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W biegu udział wzięło kilkadziesiąt 
osób, a meta znajdowała się na jarociń-
skim rynku, gdzie także miała miejsce 
kulminacja marszu. W przedsięwzięciu 
wzięła udział starosta Lidia Czechak oraz 
wicestarosta Katarzyna Szymkowiak. 
Obie panie idąc w pierwszych rzędach 
pochodu pod rękę z uczniami Zespołu 

Szkół Specjalnych w Jarocinie – otwierały 
marsz wraz z dyrektorem ZSS Grzego-
rzem Maćkowiakiem i opiekunami oraz 
nauczycielami z tej szkoły. W marszu 
wzięły też udział pozostałe jarocińskie 
szkoły i większość przedszkoli. Marsz 
Dla Autyzmu odbył się już po raz piąty 
w Jarocinie.

Marsz i bieg

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

POWIAT JAROCIŃSKI 
MARSZ DLA AUTYZMU
2 kwietnia br. spod Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Szubianki 21 w Jarocinie o godzinie 10.15 wyru-
szył marsz z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Następnie przeszedł ulicami Jarocina,  
a swój finał miał na rynku, gdzie także znajdowała się meta biegu zorganizowanego z tej samej okazji.

LIDIA CZECHAK  
Starosta Powiatu Jarocińskiego

”Dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie dzisiaj na ja-
rociński rynek. Dziękuję za to że chcieliście wesprzeć tak 
szczytny cel, obiecuję, że w przyszłym roku też weźmie-
my razem z moją zastępczynią wicestarostą Katarzyną 
Szymkowiak udział w biegu na rzecz autyzmu.”  

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – święto obchodzone jest corocznie 2 kwietnia. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości 
społecznej na temat autyzmu. Obchody Dnia są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy 
międzynarodowej w tej dziedzinie.  Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych 
autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób 
dotkniętych autyzmem.
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W ramach projektu uczniowie będą mieć 
możliwość odbycia dwutygodniowych 
praktyk zagranicznych w renomowa-
nych centrach kształcenia zawodowego. 
Jednak by praktyki przebiegły w sposób 
efektywny potrzebne jest między inny-
mi właściwe przygotowanie teoretyczne, 
które dla przyszłych budowlańców zor-
ganizowało Stowarzyszenie Wielkopol-

ski Dom Pasywny, a prelegentami byli 
wykładowcy Politechniki Poznańskiej.

Uczniowie mieli możliwość zapo-
znania się z najnowszymi trendami 
w budownictwie pasywnym, które ze 
względu na ochronę środowiska oraz 
rosnące koszty ogrzewania gospo-
darstw domowych, zyskuje każdego 
roku coraz więcej zwolenników. 

Koordynatorem akcji w ZSP nr 2 jest 
Hanna Wardeńska, która zwróciła się 
z prośbą do Nadleśnictwa w Jarocinie 
o pomoc w organizacji akcji sadzenia 
drzew, dzięki czemu przy ZSP nr 2 
powstał skwer.  Uczniowie „Dwójki” 
wraz z Jakubem Wojdeckim, pracow-
nikiem jarocińskiego Nadleśnictwa  
rozpoczęli  sadzenie kilku gatunków 
drzew ozdobnych, krzewów iglastych 
oraz kilku gatunków drzew liściastych.

Hasło akcji wynika z prostego prze-
liczenia liczby 500 milionów drzew 
sadzonych corocznie przez Lasy Pań-
stwowe na liczbę minut mieszczących 
się w ciągu całego roku. Celem akcji 
jest podkreślenie ze szczególną mocą 
znaczenia lasów w życiu społeczeństw. 
Na chwilę obecną lesistość Polski wy-
nosi ok. 30%, a tuż po II Wojnie Świa-
towej wynosiła zaledwie 21%.

KINO W… KOTLINIE
Piątkowy wieczór 29 marca w Domu Kultury w Kotlinie  
był wyjątkowy i uroczysty. Nastąpiło oficjalne otwarcie  
kina PROJEKT w tamtejszym Domu Kultury. 

AKTYWNI BUDOWLAŃCY z „JEDYNKI”
Uczniowie technikum budowlanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie rozpoczęli swoje przygotowania do drugiej 
edycji projektu realizowanego ze środków POWER, działającego na zasadach programu Erasmus+. Wielkość dofinansowania to 240 tys. zł.

1000 DRZEW NA MINUTĘ
Uczniowie ZSP nr 2 przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sadzimy 1000 drzew na minutę”, której celem jest zwiększenie  
powierzchni lasów i ilości drzew w naszym kraju.

Na otwarciu kina oprócz m.in. starosty 
Lidii Czechak, wicestarosty Katarzyny 
Szymkowiak i wójta Kotlina Mirosła-
wa Paterczyka, czy Jana Szczerbania, 
przewodniczącego Rady Powiatu – po-
jawili się także radni powiatowi i rad-
ni gminy Kotlin oraz bardzo licznie 
mieszkańcy. Imprezę inauguracyjną 
uświetniły występy artystyczne mło-
dzieży działającej przy kotlińskim Domu 
Kultury. Dotychczas w kinie „Projekt” 
odbyło się już 5 seansów, na których 
łącznie pojawiło się już ponad 350 osób.

Kino zostało sfinansowane z projektu 
„Kotlińska Akademia Sztuki”– Infra-
struktura Domów Kultury Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz projektu Lidera Zielonej 
Wielkopolski Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020. Więcej informacji dotyczących 
repertuaru i planów na stronach ko-
tlińskiego Domu Kultury: www.dom-
kultury.kotlin.com

Jak to w kinie… huczne otwarcie Skąd pieniądze…

Na co idą pieniądze…

Wspólne działanie Skąd pomysł?

Podczas wykładów

Janusz Barański, radny Rady Powiatu i dyrektor Domu Kultury  
w Kotlinie

Wreszcie mamy to! Powstało kino „Projekt”. Marzenia się spełniają – jeśli dołożymy 
trochę pracy.  Dziękujemy że byliście z nami w tak ważnej chwili dla nas i Gminy Kotlin 
i do zobaczenia na kolejnych seansach. Kino „Projekt” jest dla Was!

Jan Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego

Zawsze podziwiałem u Janusza Barańskiego jego zaangażowanie w sprawy kul-
tury i sztuki i to jest kolejny dowód, że potrafi działać i osiągać sukcesy, a dzięki 
temu mieszkańcy gminy Kotlin będą mogli uczestniczyć w życiu kulturalnym,  
a kultura – to życie. 

Lidia Czechak, Starosta Powiatu Jarocińskiego

Bardzo dobrze, ze są tacy aktywni radni, jak Janusz Barański, którzy są w dodatku 
jeszcze efektywni i to, co sobie zaplanują – to zrealizują. A uczestnictwo dla mnie  
w takich wydarzeniach kulturalnych, to ogromna przyjemność. Duża kultura wkracza 
do małych miejscowości brawo!

Otwarcie kina w Kotlinie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  biorący udział w projekcie 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  podczas sadzenia drzew
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SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI AUTYSTYCZNYCH
Starosta Lidia Czechak i wicestarosta Katarzyna Szymkowiak oraz pracownice Wydziału Oświaty jarocińskiego Starostwa 

- spotkały się w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi autystycznymi oraz 
rodzicami tych dzieci, które uczęszczają do tej jarocińskiej placówki. Zespół Szkół Specjalnych jest szkołą prowadzoną przez 
Powiat Jarociński i otrzymuje rocznie z budżetu powiatowego na swoją działalność ponad 7 mln zł.

UCZNIOWIE „DWÓJKI” NA DNIACH TURYSTYKI
Uczniowie jarocińskiej „Dwójki” mieli okazję złożyć wizytę na 
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie odbyły się XVII  
Dni Turystyki – festiwal podróżniczy prezentujący geografię  
oraz kulturę najróżniejszych zakątków świata...

AUTOBUSY I…
SPOTKANIE Z POSŁEM  
JANEM MOSIŃSKIM
W Starostwie Powiatowym w Jarocinie odbyło się spotkanie  
z samorządowcami z terenu powiatu jarocińskiego poświę-
cone przywróceniu zlikwidowanych połączeń autobusowych  
w powiecie  w ramach „nowej piątki” Prawa i Sprawiedliwości.  
W spotkaniu wziął udział poseł na Sejm RP Jan Mosiński,  
z którego inicjatywy to spotkanie się odbyło.

W parlamencie rozpoczynają się prace 
związane z przygotowaniem ustawy 
o funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności 
publicznej. Celem powołanego fun-

duszu będzie dofinansowanie realizo-
wanych przez samorządy przewozów 
autobusowych. Fundusz ma zostać 
uruchomiony jeszcze w tym roku – 
dzięki czemu samorządy będą mogły 
liczyć na dofinansowanie. 

Spotkanie było pozytywnie odebrane 
przez rodziców, jak i nauczycieli, mia-
ło charakter bardzo dynamiczny. Pod-
czas spotkania obie Panie (L. Czechak 
i K. Szymkowiak) – mogły zapoznać 
się z metodami terapii stosowanymi 
podczas pracy przez nauczycieli ZSS, 
którzy na co dzień pracują z dziećmi 
autystycznymi. 

To spotkanie w ZSS było niejako 
preludium do Marszu dla Autyzmu, 
który odbył się kilka dni później 

2 kwietnia br., a o którym pisaliśmy 
na 1 str.). Podczas spotkania z rodzi-
cami zarówno starosta L. Czechak, jak 
i wicestarosta K. Szymkowiak wypyty-
wały rodziców o to czy Powiat w jakiś 
sposób może jeszcze bardziej pomóc 
w rozwiązywaniu problemów dotyczą-
cych ich dzieci, a także na co należy 
jeszcze zwrócić baczniejszą uwagę 
w kwestiach dotyczących edukacji 
dzieci dotkniętych autyzmem. Pod-
czas spotkania prelekcję poprowa-
dził: Katarzyna Ignaszak, Katarzyna 
Skupin i Beata Figaj-Skłabania, na-
uczycielki z ZSS, które na co dzień 
zajmują się dziećmi autystycznymi 
w tej jarocińskiej placówce.

Dlatego powstał nowy plan, by przy 
udziale jednostek samorządu tery-
torialnego odrestaurować siatkę po-
łączeń. Projekt ustawy nie odcina 
możliwości kontynuowania prze-
wozów przewoźnikom, którzy mają 
koncesję. Oni nadal mogą funkcjono-
wać, natomiast nowy projekt zakłada 

uruchomienie transportu, który był 
deficytowy, dofinansowując linie. 
Przygotowanie wykazu deficytowych 
linii oraz tych, które wygasły z bra-
ku finansów pozwoli na opracowa-
nie nieformalnego projektu kosztów 
przedsięwzięcia dla poszczególnych 
powiatów i przekazanie go wojewo-
dzie wielkopolskiemu, który będzie 
odpowiedzialny za realizację umów.

Pierwszy dzień imprezy przeznaczo-
ny był w szczególności dla uczniów 
szkół średnich, dlatego też uczniowie 
jarocińskiej „Dwójki” chętnie skorzy-
stali z możliwości udziału w Dniach 

Turystyki i wraz z opiekunami Hanną 
Wardeńską, Moniką Mankiewicz – 
Wieczorek, Małgorzatą Dopierałą – 
Gęstwą, Jackiem Adamczakiem oraz 
Janem Łowczowskim wybrali się 
z wizytą do Poznania. 

Prace nad nową ustawą

Pozytywnie

Preludium

Dzień dla uczniów

Siatka połączeń

Spotkanie samorządowców z terenu powiatu z posłem Janem Mosińskim  
w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Katarzyna Szymkowiak, wicestarosta powiatu jarocińskiego

Jestem niesamowicie poruszona i pełna podziwu i dla rodziców dzieci dotkniętych 
autyzmem, jak i nauczycielek i opiekunek, które na co dzień z tymi dziećmi pracują. 
To wymaga niesamowitej empatii, cierpliwości i wytrwałości oraz miłości. Jestem 
naprawdę poruszona tym spotkaniem i zapewniam, że ze strony Powiatu te dzieci  
i ta szkoła nadal będą otrzymywały każdą możliwą pomoc.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  na Dniach Turystyki

Starosta i wicestarosta na spotkaniu w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie
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POSEŁ W STAROSTWIE
Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak spotkał się 5 kwietnia br. ze Starostą Lidią Czechak  
i Wicestarostą Katarzyną Szymkowiak.
Rozmowy dotyczyły przede 
wszystkim planowanych in-
westycji na drogach krajo-
wych nr 11, nr 12  i nr 15, któ-
re przebiegają przez powiat 
jarociński. – „Podczas naszej 
rozmowy z panem posłem To-
maszem Ławniczakiem przed-
stawiłyśmy razem z wicesta-

rostą Katarzyną Szymkowiak, 
która jest odpowiedzialną za 
inwestycje na terenie naszego 
powiatu wstępne plany inwe-
stycji budowy ścieżek rowero-
wych z Jarocina do Brzostowa 
i z Jarocina do Goliny” – mówi 
Starosta Lidia Czechak.

Tomasz Ławniczak, poseł na Sejm VIII kadencji – ur. 3 sierpnia 1961 r.  
w Ostrowie Wielkopolskim – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec,  
w latach 2010–2015 wicestarosta ostrowski. Zasiada w komisjach: infrastruk-
tury; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

OLA – NADZIEJĄ OLIMPIJSKĄ
W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się podsumowanie Konkursu Nadziei Olim-
pijskich im. Karola Hofmanna, czyli wybór 10 najlepszych lekkoatletów województwa wielko-
polskiego w minionym roku. W tym konkursie uczennica ZSP nr 1 – Ola Styś zwyciężyła. 

Aleksandra Styś została wybrana 
najlepszą lekkoatletką wojewódz-
twa wielkopolskiego w kategorii 
U-18. Ola jest uczennicą klasy 2 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Jarocinie. Poniżej przypomi-
namy największe osiągnięcia Oli Styś 
w 2018 r. wśród których są m.in.: po-
wołanie do Reprezentacji Polski na 
Mistrzostwa Europy U-18; zdoby-

cie mistrzostwa Polski na dystansie 
1500 m; zdobycie mistrzostwa Wiel-
kopolski na dystansie 2000 m. Dodaj-
my jeszcze, że Ola jest także liderką 
tabel krajowych na tym dystansie.

Najlepsza w Wielkopolsce

Poseł Tomasz Ławniczak podczas rozmów z Lidią Czechak i Katarzyną Szymkowiak

Ola Styś


