Przedstawiciele służb mundurowych oddali hołd Żołnierzom Wyklętym
Grób Żołnierzy Wyklętych – Józefa Rosady i Stanisława Pawlaka  

na jarocińskim cmentarzu


