
OFICJALNE OTWARCIE  
KLUBU SENIOR+
Jarociński Klub Senior+ rozpoczął swoją działalność  
7 stycznia bieżącego roku, w budynku przy ul. Kościuszki 
16 w Jarocinie. 24 lutego 2020 roku odbyło się oficjalne 
otwarcie klubu Senior+. Na specjalne zaproszenie starosty 
Lidii Czechak w otwarciu udział wziął Wojewoda Wielko-
polski Łukasz Mikołajczyk.

Dla seniorów
Klub Senior + odpowiada na aktualne 
potrzeby seniorów żyjących w społecz-
ności powiatu jarocińskiego, został 
utworzony w celu integracji i aktywi-
zacji społecznej oraz zaspokajania 
potrzeb kulturalnych. W klubie pro-
wadzone będą liczne spotkania, zajęcia 
z języka angielskiego, francuskiego 
i niemieckiego, informatyki, plastyki. 
Ponadto zajęcia z muzykoterapii, 
biblioterapii, ergoterapii i arteterapii.

Klub już działa!

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: Łukasz Mikołajczyk – Wo-
jewoda Wielkopolski, Lidia Czechak – 
Starosta Jarociński. Aleksandra Kantor-
ska – Prezes Zarządu Jarocińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
Nikodem Merklinger – właściciel firmy 
PUH MER-BUD Nikodem Merklinger 
z Radlina – Wykonawca prac remonto-
wo-budowlanych.
Prowadzenie Klubu Senior+ na okres 
3 lat zostało powierzone Jarocińskie-
mu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, 
wyłonionemu w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Powiat Jarociński 
w ubiegłym roku.

Lidia Czechak, Starosta Powiatu Jarocińskiego

Powiat Jarociński skorzystał z możliwości jakie daje Program Wieloletni Senior+ 
na lata 2015-2020 Edycja 2019.Wartość dofinansowania 149.499,00 zł. Z czego na prace 
remontowe przekazano 124.499,00 zł, a na wyposażenie 25.000,00 zł. Wartość ogółem 
inwestycji wraz z wyposażeniem pomieszczeń wyniosła 270.668,64 zł. Wkład własny 
Powiatu Jarocińskiego 121.169,64 zł.
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Starostwo Powiatowe w Jarocinie  
63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10-12

tel. 62 747 15 96 
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starostwo@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl



PIERWSI MIESZKAŃCY  
POWIATU URODZENI W 2020 ROKU
W piątek, 3 stycznia, starosta Lidia Czechak oraz wicesta-
rosta Katarzyna Szymkowiak odwiedziły pierwsze dzieci, 
które przyszły na świat w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie 
w 2020 roku.

Wyjątkowa data...
1 stycznia o godz. 23.07 na świat przy-
szedł Brajan Grobelny z Borzęciczek, 
a 43 minuty później - Feliks Wojtko-
wiak ze Strzyżewka. Przedstawicielki 
Zarządu Powiatu Jarocińskiego po-
gratulowały młodym rodzicom, ży-
cząc im wiele szczęścia oraz powo-
dów do dumy ze swoich pociech. 

75 lat WOLNOŚCI JAROCINA
W 75. rocznicę wyzwolenia Jarocina, 24 stycznia, władze 
samorządowe powiatu i gminy Jarocin wraz z przedstawi-
cielami związków kombatanckich, służb mundurowych 
i harcerzy złożyły kwiaty pod tablicą znajdującą się na 
Skwerze Pamięci w Jarocinie. 
Powiat Jarociński w trakcie uroczysto-
ści reprezentowali członkowie zarzą-
du: starosta Lidia Czechak, wicestaro-
sta Katarzyna Szymkowiak i członek 
zarządu Mariusz Stolecki. Honorową 
asystę przy pomniku pełnili żołnierze 
z 16. jarocińskiego batalionu remontu 
lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Ta-
czaka oraz harcerze hufca ZHP Jarocin.

PONAD 

122.000 zł  
pozyskane ze środków PFRON
14 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Kotlinie oddano do użytku nową, specjalistyczną 
windę. Całość inwestycji wyniosła 523 467,67 zł, dzięki 
współpracy Powiatu Jarocińskiego z Gminą Kotlin udało się 
pozyskać 122 017,85 zł z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych.

Poprzez tę inwestycję możliwe było 
usunięcie barier architektonicznych 
i dostosowanie szkoły do potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych. W roku 
szkolnym 2019/2020 szkoła kształci 
11 uczniów z orzeczeniem o niepełno-

sprawności, w tym 1 ucznia z orzecze-
niem o niepełnosprawności ruchowej. 
Podczas uroczystości starosta Lidia 
Czechak przeczytała list od Pani Mini-
ster Marleny Maląg.
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W HOŁDZIE  
ŻOŁNIERZOM 
WYKLĘTYM

1 marca delegacje samorządowców, przedstawiciele służb 
mundurowych w otoczeniu pocztów sztandarowych 
organizacji kombatanckich i szkół oraz asysty wojskowej, 
uczciła pamięć żołnierzy antykomunistycznego i niepod-
ległościowego podziemia składając kwiaty w miejscu upa-
miętniającym Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci Żolnierzy Wyklętych
„Bohaterstwo i honor naszych roda-
ków, uczestników tamtych wydarzeń, 
jest dla nas wartością. To nasze dzie-
dzictwo, z którego jesteśmy dumni. 
Uroczystości takie jak ta, podczas 
których oddajemy cześć i hołd pole-
głym, to nasz obowiązek, ale przede 
wszystkim potrzeba serca.” – powie-
działa podczas przemówienia starosta 
Lidia Czechak.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza 
święta w kościele pw. Chrystusa Króla 
 w Jarocinie. Następnie złożono kwiaty 
przy tablicy upamiętniającej jarociń-

skich Żołnierzy Wyklętych. Stanisława
Pawlaka i Józefa Rosade. Podczas 
uroczystości odczytano Apel Pamięci 
oraz list od Ministra Obrony Narodo-
wej, a żołnierze jarocińskiego 16. ba-
taliony remontu lotnisk oddali salwę 
honorową.
Tego samego dnia, o godzinie 11 w Par-
ku Miejskim odbył się bieg pamięci 
na dystansie 1963 metrów. Wzięli 
w nim udział żołnierze, przedstawi-
ciele samorządów gminy i powiatu ja-
rocińskiego oraz przedstawiciele szkół 
i służb mundurowych.

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje 

KORONAWIRUS  
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną 

tel. …………………….....................................

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112  
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział 

tel. ………………………………….....................

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590
 

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań  
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się 
wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE  
lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony  
w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia 
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych 
osób w poczekalni!!!

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz  

lub kichasz.
• Nie zbliżaj się do osób chorych.  

62 747 62 43
509 615 090 (po godzinach pracy w niedzielę i święta)

62 757 91 94 (oddział dla dorosłych)
539 524 935 lub 504 907 994 (oddział dla dzieci)
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