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HISTORYCZNA
WIZYTA PREZYDENTA

6 listopada to dzień, który na zawsze zapisze się w historii
powiatu jarocińskiego. Prezydent RP Andrzej Duda jako
pierwszy prezydent w historii odwiedził Jarocin. Sala sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 zgromadziła
blisko 1400 osób chętnych na spotkanie z głową państwa.
Program wizyty Prezydenta przewidział dwa spotkania – pierwsze
z przedstawicielami władz i samorządowcami, drugie z mieszkańcami
powiatu.
Uroczyste powitanie
Spotkanie z samorządowcami trwało
niespełna pół godziny. Starosta Lidia
Czechak w towarzystwie Witolda Bierły, dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, uroczyście przywitała
prezydenta. Następnie przedstawiła
uczestników spotkania, każdy z nich
mógł uścisnąć dłoń najważniejszej
osobie w państwie. Andrzej Duda
został obdarowany symbolicznymi
prezentami, upominek przekazany
przez Starostę – koronki czółenkowe,
tzw. frywolitki przygotowała lokalna
artystka ludowa Eugenia Wieczorek.
Spotkanie z mieszkańcami
W sali sportowej ZSP nr 2 mieszkańcy
gromkimi brawami przywitali Prezydenta. Uważam, że rolą Prezydenta

jest jeździć i patrzeć, jak Polska się rozwija, na jakim poziomie żyją ludzie
i czy ten rozwój jest równy – mówił
Andrzej Duda. Podkreślił, że ważne
jest, aby każdy obywatel mógł spotkać
się z prezydentem nie przyjeżdżając
do Warszawy. Odniósł się do wkładu
Wielkopolan w odzyskanie niepodległości oraz rozwoju naszego regionu,
dziękując zebranym za ich ciężką
pracę. Prezydent wziął również udział
w uroczystościach poświęcenia sztandaru Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie im. Powstańców
Wielkopolskich. Po części oficjalnej
mieszkańcy chętnie fotografowali się
z Prezydentem oraz życzyli mu kolejnej kadencji na stanowisku głowy
państwa.
O artystyczną część spotkania zadbały:
Orkiestra Dęta Mickiewiczowskiego
Centrum Turystycznego w Żerkowie
wraz z Zespołem Mażoretek, młodzieżowy chór Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki nr 1 w Jarocinie oraz zespół folklorystyczny Snutki.

Lidia Czechak, Starosta Jarociński
Wiem, że wszyscy tak mówią, że ich powiaty są piękne, ale ja mam taki tajny sekret
Panie Prezydencie – nasz powiat jest najpiękniejszy. Ma wspaniałych mieszkańców,
fundacje, stowarzyszenia, które działają dla dobra naszej małej ojczyzny. Dlaczego
się tak chwalimy? Dlatego, że powiat jarociński ma piękne karty historii, ponieważ
byliśmy w centrum wielkich wydarzeń historycznych. To tu, w Jarocinie rozpoczęło się
zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, z czego jesteśmy tacy dumni. Jednak niezależnie
od tej wspaniałej przeszłości, stawiamy na rozwój i łączymy, razem z włodarzami gmin
powiatu jarocińskiego, piękne tradycje z nowoczesnością
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KOLEJNA INWESTYCJA W POWIECIE
Powiat jarociński pozyskał 3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów – Wola Książęca”.
Zadanie obejmie łącznie przebudowę 2.863 m drogi. W wielu miejscach
szosa zostanie poszerzona do 5,5 m,
powstanie niemalże 700 m nowego chodnika, wybudowane zostaną
nowe zjazdy i przejście dla pieszych.
Przy drodze stanie nowe odblaskowe oznakowanie pionowe, wykonane
zostanie również oznakowanie poziome. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano także wyrównanie,
wzmocnienie i poszerzenie poboczy
jezdni, budowę odwodniania oraz
odmulenie rowów. Zgodnie z umową
o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021.

Katarzyna
Szymkowiak,
Wicestarosta Jarociński
1 października wraz ze starostą Lidią Czechak podpisałyśmy umowę na dofinansowanie tej długo
wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.
Staramy się dążyć do stawianych sobie celów,
a ta inwestycja jest jednym z nich. Teraz czeka nas
jeszcze ogrom pracy związanej z wyborem wykonawcy i realizacją inwestycji, ale najważniejsze,
że udało nam się pozyskać na nią środki.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

JAROCIN-ŻERKÓW
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Marzyński Sp. z o.o.,
Sp. k. zrealizuje ostatni etap budowy ścieżki rowerowej łączącej
Jarocin z Żerkowem. Ostatnie, niemalże 5 km ścieżki sfinansowane
zostanie ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych, ze środków powiatu jarocińskiego oraz gminy Żerków.
Od 2018 roku etapami realizowana
jest budowa ścieżki rowerowej Jarocin
– Żerków. Ku końcowi zmierzają prace
przy budowie rowerowej drogi od rzeki
Lutynia do Żółkowa, a już niebawem ruszą prace przy ostatnim etapie inwestycji.
Prace zaplanowane do realizacji na
lata 2020-2021 obejmą przebudowę
drogi od skrzyżowania ul. Powstańców
Wlkp. w Wilkowyi z drogą do Łuszczanowa do wybudowanej w 2019 r.
ścieżki rowerowej.

W ramach zadania poszerzony zostanie
pas drogowy o odcinek drogi rowerowej o długości 4960,40 m i szerokości
2 m wraz z budową kładki dla rowerzystów nad Lutynią. Prace obejmą miedzy innymi: wykonanie nawierzchni
ścieżki z betonu asfaltowego, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie
nasypów, przebudowę zjazdów oraz
budowę zatoki postojowej i przejazdu
dla rowerzystów. Koszt inwestycji to
3.728.942,78 zł.

PRZEBUDOWA
DROGI
W MIESZKOWIE
7 października 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P
ul. Dworcowa w Mieszkowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie obejmować będzie wykonanie na całej długości przebudowywanego
odcinka ponad 1 km nowej nawierzchni jezdni. Wydzielony zostanie pas i przejazd dla rowerów. Przebudowie ulegnie dodatkowo ponad 1 km chodników,
1 przejście dla pieszych i przystanki komunikacyjne. Wykonane zostanie oznakowanie aktywne przed przejazdem kolejowym.
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20 LAT POWIATU
JAROCIŃSKIEGO
Bieżący rok jest szczególny, ponieważ samorządy powiatowe
obchodzą 20–lecie istnienia. 5 czerwca 1998 r. uchwalona
została ustawa o samorządzie powiatowym. Z tej okazji, 3 października w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta
gala jubileuszowa.
Jubileusz to doskonała okazja do podsumowań, rozmów o zmianach, najważniejszych inwestycjach i przedsięwzięciach oraz przedstawienia planów
na przyszłość. Podczas spotkania nie
zabrakło okolicznościowych przemówień, gratulacji, kwiatów oraz tortu.
Starosta Lidia Czechak wręczyła podziękowania poprzednim starostom
i przewodniczącym rad powiatowych.

Zwieńczeniem spotkania była projekcja 5-minutowego filmu promującego
wykorzystanie środków z funduszy
europejskich przez powiat jarociński
oraz konferencja pt. „Fundusze Bliżej
Nas”, która była doskonałą okazją do
zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu pozyskiwania środków z funduszy
europejskich.

Lidia Czechak, Starosta Jarociński
Nasz powiat jest wyjątkowy pod wieloma względami oraz niezwykle zróżnicowany –
przyrodniczo i kulturowo. Jestem wdzięczna wszystkim osobom, które przez ostatnie
20 lat pracowały nad jego rozwojem. Dziękuję samorządowcom za wspólną pracę
i sukcesy, ale także za wszelkie spory i dyskusje, bo lokalna polityka wymaga debaty.
Obecne czasy przynoszą wiele wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. Aby im podołać
niezbędna jest ciężka praca i współpraca. To ogromne wyróżnienie dla mnie, pełnić
w tym powiecie funkcję starosty. Jesteśmy powiatem intensywnie rozwijającym się.
To tu działają prężnie rozwijające się firmy, stowarzyszenie i osoby, dzięki którym powiat
jarociński może szczycić się osiągnięciami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
DLA NAUCZYCIELI
Gospodarzem tegorocznego Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej był Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie. Zaproszenie na tą szczególną uroczystość
przyjęli nauczyciele, pedagodzy oraz pracownicy oświaty z wszystkich placówek,
dla których powiat jarociński jest organem prowadzącym.
Święto nauczycieli, wychowawców
i pedagogów było doskonałą okazją
do przyznania nagród za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej oraz aktywną działalność
na rzecz społeczności nauczycielskiej.
Chciałabym zapewnić wszystkich, że ze
strony władz samorządowych powiatu jarocińskiego czyniliśmy, czynimy
i będziemy czynić wszystko, ażebyście
Państwo ze swojej pracy i trudu wynosili satysfakcję i byli dumni z jej efek-

tów. Wspieramy placówki oświatowe
o czym świadczy wielkość nakładów
finansowych przeznaczanych co roku
na inwestycje realizowane w oświacie.
– mówiła do zgromadzonych Starosta
Lidia Czechak.
Listy gratulacyjne i dyplomy otrzymali również nauczyciele, którzy nadal
spełniają się w swym zawodzie, pracując społecznie w szkole „Antonianum”
przy klasztorze oo. Franciszkanów.

PUP W JAROCINIE
WYRÓŻNIONY
Razem Skuteczniej BIS to wojewódzki Program współpracy
Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej
na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Program realizowany
jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Powiatowe Urzędy Pracy.
Założenia programu to wypracowanie
metod i stworzenie szans na bardziej
efektywne działania, które umożliwią
powrót na rynek pracy i zapobiegną
długotrwałemu bezrobociu. Uczestnicy szkolili się z kompetencji miękkich,

następnie odbywali trzymiesięczny
staż, a zdobyte umiejętności oraz doświadczenie zawodowe miały pomóc
im w znalezieniu pracy.
25 listopada, podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego starosta

Lidia Czechak oraz dyrektor Urzędu
Pracy w Jarocinie Grzegorz Fengler
odebrali wyróżnienie za udział w programie.
Do Programu przystąpiło 29 instytucji z 10 powiatów. Jarociński Urząd

Pracy przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Jarocinie
i Kotlinie, podjął próbę aktywizacji
8 długotrwale bezrobotnych osób,
6 z nich po odbyciu stażu znalazła
stałe zatrudnienie.
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PRACOWNICY DPS

ŚWIĘTOWALI

W czwartek, 21 listopada pracownicy Domu Pomocy Społecznej
im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie spotkali się z Zarządem Powiatu
Jarocińskiego, aby wspólnie uczcić Dzień Pracownika Socjalnego.
Pomoc społeczna jest ważnym ogniwem w strukturze państwa. Świadczy
o tym, wprowadzony mocą ustawy
o pomocy społecznej z listopada 1990
roku, Dzień Pracownika Socjalnego.
Obchodzone od blisko 30 lat święto jest szczególnym dniem dla osób,
które każdego dnia okazują ogromne

serce pomagając bliźnim. To odpowiednia chwila, aby podziękować im
za ogromne zaangażowanie. Wrażliwość, wyrozumiałość i odpowiedzialna
praca na rzecz osób najbardziej potrzebujących, to coś za co najbardziej Was
podziwiam. – mówiła starosta Lidia
Czechak.

„W DOBRĄ STRONĘ,

CZYLI DO TEATRU”

Fundacja „W dobrą stronę” wraz ze Szkołą Podstawową im. Adama
Mickiewicza w Żerkowie zorganizowała Wieczornicę z Panem
Tadeuszem. Wydarzenie, orgaznizowane w ramach projektu pt.
„W dobrą stronę, czyli do teatru”, odbyło się w związku z 164. rocznicą śmierci Adama Mickiewicza.
23 listopada w auli Szkoły Podstawowej w Żerkowie, odbył się wieczorek
poetycki poświęcony twórczości wybitnego Polaka – Adama Mickiewicza.
Poloneza z „Pana Tadeusza” wykonała Orkiestra Dęta Mickiewiczowskiego gminnego konkursu recytatorskiego „Mickiewicz nasz”.
Centrum Turystycznego oraz Zespół Mażoretek. Uczestnicy projektu zapre- Projekt „W dobrą stronę, czyli do teatru” dofinansowany jest ze środków Minizentowali trzy bajki Adama Mickiewicza – „Przyjaciele”, „Golono strzyżono” sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji
oraz „Tchórz na wyborach”. Na scenie można było podziwiać również finalistów Kultury. Powiat jarociński ufundował upominki dla uczestników wydarzenia.

100. JUBILEUSZ

PCK W JAROCINIE

We wtorek, 26 listopada Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Jarocinie świętował Jubileusz 100. rocznicy działalności.
Wyjątkowa uroczystość odbyła się w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Zaproszeni
goście dziękowali oraz gratulowali przedstawicielom Zarządu PCK w Jarocinie.
Tadeusz Zajdler, były prezes jarocińskiego oddziału PCK przypomniał historię
organizacji. W trakcie uroczystości wręczono medale z okazji 100. rocznicy
powstania PCK i dyplomy dla opiekunów szkolnych kół PCK oraz uhonorowano odznaczeniami zasłużonych dawców krwi. Uroczystość uświetniły występy
artystyczne. W holu JOK-u zorganizowano wystawę przypominającą historię
i czasy współczesne czerwonokrzyskiej organizacji.

Ofiarność na rzecz innych ludzi, która płynie z głębi serca, ze szlachetnych pobudek, przepełnia optymizmem i wiarą, że szczytne idee będą kontynuowane
przez kolejne lata, dopóki znajdzie się choć jeden człowiek potrzebujący pomocy.
– mówiła starosta Lidia Czechak, dziękując za dotychczasową działalność
i życząc dalszych sukcesów.
Jarociński odział Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi działalność polegającą
na kierowaniu ludzi do odpowiednich instytucji i organizacji, promowaniu honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia, a także prowadzeniu kursów
z zasad udzielania pierwszej pomocy.

ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ
21 listopada w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie
odbył się XIX Wojewódzki Konkurs Ortograficzny.
Po raz kolejny uczniowie klas VI, VII i VIII szkół
podstawowych udowodnili, że ortografia nie jest
ich słabą stroną.
W zmaganiach wzięło udział 12 drużyn z całej Wielkopolski. Głównym celem konkursu jest szerzenie
wśród młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi chęci pracy nad poprawnością ortograficzną.
Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom,

co zmusiło organizatorów do przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia laureatów. Tegorocznymi
laureatami zostali:
- I miejsce: Artur Kaczmarek, ZSS nr 101 w Poznaniu,
Mikołaj Chudy, ZSS nr 101 w Poznaniu
- II miejsce: Weronika Małachwiej, ZSS we Wrześni
- III miejsce: Aleksandra Beckert, ZSS we Wrześni
Fundatorem nagród w konkursie był powiat jarociński.

