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MAGNUSZEWICE - ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI
MOST
10 stycznia br. w Magnuszewicach w gminie Kotlin oddany został do użytku most nad Lutynią. Wykonawcą inwestycji była firma  
„Mosty Kujawy”. Koszt inwestycji, to ponad 3,2 mln zł. Na wykonanie tej przebudowy Powiat Jarociński otrzymał dofinansowanie  
w kwocie 1,7 mln zł, reszta środków pochodziła z powiatowego budżetu.

LIDIA CZECHAK, 
Starosta Powiatu Jarocińskiego 
Bardzo cieszy mnie zakończenie tej inwestycji i moż-
liwość oddania do użytku mostu, bo najważniejszy 
cel został osiągnięty – ten most ma ponownie służyć 
mieszkańcom. Naszym priorytetem jest ciągła po-
prawa bezpieczeństwa na drogach, dlatego też jestem 
przekonana, że nowo oddany most poprawi komfort 
codziennych dojazdów do pracy, czy szkoły. Ten nowy 
most służyć będzie nie tylko mieszkańcom Magnusze-
wic, ale i wszystkich okolicznych miejscowości, jest 
ważnym szlakiem komunikacyjnym dla wszystkich 
okolicznych wsi. 

KATARZYNA SZYMKOWIAK, 
Wicestarosta
Stan techniczny mostu przed przebu-
dową stanowił już realne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa uczestników ru-
chu, którzy korzystali z tej przeprawy. 
Teraz po przebudowie nowy most jest 
obiektem nowoczesnym i bezpiecznym.  
Zakończona przebudowa mostu, to jedna  
z wielu inwestycji drogowych, prowadzo-
nych przez Powiat, która poprawia infra-
struktórę drogową na naszym terenie.

Inwestycja

Przebudowę mostu w Magnu-
szewicach należało rozpocząć 
od rozbiórki starej, betonowej 
konstrukcji i w to miejsce trze-
ba było wykonać całkowicie 
nową, spełniającą współczesne 
wymogi techniczne. Konstruk-
cję, która będzie odporna na 
obciążenia wynikające z wzmo-
żonego ruchu samochodowego, 
a także odporna na gwałtowne 
zmiany pogodowe i ewentualne 
wezbranie wód Lutyni. 

Fot. Stary most w Magnuszewicach. Fot. Most w czasie przebudowy.

Efekty

Podczas tej przebudowy po-
szerzono jezdnię do szerokości  
7 m, położono nową asfalto-
wą nawierzchnię na odcinku 
prawie 140 m,  umocniono też  
skarpy nad rzeką Lutynią, Wy-
budowano także chodnik o sze-
rokości prawie 2 m po jednej 
stronie drogi, która dochodzi 
do mostu, a na samym moście 
wybudowano chodnik o szero-
kości 2,5 m. Dodatkowo wybu-
dowano po obydwu stronach 
mostu bariery energochłonne.
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KOMENDA PSP w JAROCINIE
OSTATNI DZIEŃ SŁUŻBY 
25 stycznia br. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie st. bryg. Kazimierz Cieślak, po raz ostatni pełnił służbę, 
jako dowódca jarocińskiej jednostki. Komendant Cieślak jarocińską strażą pożarną kierował od lipca 2007 roku. 

Wielu gości

W uroczystościach przekazania 
służby przez K. Cieślaka wzięły 
udział Starosta Lidia Czechak  
i Wicestarosta Katarzyna Szym-

Podziękowania  
od Zarządu Powiatu

Podczas uroczystości zdania 
służby – Starosta Lidia Czechak 
w swoim  przemówieniu w cie-
płych słowach podziękowała 
odchodzącemu komendantowi 
Powiatowej Straży Pożarnej - 
„W imieniu swoim, a także Za-
rządu Powiatu, a przede wszyst-
kim wszystkich mieszkańców 
powiatu jarocińskiego składam 
Panu najserdeczniejsze podzię-
kowania za wieloletnią służbę, 
wytężoną pracę. Panie Komen-
dancie, Pana wytrwałość i wy-
siłek, jaki Pan wkładał w wyko-
nywane obowiązki oraz Pana 
życzliwość były i są nadal bez-
cenne i nieocenione… I mimo, 
że żegna się Pan ze służbą, to 
Pana zasługi dla podniesienia 
standardów bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu jaro-

cińskiego, prestiżu służby oraz 
szacunku dla zawodu strażaka 
pozostaną wytyczną dla Pana 
następców, a Pana postawa za-
wodowa na przestrzeni tych 
wszystkich lat służby – ustano-

wiła bardzo wysokie standardy, 
godne naśladowania dla Pana 
następców”. – mówiła m.in.  
Lidia Czechak. 

kowiak, oprócz nich na tej uro-
czystości pojawili się również 
samorządowcy z całego po-
wiatu jarocińskiego i strażacy  
z ościennych komend. 

URZĄD PRACY 
WYRÓŻNIENIE 
OD MINISTRA

Jarociński Urząd Pracy  
otrzymał nagrodę i wyróż-
nienie od Minister Rodzi-
ny Pracy i Polityki Społecz-
nej – Elżbiety Rafalskiej.  
„Za uzyskanie w 2018 roku 
efektywnych i skutecznych 
działań aktywizacyjnych po-
dejmowanych wobec osób 
bezrobotnych w województwie 
wielkopolskim. „Ta nagroda, 

SZPITAL W JAROCINIE 
BIAŁY MONTAŻ
Koniec lutego taki termin zakończenia budowy zgłosiła firma, która zajmuje 
się rozbudową jarocińskiego szpitala. Zaplanowane prace zewnętrzne zostały 
już całkowicie wykonane. Teraz ekipy robotników pracują wewnątrz budynku.  
Następnie pozostanie już tylko wyposażenie wszystkich oddziałów w sprzęt.

Prace wykończeniowe

W wybudowanym obiekcie 
trwają ostatnie prace. Ekipy 
zajęły się tzw. białym monta-
żem m.in. instalowaniem to-
alet, umywalek, pryszniców 
itp.. Dzięki rozbudowie po-
wstał nowy, trzykondygnacyj-

to potwierdzenie, że jarociński 
Urząd Pracy pracuje bardzo 
dobrze i to nie jest tylko oce-
na Zarządu Powiatu, ale także 
uznanie samej Minister Elżbie-
ty Rafalskiej. Dodam jeszcze, że 
jarociński Urząd Pracy jest je-
dynym z terenu Wielkopolski, 
który otrzymał takie wyróż-
nienie ”. – mówi Starosta Lidia 
Czechak.

ny obiekt. Na niskim parterze 
znajdzie się  laboratorium szpi-
talne wraz z pracownią badań 
endoskopowych. Na wysokim 
parterze zostanie ulokowany  
zespół porodowy z salą cesar-
skich cięć, oddział położnictwa 
i neonatologii. Pierwsze piętro 
będzie należało do oddziału  
ginekologicznego. 

Gwarancja

Konstrukcja budynku zosta-
nie objęta 10 letnim okresem 
gwarancyjnym, roboty wy-
kończeniowe 4 letnim okre-
sem gwarancyjnym; natomiast  
gwarancja na urządzenia zosta-
nie udzielona na 3 lata.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 
ZAKUP SPRZĘTU ZA PONAD 90 tys. 
Powiat Jarociński zakupił pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt na doposażenie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych 
w Jarocinie. Łącznie nowe pomoce dydaktyczne kosztowały ponad 91 tys. złotych.

Dla dzieci i dla szkoły 

Do ZSS w Jarocinie trafił sprzęt 
i pomoce do zajęć z integracji 
sensorycznej, do zajęć z lo-
gopedii, symulacji bazalnej, 
komunikacji alternatywnej, 
arteterapii, zajęć terapii ręki  
i socjoterapii. W ramach tego 
projektu doposażono także 
pracownię przyrodniczą i ma-
tematyczną. 

Projekt 

Sam projekt pn. „Podniesienie 
jakości kształcenia w Zespole 
Szkół Specjalnych w Jaroci-
nie” jest realizowany z WRPO 
(Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego) 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Łącznie 
nowe pomoce dydaktyczne dla 
uczniów ZSS w Jarocinie kosz-
towały ponad 91 tys. złotych. 

„To już kolejny raz, jak udało 
nam się pozyskać fundusze na 
doposażenie szkół prowadzo-
nych przez Powiat Jarociński. Te 
pieniądze zostają spożytkowane  
w najlepszy możliwy sposób - 
zakupiliśmy za nie nowy sprzęt 
i pomoce naukowe dla uczniów 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Jarocinie” – mówi Mirosław 
Drzazga, Członek Zarządu Po-
wiatu, odpowiedzialny za spra-
wy oświatowe.

SZKOŁY POWIATOWE
WYSOKO W RANKINGU
Podczas 21. finału Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy” przedstawicie-
le kilkudziesięciu wyróżnionych liceów i techników z całej Polski spotkali się  
w Warszawie na podsumowaniu tej edycji.

Srebrne i brązowe

Technikum w jarocińskim 
ZSP nr 1 zajęło 16 miejsce w 
Wielkopolsce wśród techni-
ków - uzyskując tytuł „Srebrnej 
Szkoły”. Dodatkowo jarociń-
ska „Jedynka” zajęła 80 miej-
sce wśród techników w Polsce 
pod względem zdawalności 
egzaminów maturalnych. Ja-
rocińskie LO im. T. Kościuszki 
w rankingu „Perspektywy” za-
jęło 30 miejsce w Wielkopol-
sce i otrzymało tytuł „Srebrnej 
szkoły”. Tytuł „Brązowej Szkoły 
2019” przypadł w udziale Tech-
nikum z ZSP nr 2 w Jarocinie, 
które znalazło się na 35 miejscu 

wśród najlepszych techników w 
Wielkopolsce. Ten ranking po 
raz kolejny ukazał, jak wysoki 
poziom nauczania obowiązuje 
w szkołach ponadpodstawo-
wych prowadzonych przez Po-
wiat. Oczywiście nie było by 
tych sukcesów, bez zdolnych  

PORADNIA 
DIABETOLOGICZNA
Dobra wiadomość dla osób korzystających z Porad-
ni dla Diabetyków w jarocińskim szpitalu. W tym 
roku  będzie ona nadal funkcjonowała i przyjmowa-
ła pacjentów. Szpital podpisał umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia i nie zabraknie pieniędzy na  
badania.

Z poradni diabetologicznej, 
która została uruchomiona naj-
pierw jako punkt konsultacyjny 
w lipcu 2017 roku przez półto-
ra roku skorzystało już blisko  
5 tys. pacjentów. To mieszkańcy 
powiatu jarocińskiego, którzy 
wcześniej musieli korzystać z 
poradni w innych miastach. 

Po uruchomieniu poradni dia-
betologicznej w jarocińskim 
szpitalu mają możliwość korzy-
stania z konsultacji na miejscu. 
Wcześniej punkt był finanso-
wany z budżetu powiatu jaro-
cińskiego, a od września 2018 
roku już przez NFZ.

i chcących wciąż poszerzać 
swoją wiedzę uczniów. Wyni-
ki tych szkół, to także kadra 
nauczycielska, czyli świetni 
fachowcy i pedagodzy, którzy 
potrafią dotrzeć i zmotywować 
uczniów do wytężonej pracy.

STAROSTA - LIDIA CZECHAK 
KILKA MIESIĘCY OD WYBORÓW
Minęło już kilka miesięcy 
od objęcia stanowiska staro-
sty jarocińskiego przez Lidię  
Czechak.
Starostwo Anno Domini 2019

Szanowni Mieszkańcy minęły 
już pierwsze trzy miesiące od 
momentu objęcia przeze mnie 
stanowiska Starosty Powiatu 
Jarocińskiego przez ten czas za-
poznałam się już ze specyfiką 
pracy całego Starostwa Powiato-
wego oraz jednostek podlegają-
cych pod Powiat. I mogę stwier-
dzić, że są rzeczy, które należało 
i należy  poprawić. Zapadły już 
decyzje, co do pewnych zmian  
w strukturze organizacyjnej - 
jednak podejmując jakiekolwiek 
decyzje zawodowe – zawsze 

kieruję się wcześniej przeprowa-
dzoną dogłębną analizą faktów. 
I zapewniam, że osoby, które 
będą bezpośrednio mi podlegały 
i organizowały pracę podległych 
im wydziałów – muszą posiadać 
moje pełne zaufanie, co do swo-
ich kompetencji zawodowych  
i umiejętności interpersonal-
nych. To muszą być osoby, które 
posiadają wiedzę merytorycz-
ną, a także dobrze i efektywnie  
pracują.

Podział obowiązków

W kwestii podziału obowiąz-
ków, to podjęłam decyzję i jed-
nocześnie zobowiązałam się 
wobec mieszkańców powiatu  
jarocińskiego, że ja będę zaj-

mowała się sprawami szpita-
la. Wicestarosta Katarzyna 
Szymkowiak przejmie w swoje 
kompetencje kwestie inwestycji, 
a Członek Zarządu Mirosław 
Drzazga zajmie się sprawami 
oświatowymi, jak to robił do tej 
pory. 

Współpraca

Oczywiście liczę również na 
dobre relacje z każdą z gmin 
Powiatu Jarocińskiego. Jestem 
zdania, że dla dobra mieszkań-
ców należy szukać kompromisu 
i rozwiązań. Nie wyobrażam 
sobie, by Zarząd Powiatu nie 
współpracował z gminami po-
wiatu w kwestiach inwestycji 
zdrowia, oświaty i pozostałych. Lidia Czechak - Starosta Powiatu Jarocińskiego, pierwsza kobieta na 

tym stanowisku w historii lokalnego samorządu.
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