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UMOWA Z WOJEWODĄ PODPISANA
DROGA GOLINA - ZAKRZEW
W Poznaniu w obecności Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz Starosty Jarocińskiego Teodora Grobelnego i Wicestarosty Mirosława Drzazgi - została podpisana umowa w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016 - 2019”.
Umowa
Podpisana umowa dotyczy
współfinansowania inwestycji
drogowej prowadzonej przez
Powiat Jarociński, czyli kapitalnego remontu drogi Zakrzew
- Golina. W ramach tego porozumienia inwestycja zostanie sfinansowana przez Powiat
Jarociński i Urząd Wojewódzki
- każda ze stron partycypuje w
wysokości 3 milionów zł.
Droga powiatowa

Moment podpisania umowy ws. sfinansowania remontu drogi Golina - Zakrzew.

Przebudowa ma miejsce na
odcinku o długości 4 km. Ze
względu na zły stan techniczny, a także na brak wystarczającej infrastruktury służącej
bezpieczeństwu użytkowników
ruchu
wypracowano rozwiązania polegające m.in.: na
poszerzeniu całej drogi, wykonaniu nowej nawierzchni,
budowie ścieżki rowerowej
na całej długości remontowa-

nego odcinka. Przebudowane
zostaną także skrzyżowania
i powstaną przejścia dla pieszych. Szacunkowy koszt przebudowy drogi na odcinku Golina – Zakrzew wg kosztorysu to
ponad 6 mln złotych.
Chodniki
Ponadto w Golinie i Zakrzewie
powstaną chodniki. W Golinie
uwzględniono dodatkowo rozwiązania specjalne m.in. budowę wyniesionego przejścia dla
pieszych oraz wysp dzielących
przejście dla pieszych – tzw.
„azyl”.
Bezpieczeństwo
Wszystkie te rozwiązania mają
na celu poprawę bezpieczeństwa, a także podniesienie parametrów użytkowych drogi,
upłynnienie ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu.

SZPITAL W JAROCINIE

SPECJALISTYCZNY KURS DLA PIELĘGNIAREK
Pielęgniarki i położne z jarocińskiego szpitala wzięły udział w kolejnym kursie leczenia ran, tym razem 11 osób przeszło szkolenie.
Dzięki zdobytym w ten sposób dodatkowym umiejętnościom pielęgniarki będą mogły samodzielnie zająć się osobami chorymi z ranami, które wymagają specjalnej pielęgnacji.
Kurs

200 godzin

„Specjalistyczny kurs leczenia
ran” rozpoczął się 27 lipca br.
Jego celem było przygotowanie pielęgniarek i położnych
do opieki nad chorymi, którzy
borykają się m.in. z ranami
oparzeniowymi i odleżynowymi. „Takie kursy są bardzo
potrzebne. Zmieniają się sposoby leczenia. Medycyna cały
czas idzie do przodu, powstają
nowe leki niosące ulgę chorym. I tego wszystkiego nasz
personel będzie się uczył na
szkoleniach” - wyjaśnia Wanda
Olesińska, kierownik pielęgniarek w szpitalu w Jarocinie.

Szkolenia będą trwały 200 godzin, na teorię przewidziano
80 godzin, a na praktykę 120.
Całość zakończyła się egzaminem sprawdzającym. „Kurs
to naprawdę doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu my
jako szpital możemy podnosić
kwalifikacje naszego personelu. To już kolejny kurs, który
został sfinansowany w 80% ze
środków zewnętrznych, my z
własnej kieszeni dołożyliśmy
tylko 20 % – dodaje Leszek Mazurek, prezes szpitala.
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zagraniczne praktyki szkolne

NIE ZADZIERAJ Z FRYZJERKAMI !
15 uczennic z technikum usług fryzjerskich znajdującego się przy Zespole Szkół Ponadgminazjalnych nr 2 w Jarocinie odbyło
dwutygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie w ramach projektu. „Nożyczkami przez Europę ”. Na ten cel szkoła pozyskała ponad
225 tysięcy złotych dotacji.
Niemiecka gościnność

Czas w Berlinie

Uczennice gościła niemiecka firma BERLINK zajmującą się planowaniem i
zarządzaniem
europejskimi projektami mobilności
w różnych dziedzinach. Młode
stylistki fryzur odbywały praktyki w profesjonalnych salonach
fryzjerskich, gdzie wykonywały
zabiegi fryzjerskie. Dzięki zdobytym wiadomościom i nabytej
praktyce młode stylistki będą
mogły kreatywnie rozwijać
swoje umiejętności. Dziewczyny bardzo dobrze wspominają
praktyki w Niemczech.

Pobyt w stolicy Niemiec obfitował także w wiele dodatkowych
atrakcji. Uczennice zwiedzały
m.in.: Reichstag, czy Muzeum
Pergamońskie. Ogromne wrażenie wywarł na nich Poczdam.
Czas spędzony w Berlinie stał
się także okazją do poznania
społeczeństwa wielokulturowego oraz okazją do kształtowania
postaw otwartości i tolerancji.
Praktyki zakończyły się wręczeniem certyfikatów wszystkim uczestniczkom projektu.
W przyszłym roku odbędzie
się kolejny wyjazd następnej
grupy młodych fryzjerów.

Jarocińskie fryzjerki, podczas praktyk w Berlinie.

JUBILEUSZ 25-LECIA
ORKIESTRY DĘTEJ

W NAGRODĘ POJADĄ… DO ROSJI

Reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie znalazła
się w gronie 12 laureatów II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”.
W Żerkowie obchodzono jubileusz ćwierćwiecza W nagrodę uczennice, których praca została wyróżniona, pojadą na wyjazd
Orkiestry Dętej Mickiewiczowskiego Centrum Tu- edukacyjny na Litwę, Łotwę i do Rosji.
rystycznego. Uroczystość została połączona z II Festiwalem Orkiestr Dętych. Imprezę wsparło finansowo m.in. Starostwo Powiatowe.

Uczniowie ZSP nr 2 w Jarocinie biorący udział w konkursie.

Wspomnień czar

Jubileusz

Podczas festiwalu na żerkowskim rynku (i nie tylko) było
głośno i dużo się działo... „25
lat minęło – Dawnych Wspomnień Czar”, pod takim tytułem odbył się Jubileuszowy
Koncert Orkiestry Dętej z Żerkowa z okazji 25 – lecia jej istnienia. Członkowie Orkiestry
na tę okoliczność przygotowali
wystawę fotograficzną z minionego ćwierćwiecza, a także
każdy z gości festiwalowych
mógł wpisać się do pamiątkowej kroniki prowadzonej przez
orkiestrę.

Na Jubileuszowym koncercie
po raz pierwszy wystąpili nowi
członkowie. Orkiestra zaprezentowałam m.in. utwory: Magic In the air, Living on a prayer,
Final Coutdown, czy Sex Bomb.
Zaskoczeniem dla wszystkim
było brawurowe wykonanie
utworu z filmu „Piraci z Karaibów”. Podczas tego występu
dyrygujący orkiestrą Krzysztof
Stodolny wystąpił w korsarskim
stroju.

Drużyna

Nagroda

Pomysł

Uczennice z klasy policyjno - prawnej z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Jarocinie, Zuzanna Kubiak,
Maksima Nowak i Liliana Mazur w swojej pracy zaprezentowały sylwetkę posterunkowego
Jana Dominiczaka. Dziewczęta
z drużyny wykonały krótki film
o życiu zamordowanego w 1940
roku policjanta i zorganizowały lekcję dla innych uczniów z
udziałem syna policjanta. Praca
zespołu z Jarocina została oceniona bardzo wysoko i drużyna
ZSP nr 2 znalazła się w gronie
12 laureatów konkursu.

Dla najwyżej ocenionych przez
jurorów zespołów nagrodą
będzie udział w wyjazdowym
seminarium edukacyjnym na
terenie Litwy Łotwy i Rosji, w
tym odwiedzenie cmentarza
wojennego w Miednoje, na którym znajdują się groby polskich
policjantów zamordowanych w
1940 r., w tym i Jana Dominiczaka. Organizatorzy, z uwagi
na wysoki poziom prac, postanowili wyróżnić także kilka
innych zespołów w tym drugą
drużynę z ZSP nr 2 w Jarocinie w składzie: Jakub Bogacz,
Kinga Migaszewska i Wiktoria Jakubowska.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Komenda
Główna Policji oraz Instytut
Pamięci Narodowej. Zaproszeni do udziału w konkursie
„Policjanci w służbie historii”
zostali uczniowie policyjnych
klas mundurowych z całej Polski. Celem przedsięwzięcia
było zainteresowanie uczniów
najnowszą historią Polski ze
szczególnym uwzględnieniem
historii Policji w czasach II
Rzeczypospolitej i II wojny
światowej oraz wkładu Policji
w odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości i odbudowę
państwa polskiego.
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STOWARZYSZENIE DROGA S-11

BEZ JAROCINA…

„Burmistrz Pawlicki ośmieszył Jarocin! Czyżby Adamowi Pawlickiemu nie zależało już na rozbudowie
„jedenastki” i stworzeniu na odcinku Jarocin - Poznań nowoczesnej drogi czteropasmowej?” – mówi Stanisław
Martuzalski, były burmistrz Jarocina, aktualnie członek Zarządu Powiatu o decyzji Adama Pawlickiego. Jak podała TVP3 Burmistrz
Jarocina zdecydował o wystąpieniu Gminy Jarocin ze Stowarzyszenia Droga S-11, radni miejscy wsparli go w tym zamyśle.
Jest obwodnica… i co dalej?
Odkąd Jarocin ma obwodnicę,
w budowę której swego czasu
Burmistrz A. Pawlicki mocno
wątpił, a następnie o otwarciu
której informował wszystkich
z bilbordów ze swoją podobizną - bo na samo oficjalne otwarcie obwodnicy nie
dotarł... To teraz Burmistrz
Jarocina nagle stracił zainteresowanie dla spraw Stowarzyszenia Droga S 11. Jednak jeszcze jakiś czas temu Burmistrz
A. Pawlicki wspólnie ze swoim ugrupowaniem „Ziemia
Jarocińska” chciał budować za
prawie 40 milionów złotych 2,5
kilometrowy łącznik pomiędzy drogą nr 12 (na Leszno),
a drogą nr 11 (na Poznań)…
Wówczas droga nr 11 była
dla jarocińskiego Burmistrza
chyba jeszcze ważną arterią komunikacyjną…? Czy teraz taką
już nie jest?
Doraźna polityka
czy podwójne standardy?
„Dla mnie to jest wykorzystywanie stowarzyszenia (Droga
S11) do uprawiania doraźnej
polityki.(….) I po co robić
coś dla celów politycznych?”
– mówił m.in. w wywiadzie
dla TVP3 Adam Pawlicki, komentując swoją decyzję o wystąpieniu Gminy Jarocin ze
Stowarzyszenia Droga S - 11.
Takie zarzuty o „upolitycznieniu” działań innych niż swoje

– są bardzo dziwnymi stwierdzeniami w ustach Burmistrza
Jarocina - człowieka, który stoi
od lat na czele własnego Stowarzyszenia Ziemia Jarocińska,
de facto stricte politycznego.
Czy zarzucanie przez Burmistrza A. Pawlickiego jednemu
stowarzyszeniu upolitycznienia, a jednocześnie traktowanie swojego postępowania,
jako „a-politycznego” jest fair?
Czy na kilometr „nie pachnie”
to podwójnymi standardami?

go Gmina Jarocin wystąpiła ze
Stowarzyszenia Droga S-11?
Jak i czym wytłumaczyć tę
sprzeczność…?
Zmiana frontu?

zmiana frontu? Czy tłumaczenia Adama Pawlickiego są przekonywujące i wystarczające?
Absens carens

Dodatkowo w maju tego roku
odbyło się walne zgromadzenie
członków stowarzyszenia Droga S11 – i wtedy przedstawiciele Gminy Jarocin nie zgłaszali
żadnych uwag, co do działal-

Wystąpienie ze Stowarzyszenia
Droga S11 może przynieść dla
Jarocina, który od lat czeka na
szybkie połączenie drogowe z
Poznaniem - tylko skutki negatywne, zarówno pod względem
„pijarowskim”, jak i społecznym.

ności Stowarzyszenia, z którego
teraz nagle Gmina Jarocin wystąpiła… Co prawda nie jest to
odosobniony przypadek, jeżeli
chodzi o decyzje włodarza Jarocina (przykład chociażby zmiany decyzji przy budowie ścieżki
rowerowej Żerków – Jarocin)…
Jednakże ta ostatnia „jarocińska
secesja” ze Stowarzyszenia Droga S11 dotyczy bardzo ważnej
sprawy dla mieszkańców miasta i gminy Jarocin. Czy Burmistrz decydując się na takie
„wyjście” skalkulował wszystkie
„za” i „przeciw”? I skąd ta nagła

Czy ktoś z grona najbliższych
współpracowników nie poinformował o tym Burmistrza
A. Pawlickiego? Stara zasada absens carens (nieobecny
sam sobie szkodzi) – zwłaszcza
w życiu politycznym sprawdza się, jak nigdzie indziej…
Czy występując ze Stowarzyszenia Droga S11 Burmistrz
A. Pawlicki zdawał sobie
sprawę, że zmniejsza radykalnie
szanse Jarocina na jakikolwiek
działanie i znaczący głos w tej
sprawie? Słuchając Burmistrza
i czytając uchwałę Rady Miej-

skiej uzasadniającą tę decyzję –
pewności takiej raczej nie ma…
Potrzeby Jarocina
Jarocin bezwzględnie potrzebuje szybkiego i dobrego połączenia drogowego z Poznaniem…
Czyżby Burmistrz Jarocina o
tym zapomniał? Czy przestało
to być jednym z priorytetów?
Przecież tak wielu mieszkańców gminy Jarocin codziennie

Gdzie sa doradcy?
W życiu publicznym standardy
są dla wszystkich takie same…
Czy można jednych piętnować,
a samemu działać analogicznie i uważać się za „człowieka
bez skazy”? Odpowiedź wydaje się prosta… Czy Burmistrz
A. Pawlicki tego nie dostrzega?
Gdzie są jego doradcy? Dlaczego nie uczulają oni Burmistrza,
że takie działania i wypowiedzi
mogą odwrócić się przeciwko
niemu i uderzyć w niego rykoszetem?
Zależy, czy też nie…?
„…Zależy nam tak samo bardzo, jak wcześniej…” – stwierdził Burmistrz A. Pawlicki we
wspomnianej wypowiedzi dla
TVP3. Należy chyba zadać wobec tego pytanie - skoro władzom Jarocina nadal, tak bardzo
zależy na nowoczesnej drodze
S11, o czym zapewniał żarliwie
Burmistrz Pawlicki, to dlacze-

dojeżdża do pracy do Poznania, bo na miejscu, w Jarocinie
pracy brak dla ludzi wykwalifikowanych i ambitnych…
Oferowana przez „strategicznych inwestorów” praca w
ubojniach, to nie jest szczyt
marzeń ludzi wykształconych
i posiadających aspiracje…
Czy o tym Burmistrz Jarocina wie? A jeżeli tak, to czy
o tym pamięta?
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Teodor Grobelny, Starosta Powiatu Jarocińskiego
Dlaczego Burmistrz podjął taką decyzję? Naprawdę ciężko wytłumaczyć... Powiat i Gmina
Jarocin od samego początku przez lata bardzo
aktywnie działały w ramach Stowarzyszenia
Droga S11. Teraz kiedy Jarocin ma już obwodnicę, Burmistrz Pawlicki nagle wycofuje się z
tego stowarzyszenia… Czyżby zapomniał, że
Jarocin od lat czeka na przebudowę drogi nr 11
i szybkie połączenie drogowe z Poznaniem?
Takie działania stawiają Jarocin w złym świetle
i podkopują zaufanie partnerów do władz jarocińskich. Niestety Burmistrz Pawlicki chyba zapomniał, że jego stanowisko w tej sprawie – nie
jest stanowiskiem władz Powiatu. My nadal podtrzymujemy współdziałanie w ramach stowarzyszenia Drogi S11, by ta nowoczesna, czteropasmowa droga wreszcie powstała.
Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11
Od lat walczy o przebudowę drogi nr 11 i stworzenie z niej na
całej długości drogi czteropasmowej.
STOWARZYSZENIE DROGA S-11 skupia ponad 70 samorządów leżących wzdłuż tej drogi… z wyjątkiem Gminy Jarocin…

Stanisław Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego, który przez wiele lat z sukcesem zabiegał
o budowę obwodnicy Jarocina i jednocześnie inicjator
założenia Stowarzyszenia Droga S11.
Burmistrz Pawlicki ośmieszył Jarocin. Czy to nie
są działania, które pokazują najdobitniej, że Adam
Pawlicki nie działa w interesie mieszkańców gminy, tylko kieruje się własnym…? To jemu, jako burmistrzowi gminy, powinno najbardziej zależeć na
lobbowaniu za kontynuacją budowy drogi S11, i w
ramach tego stowarzyszenia winien walczyć o jak
najszybszą realizację tej inwestycji… Dla mnie działania Adama Pawlickiego są złe i przyniosą fatalne
skutki… Należy też pamiętać, że drogi szybkiego
ruchu przyciągają ambitne inwestycje, co stymuluje prawdziwy rozwój miasta. Jestem również ciekaw,
co motywowało radnych miejskich, że zaaprobowali
taką decyzję Burmistrza Pawlickiego ?
Wojciech Jankowiak, Marszałek Województwa i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Droga S11, który
zapytany o decyzję Burmistrza Jarocina, tak mówił o
decyzji Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego:
„Odbieram to tak – mamy już obwodnicę, to przestaliśmy być już bezpośrednio tym zainteresowani, co
się dzieje na drodze S11 i dlatego występujemy”.

teraz czas na

MOST W MAGNUSZEWICACH
inwestycje Powiatu Jarocińskiego
Most był już w fatalnym stanie i de facto po demontażu starej konstrukcji trzeba postawić zupełnie nową. Inwestycja ta w całości realizowana jest przez Powiat. Koszt inwestycji 3,2 mln zł.
Inwestycja nad rzeką Lutynią
Wykonawca robót powiadomił
o fakcie zamknięcia mostu w
Magnuszewicach, na czas przebudowy zarówno policję, straż
pożarną, a także i Jarocińskie
Linie Autobusowe. W ramach
tego remontu nastąpi rozbiórka istniejącego mostu i wykonanie praktycznie całkowicie
nowej konstrukcji. Jezdnia zostanie poszerzona i położona
zostanie nowa nawierzchnia na
odcinku prawie 140 metrów.
Wybudowany zostanie również
chodnik. Koszt realizacji zadania wynosi 3,2 mln zł, z czego
Powiat Jarociński pozyskał już
dofinansowanie w kwocie prawie 1,9 mln zł.
„Niestety żałuję, ze mimo tak
potrzebnej inwestycji władze
gminy Kotlin, na terenie której
inwestycja jest prowadzona nie
zaangażowały się i nie pomogły
nam finansowo przy budowie
tego mostu” - stwierdza Teodor
Grobelny, Starosta Jarociński.
Tylko Powiat
Mimo wielu sygnałów, jakie dobiegały od mieszkańców do Sta-

rostwa o fatalnym stanie mostu
w Magnuszewicach, a także
mimo samych rozmów Zarządu Powiatu z władzami Kotlina
(na terenie tej gminy leżą przecież Magnuszewice) – niestety
te ostatnie wraz z włodarzem
Kotlina nie zdecydowały się na
współuczestniczenie finansowe
w tym przedsięwzięciu budowlanym.
Konieczność
„Inwestycja ta była zadaniem
koniecznym, ponieważ stan
techniczny mostu był bardzo
zły i z roku na rok ulegał jeszcze
znacznemu pogorszeniu. Nie
pozwalało to na prowadzenie
na nim ruchu ciężkiego. Most
po zakończonym remoncie będzie znacznie bezpieczniejszy
dla ruchu pojazdów i pieszych”
- stwierdza Wicestarosta Mirosław Drzazga .
Inne inwestycje drogowe prowadzone aktualnie lub właśnie zakończone przez Powiat Jarociński:
1. Ciąg dalszy przebudowy drogi Dobieszczyzna - Sucha
2. Odtwarzanie i odmulanie rowów.
3. Przebudowa drogi Góra - Nosków.
4. Przebudowa drogi Golina - Zakrzew.
5. Remonty nawierzchni w Zakrzewie.

Sławomir Wąsiewski,
radny Rady Powiatu Jarocińskiego
To bardzo dobrze, że ta inwestycja znalazła
się jeszcze w tegorocznym budżecie, bo most
był już w bardzo złym stanie i stwarzał realne
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, którzy
z niego korzystali.

