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NAJWYŻSZE DOFINANSOWANIE W WIELKOPOLSCE
DODATKOWE PIENIĄDZE NA DROGI POWIATOWE
DROGA MAGNUSZEWICE – KOTLIN
„Cieszę się, że mogę oficjalnie już przekazać te informacje mieszkańcom powiatu jarocińskiego. Jest to pierwszy sukces od czasu,
jak przejęłam w swoje kompetencje kwestie inwestycji powiatowych i wraz z podlegającym mi Referatem Zamówień Publicznych
i Inwestycji zaczęliśmy ubiegać się o dodatkowe pieniądze ze środków rządowych na inwestycje w powiecie.” – mówi Katarzyna
Szymkowiak, Wicestarosta Powiatu Jarocińskiego, odpowiedzialna za kwestie inwestycyjne.
uzyskał dofinansowanie na przebudowę
drogi Magnuszewice – Kotlin w wysoJako jedyny w Wielkopolsce po- kości ponad 5,7 mln zł. Wkład własny
zyskał 80% dofinansowanie na in- powiatu jarocińskiego to 1,4 mln zł. Cawestycję drogową. Kwota dofinan- łościowy koszt inwestycji, to 7,1 mln zł.
sowania wynosi prawie 5,7 mln;
Inwestycja
a chodzi o drogę Magnuszewice - Kotlin.
Przewidziane dofinansowanie rządowe, Będzie obejmować wykonanie na całej
to zwyczajowo 50% kosztów inwestycji, długości przebudowywanego odcinka
jednak na pisemny wniosek Zarządu tj. 3 km nowej nawierzchni jezdni wraz
Powiatu Jarocińskiego skierowany do z poszerzeniem jej do 5,5 m. PowstaPremiera Mateusza Morawieckiego, za nie ponad 900 m nowych chodników
pośrednictwem Sekretarz Stanu w Mi- i 2 przejścia dla pieszych. Natomiast
nisterstwie Inwestycji i Rozwoju Andże- przebudowie ulegnie ponad 1,5 km
liki Możdżanowskiej – Premier Mateusz chodników, 1 przejście dla pieszych
Morawiecki przychylił się do tej prośby oraz 2 przystanki autobusowe. Ogółem
i przyznał dodatkowe środki na realizację wartość zadania to ponad 7,1 mln zł.
tej inwestycji zwiększając poziom dofi- Powiat wnioskował o dofinansowanie
nansowania z 50%, aż do 80%. W wy- w wysokości ponad 3,5 mln zł, czyli 50%
niku tych zabiegów Powiat Jarociński wartości inwestycji.
Powiat Jarociński

Katarzyna Szymkowiak, wicestarosta powiatu jarocińskiego
Ciężka praca i zaangażowanie pracowników oraz konsultacje przeprowadzone z minister
Andżeliką Możdżanowską okazały się bardzo pomocne i co najważniejsze - zakończyły
się sukcesem. Dzięki temu możemy myśleć o kolejnych projektach. Dodam tylko, że
w normalnym trybie dofinansowanie wynosi 50 procent, a nam udało się pozyskać
dofinansowanie w wysokości, aż 80 procent. To duży sukces. Jesteśmy jedynym powiatem w Wielkopolsce,
który uzyskał, aż tak wysokie dofinansowanie rządowe do realizowanej inwestycji. Przesłaliśmy do Pana
Premiera Mateusza Morawieckiego wniosek zawierający argumenty społeczno-gospodarcze przemawiające za
koniecznością realizacji tej inwestycji i zwiększenia dotacji – i Pan Premier rozpatrzył nasz wniosek pozytywnie
i otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze na tę inwestycję.

KONWENT POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie starostów z terenu Wielkopolski. Podczas
spotkania Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia w Poznaniu – przekazała dobre wiadomości dla jarocińskiego
szpitala. Jarocińska lecznica otrzyma zwiększony o 1,2 mln zł kontrakt.
Spotkanie

Bardzo szczegółowo

W spotkaniu włodarzy powiatów Starości biorący udział w Konwencie
wielkopolskich oprócz Starosty Li- wysłuchali bardzo szczegółowego radii Czechak, uczestniczyli m.in. Lech portu Agnieszki Pachciarz dotyczącego
Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Jan kontraktów dla szpitali powiatowych za
Grabkowski – Starosta Poznański, zeszły rok, postępów poszczególnych
Agnieszka Pachciarz – Dyrektor Wiel- szpitali w uzyskaniu akredytacji, a także
kopolskiego Oddziału, czy insp. Piotr możliwości uzyskania dodatkowego fiMąka, Komendant Wojewódzki Policji. nansowania. Jednocześnie każdy starosta
otrzymał informacje o ile zwiększono
ryczałt dla szpitala na rok 2019.
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10-12

Szpital powiatowy w Jarocinie otrzymał dofinansowanie na poziomie
1 mln 225 tys. zł ...ryczałt obowiązuje od 1 stycznia 2019 także
w najbliższych dniach szpital otrzyma spłatę za poprzednie miesiące.
Lidia Czechak, Starosta Powiatu Jarocińskiego
Na Konwencie rozmawialiśmy przede wszystkim o kwestiach związanych z finansowaniem szpitali powiatowych – stąd tez obecność pani Agnieszki Pachciarz na Konwencie. Omawialiśmy też tematy bezpieczeństwa i tutaj prelekcje wygłosił insp. Piotr
Mąka, Komendant Wojewódzki w Poznaniu. Ostatnim omawianym tematem były
kwestie związane z planowanymi inwestycjami drogowymi na drogach wojewódzkich”.
Na Konwencie dyr. NFZ Agnieszka Pachciarz przekazała też dobrą informację dla
szpitala jarocińskiego, który otrzymał zwiększony o 1,2 mln kontrakt.

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

starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl
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ODZNACZENIA PAŃSTWOWE PREZYDENTA RP

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO

Zofia Talarowska, Anna Grzech i Ryszard Żyto zostali wyróżnieni srebrnymi krzyżami zasługi za działalność
społeczną i krzewienie lokalnej kultury.
W Sali Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia medali nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
trójce mieszkańców powiatu jarocińskiego. Na uroczystości oprócz odznaczonych obecni byli m.in. Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska
oraz starosta jarociński Lidia Czechak i radny Rady Powiatu jarocińskiego
Karol Matuszak.
Lidia Czechak, Starosta Powiatu Jarocińskiego
Serdecznie gratuluję odznaczonym przez Prezydenta mieszkańcom naszego powiatu
i wierzę, że nadal będą tak aktywnie działać społecznie, jak do tej pory.

Karol Matuszak, radny Rady Powiatu Jarocińskiego
Bardzo cieszę się, że ta zasłużona trójka mieszkańców Goliny została doceniona przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi za ich działalność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Znam panią Grzech i Talarowską, a także pana
Żyto od lat i wiem, jak przez ten cały czas byli i są nadal mocno oddani pracy społecznej
na rzecz naszej miejscowości.

Ryszard Żyto, Zofia Talarowska, Anna Grzech, Wicewojewoda Aneta Niestrawska (trzyma
snutkę golińską), Starosta Jarociński Lidia Czechak i radny powiatowy Karol Matuszak
po ceremonii wręczenia odznaczeń w Poznaniu.

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA
PREZENT OD WICEMINISTER ANDŻELIKI MOŻDŻANOWSKIEJ
„Druhowie Strażacy Wasza służba nie
jest łatwa, wymaga odwagi, zaangażowania oraz wielu wyrzeczeń. To od
Was, Waszego oddania bardzo często
zależy zdrowie i życie - Nas, Mieszkańców. Jednak Wy Strażacy zawsze jesteście na posterunku – i dzięki Wam,
my możemy czuć się bezpiecznie –
mówiła m.in. Starosta Lidia Czechak
zwracając się do zebranych strażaków
przed jarocińską komendą PSP oraz
licznie zaproszonych gości podczas

uroczystego apelu z okazji Powiatowego Dnia Strażaka – 17 maja br.
Życzenia i prezent
Starosta Lidia Czechak wraz z Wicestarostą Katarzyną Szymkowiak przekazały życzenia oraz prezent od minister Andżeliki Możdżanowskiej
członkom OSP Cielcza… Prezentem
od pani minister była torba ratownicza
R1, zawierająca ekwipunek do udzielania pierwszej pomocy.
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POWIAT Z MYŚLĄ O SENIORACH

KLUB SENIOR+ za 150 tys.

Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 150 tys. zł na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+.
Klub Seniora będzie gromadzić osoby starsze wiekiem – ale młode duchem, które chcą się spotykać i działać
lokalnie, tworzyć nowe więzi społeczne, poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy.
ności i jakości usług dla osób niesamodzielnych ze względu na podeszły
W ramach projektu zostanie utworzony wiek z terenu powiatu jarocińskiego
Klub Seniora, który będzie zlokalizowa- poprzez rozwój środowiskowych form
ny przy ul. Kościuszki 16, w budynku pomocy i samopomocy w formie kluprzylegającym do Jarocińskiego Ośrod- bu seniora.
ka Kultury. Projekt jest skierowany do
Szeroka oferta zajęć
osób w wieku 60 plus z terenu powiatu
jarocińskiego. Klub Senior+ będzie peł- Dla członków KLUBU SENIOR+
nił rolę ośrodka wsparcia dla emerytów, będą prowadzone liczne spotkania,
rencistów, osób samotnych. W planach m.in. zajęcia językowe (z angielskiego,
jest także rozpatrywane dodatkowo niemieckiego, francuskiego), a także
zamontowanie windy, uzależnione od zajęcia z informatyki, plastyki, muzyki,
wsparcia zewnętrznego ze środków gimnastyki, pływania, jogi, turystyki
PFRON, co zapewniłoby przystosowa- rowerowej. Ponadto w Klubie Senior+
nie obiektu do potrzeb oraz możliwości będą przeprowadzane terapie w różosób niepełnosprawnych. Utworzenie nym zakresie. Klub Seniora będzie
Klubu „Seniora+” w powiecie jarociń- miejscem spotkań osób starszych,
skim odpowiada na aktualne potrzeby w nieformalnej atmosferze, z jak najseniorów z powiatu jarocińskiego. Pro- większym spontanicznym zaangażoblemy seniorów wpisują się w szerszy waniem samych seniorów. Działania
trend polskiego społeczeństwa XXI klubu będą integrować seniorów
wieku – związany z faktem starzenia i wspierać ich aktywność, jako osób
się społeczeństwa, będącym wynikiem starszych, ale przede wszystkim zazmian demograficznych.
pewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Stworzona
Seniorzy
zostanie także seniorom możliwość
Seniorzy są postrzegani jako grupa korzystania z imprez ogólnie dostępbierna, nieatrakcyjna ekonomicznie. nych na terenie powiatu jarocińskiego
W celu zapobieżenia takiemu po- i poza jej granicami. Działania polegać
strzeganiu tego środowiska Powiat będą przede wszystkim na aktywizacji
Jarociński pragnie aktywizować osoby seniorów oraz włączeniu ich do czyn60+ nieaktywne zawodowo poprzez nego udziału w różnych inicjatywach
prowadzenie Klubu „Senior+”. Celem i przedsięwzięciach kulturalno-spoprojektu będzie poprawienie dostęp- łecznych.
Klub seniora

Katarzyna Szymkowiak, wicestarosta powiatu jarocińskiego
Realizacja tego projektu wpłynie bez wątpienia na zwiększenie aktywności osób
starszych w życiu społecznym. Umożliwi to także naszym seniorom korzystanie z
oferty prozdrowotnej, obejmującej m.in. usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, a także i opiekuńczej. Jesteśmy społeczeństwem
niestety starzejącym się – a osoby starsze chcą i nadal mogą brać czynny udział w życiu
społeczności lokalnych. Jako Powiat Jarociński chcemy wyjść naprzeciw tym tendencjom
i efektywnie zagospodarować wolny czas seniorom.

Lidia Czechak, Starosta Powiatu Jarocińskiego
W powiecie jarocińskim funkcjonuje już Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie osoby
starsze spotykają się tworząc grupy nieformalne. Tak naprawdę brakuje im jednak
siedziby, w której wraz ze znajomymi tworzyliby rodzinę. Widząc to zaangażowanie
i zapał osób starszych – chcemy dzięki temu projektowi stworzyć dogodne warunki
do pracy i realizacji zaplanowanych wydarzeń.

Mariusz Stolecki, Członek Zarządu Powiatu
Zależy nam na wyrwaniu seniorów z postępującego marazmu i chcemy zapobiec
rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem, które jest
lepiej dostosowane do nowych warunków gospodarczych i społecznych. W Klubie
Seniora będzie można spędzić czas w miłej atmosferze. Ideą Klubu Seniora będzie
integracja i wspieranie aktywności osób starszych, zapewnienie im dobrego towarzystwa, w pobliżu miejsca zamieszkania. Na spotkaniach będzie można się spotkać np.
z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku, czy też ze znajomym i wspólnie z nimi
spędzić czas w miłej atmosferze.

SERCEM ZAWSZE MŁODZI
W Bachorzewie odbył się II Festiwal Piosenki Biesiadnej
i Ludowej „ZAWSZE MŁODZI”. Atmosfera podczas
festiwalu była doskonała, kilkanaście wieloosobowych
zespołów i… tylko pogoda tego dnia nie dopisała
organizatorów, ale to i tak nie pokrzyżowało im szyków
i zabawa była doskonała.
Spiritus movens
Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie „Zawsze Młodzi” z prezes
Haliną Kaczor na czele, która wraz
z członkiniami i członkami Stowarzyszenia oraz przy wsparciu wielu zaprzyjaźnionych osób – zorganizowała
to muzyczne spotkanie rozśpiewanych

seniorów z terenu całego makroregionu. W ceremonii otwarcia festiwalu
wzięła udział m.in. Wicestarosta Katarzyna Szymkowiak, która przekazała
na ręce Haliny Kaczor list gratulacyjny.
Powiat Jarociński ufundował także nagrody dla najlepszych zespołów.

Katarzyna Szymkowiak, wicestarosta powiatu jarocińskiego
Jestem pod ogromnym wrażeniem niespożytego entuzjazmu, konsekwencji i energii
członków Stowarzyszenia Zawsze Młodzi i pani Haliny Kaczor, która jest Prezesem tego
Stowarzyszenia. Działalność osób zrzeszonych w tym Stowarzyszeniu na rzecz lokalnego
życia kulturalnego, lokalnego folkloru, a także propagowania muzyki jest nieoceniona
oraz to co robią na rzecz seniorów jest godne naśladowania. Poza tym frekwencja na tym festiwalu potwierdza,
że seniorzy chcą, potrafią i potrzebują nadal być aktywnymi, a muzyka, jak powszechnie wiadomo „łagodzi
obyczaje” i pozwala nam wszystkim na chwilę wytchnienia i relaksu, jakże potrzebnego w codziennej gonitwie.
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PRZEBUDOWA MOSTU

POWIATOWE INWESTYCJE

Powiat Jarociński otrzymał kolejne dofinansowanie – tym
razem do remontu mostu w Cerekwicy, w gminie Jaraczewo. Ta inwestycja obejmie przebudowę mostu nad rzeką
Obrą oraz odcinka drogi powiatowej w Cerekwicy.
Inwestycja
Łączna długość planowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej
wraz z mostem to prawie 70 m. Całkowita wartość inwestycji, to 710 tys. zł.
Powiat Jarociński wnioskował o dofinansowanie w kwocie  355.308 zł

(50%) ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki własne z budżetu powiatu jarocińskiego, to kwota
178 tys. zł. Pomoc finansowa z Gminy
Jaraczewo to także 178 tys. zł.

Katarzyna Szymkowiak, wicestarosta powiatu jarocińskiego

Dariusz Strugała, Burmistrz Jaraczewa

Chcę podziękować burmistrzowi Jaraczewa panu Dariuszowi Strugale, a także radnym
Rady Gminy Jaraczewo za to, że bez wahania wsparli tę inwestycję i wyasygnowali
z budżetu gminnego 178 tys. wspierając Powiat w tej przebudowie. To pokazuje,
że dobra wola oraz chęć współpracy pomiędzy samorządami może przynieść tylko
same korzyści.

Most w Cerekwicy był już w bardzo złym stanie technicznym i zagrażał bezpieczeństwu ruchu. Dlatego wspólnie z Powiatem postanowiliśmy tę inwestycję przeprowadzić w dodatku udało się także pozyskać rządowe wsparcie dla tej inwestycji. Teraz
przed nami tylko realizacja i mieszkańcy gminy Jaraczewo będą mogli już korzystać
z wyremontowanego mostu.

NAGRODA ZA FILM
W WIESBADEN

ENGLISH & DEUTCH
KONKURS JĘZYKOWY

Uczniowie z ZSP nr 2 w Jarocinie uczestniczyli w Gali
rozdania nagród Międzynarodowego Konkursu „Nagroda
Młodzieżowa 2019”, która odbyła się w Wiesbaden.
Uczniowie z ZSP nr 2 zajęli w tym konkursie I miejsce.

Wyjazd i drużyna
Młodzież pod opieką Agnieszki Urbaniak i Renaty Rożek nie tylko zwiedzała stolicę Hesji - Wiesbaden, ale brała
także udział w warsztatach, integrując
się z uczestnikami konkursu z Niemiec.
Na międzynarodowy sukces uczniów
z „Dwójki” zapracowała drużyna w składzie: Weronika Broniarczyk z klasy IV,

Aleksandra Nowak z klasy I, Tomasz
Pawłowski z klasy III, Eryk Kubiak
z klasy IV, Arkadiusz Udzik z klasy IV.
Młodzież na konkurs przygotowała
film „Młodzież odkrywa swój region”,
który jest sentymentalną podróżą po
Wielkopolsce.

MINISTER W STAROSTWIE
Starostwo Powiatowe w Jarocinie odwiedził Szymon Szynkowski vel Sęk
i spotkał się ze Starosta Lidią Czechak
swoją współpracowniczką sprzed lat.
„To bardzo miłe, ze pan minister odwiedził Starostwo Powiatowe – bo była to
okazja do powspominania czasów kiedy wspólnie pracowaliśmy i do rozmowy o współpracy MSZ z naszym powiatem”. – mówi Starosta Lidia Czechak.

Lidia Czechak, Starosta Jarociński i Szymon
Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Pod taka nazwą został rozegrany
konkurs w ZSP nr 2 w Jarocinie. „To
doskonale, że konkurs jest tak licznie
obsadzony, ponieważ znajomość języków obcych, a zwłaszcza angielskiego
i niemieckiego – to dla młodzieży
szansa na swobodne funkcjonowanie
we współczesnej Europie i swobodne
kształtowanie swojej kariery.” – mówi

Mariusz Stolecki, Członek Zarządu
Powiatu Jarocińskiego, który oficjalnie otworzył zawody językowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Jarocinie, a także wręczał nagrody
zwycięskim drużynom wraz z Witoldem Bierłą, dyr. ZSP nr 2. Nagrody dla
uczestników ufundowało m.in. Starostwo Powiatowe.

KRZYŻE POWSTAŃCZE
Zwracamy się do członków rodzin
Powstańców Wielkopolskich, którzy
jeszcze nie otrzymali Krzyży Powstańczych…
Prosimy o kontakt rodziny Powstańców
Wielkopolskich, którzy wywodzili się z terenu powiatu jarocińskiego – by krewni
zgłaszali się do Starostwa Powiatowego
w Jarocinie w celu odebrania „Krzyży
Powstańczych”. Prosimy o zgłaszanie Powstańców, którzy do tej pory jeszcze nie
zostali wyróżnieni Krzyżem Powstańczym

ufundowanym przez Powiat Jarociński
i takiego krzyża rodziny powstańców nie
otrzymały. Na Państwa zgłoszenia
czekamy do końca lipca br. Osoba do
kontaktu: Katarzyna Baumann, Wydział
Oświaty i Spraw Społecznych; tel. 62 74079-48; e-mail: baumann.katarzyna@powiat-jarociński.pl; Starostwo Powiatowe
w Jarocinie; pokój nr 5. Osoby zgłaszające
powinny podać: imię i nazwisko powstańca, stopień pokrewieństwa, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail.

