
Co w funkcjonowaniu Szpitala  
zmienił nowy oddział?

Na pewno poprawiła się wygoda poby-
tu pacjentek. Od teraz młode mamy 
przebywają w 2. i 3. osobowych salach 
z pełnym węzłem sanitarnym. Prze-
niesienie oddziału wpłynęło również 
na komfort pracy personelu medycz-
nego. Nasz szpital ma bardzo dobrą 
opinię, jeśli chodzi o obsługę przy 
porodach, jednak stary oddział nie był 
miejscem, które spełniało najwyższe 
standardy podczas pobytu. Zmiana 
wpłynęła nie tylko na estetykę szpita-
la, ale zapewniła też większe poczucie 
bezpieczeństwa. 

Na jakie udogodnienia,  
poza bardziej przyjaznymi salami, 

mogą liczyć pacjentki?

Stary oddział posiadał jedną salę po-
rodową z dwoma łóżkami, na nowym 
oddziale znajdują się dwie pojedyn-
cze sale. Bez wątpienia przyczyniło 
się to do wzrostu poczucia komfortu 
pacjentek, poród jest przecież chwilą 
bardzo intymną. Nowe sale dają nam 
możliwość porodów rodzinnych, któ-
re są teraz bardzo popularne. W naj-
bliższym czasie chcemy rozwinąć też 
przyszpitalną szkołę rodzenia.

Czy teraz pacjentki chętniej chcą 
rodzić w jarocińskim szpitalu?

W poprzednim roku przyjęliśmy 728 
porodów – mam nadzieję, że w tym 
roku liczba ta wzrośnie. Od 21 maja 
w naszej placówce urodziło się 61 dzie-
ci. Mówiąc o perspektywie wzrostu 
porodów, nie można pominąć faktu, 
że wielu rodziców z innych powiatów 
wybiera nasz szpital. Dla mnie, jako 
prezesa, wzrost liczby porodów jest 
ważny przede wszystkim pod wzglę-
dem ekonomicznym – porody to usługi 
nielimitowane, każdy dodatkowy po-
ród to dodatkowe pieniądze.

Modernizacja szpitala byłaby  
niemożliwa bez wsparcia…

Jak wiemy, każdy szpital przynosi stra-
ty, a niedoinwestowany szpital przy-
nosi jeszcze większe. Nasza placówka 
ze względu na generowane straty nie 
mogłaby zrealizować tej inwestycji bez 
pomocy powiatu jarocińskiego. Sta-
rostwo Powiatowe w Jarocinie prze-
kazało między innymi 500 000 zł na 
wyposażenie oddziału, a to przyczyni-
ło się do jego szybkiego uruchomienia. 
Jeśli chcemy mieć większe przychody 

musimy inwestować. Chciałbym po-
dziękować radnym powiatowym, któ-
rzy wyrażają zgody na dofinansowania 
oraz Zarządowi Powiatu Jarocińskiego 
za wsparcie, nie tylko to finansowe.

Starosta Lidia Czechak oraz członek zarządu powiatu Mariusz Stolecki, udali się również do jarocińskiego 
szpitala. Tam dla najmłodszych powiat jarociński ufundował meble do kącika dziecięcego, a przedstawiciele 
Drużyny Szpiku na ręce Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie przekazali gry, puzzle, kolorowanki, ręczniki.

NOWY ODDZIAŁ OTWARTY!
Od 21 maja 2020 r. jarociński Szpital przyjmuje pacjentki na nowym oddziale ginekolo-
giczno-położniczym oraz noworodkowym. Koszt inwestycji, która trwała 1,5 roku, 
to ponad 10 milionów złotych. Nowy odział poprawił komfort pobytu pacjentek.  
W ramach kontraktu z NFZ świadczone są usługi z zakresu: ginekologii zachowawczej 
i operacyjnej, patologii ciąży oraz prowadzenia porodu i połogu. 
Na pytania odnośnie nowego oddziału i porodów odpowiedział Prezes Szpitala 
Powiatowego w Jarocinie Sp. zo.o, Henryk Szymczak.

DZIEŃ DZIECKA
W Dniu Dziecka przedstawiciele Zarządu Powiatu Jarociń-
skiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego 
odwiedzili Dom Dziecka „Domostwo” w Górze. Radni po-
wiatowi sprezentowali wychowankom basen, a Drużyna Szpi-
ku przekazała gry, puzzle, zabawki oraz artykuły szkolne.

Lidia Czechak 
Starosta Jarociński

Jestem dumna, że dzięki wsparciu powiatu szpital 
mógł uruchomić nowy odział. Przyszłe mamy 
zasługują na najlepsze warunki przed i po poro-
dzie, teraz z pełną odpowiedzialnością możemy 
im je zagwarantować. Inwestowanie w jarociński 
szpital jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ to 
miejsce, które ma służyć wszystkim mieszkańcom.

Kierownik Oddziału  
lek. Miłosz Matuszczak  

z małym pacjentem
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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



NOWE CHODNIKI NA TERENIE 
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
Jeszcze w tym roku rozpocznie się 
budowa chodników w Żółkowie, Ja-
rocinie i Wojciechowie.
• 4190P Żerków – Żółków odcinek 

o długości około 500 m od ul. Cmen-
tarnej w Żerkowie w kierunku Raszew 
do ostatniego zabudowania w Żółko-
wie,

• ul. Piastowska i ul. Bolesława Śmia-
łego w Jarocinie o długości około 
310 m,

• 4207P w Wojciechowie odcinek 
o długości około 100 m od skrzy-
żowania z drogą w kierunku Borku 
Wlkp. do istniejącego chodnika za 
przejazdem kolejowym.

KOLEJNE DOFINANSOWANIE!
2 czerwca br. przedstawiciele Zarządu Powiatu Jarociń-
skiego podpisali w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu umowę o dofinansowanie zadania pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko – Potarzyca - 
Golina”. Planowany koszt inwestycji to blisko 14 mln zł, 
z czego dofinansowanie wynosi blisko 8,3 mln zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę dro-
gi – od skrzyżowania z drogą nr 4205 P, 
do skrzyżowania z drogą gminną 
w Golinie. Zadanie polegać będzie na 
wykonaniu na całej długości przebu-
dowywanego odcinka, tj. ponad 5 km, 
nowej nawierzchni jezdni. Powstanie 
droga i przejazd dla rowerów oraz 
4 przejścia dla pieszych w tym 1 wy-

niesione z oznakowaniem aktywnym. 
Przebudowie ulegną chodniki, 2 przej-
ścia dla pieszych oraz 2 przystanki 
komunikacyjne.
Na realizację tego zadania 15 czerwca 

br. został ogłoszony przetarg nieogra-
niczony. Termin składania ofert przez 
wykonawców upływa 30 czerwca 2020 r. 
o godzinie 10:00.

AZBEST 
W POWIECIE JAROCIŃSKIM
Powiat Jarociński realizuje zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020”. Wartość 
projektu wynosi 75 000 zł, na jego realizację pozyskano 49 000 zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Celem jest zbieranie, transport oraz utylizacja produktów zawierających azbest.

BOOM INWESTYCYJNY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

Katarzyna Szymkowiak 
Wicestarosta Jarociński

Pomimo trudnej i nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią, w której się znaleź-
liśmy, Powiat Jarociński nie rezygnuje z zadań inwestycyjnych, pozyskując skutecznie 
zewnętrzne środki finansowe na ich realizację. Serdecznie dziękujemy za wsparcie 
naszych inwestycji ze strony gmin Jaraczewo, Jarocin oraz Żerków. 

OSTATNI ETAP BUDOWY ŚCIEŻKI 
ROWEROWEJ JAROCIN-ŻERKÓW
Trwają prace nad ostatnim, trzecim etapem, budowy ścieżki rowerowej 
Jarocin-Żerków. Odcinek ten będzie połączeniem dwóch wcześniejszych, 
zakończonych etapów inwestycji.

Ten etap prac przewiduje budowę 
blisko 5 km ścieżki. Prace budowlane 
rozpoczęły się w Wilkowyi, za skrzy-
żowaniem ulicy Powstańców Wielko-
polskich i drogi w kierunku Łuszcza-
nowa, a zakończą się po połączeniu 
inwestycji w całość. W ramach tego 

etapu ścieżka rowerowa będzie miała 
2 m szerokości i nawierzchnię bi-
tumiczną. Powstanie kładka rowerowa 
o szerokości 3 m i długości około 35 m. 
Zadanie obejmie również wykonanie 
oświetlenia poziomego i pionowego 
na całym odcinku. Planowany termin 

zakończenia inwestycji to IV kwartał 
2021 r.
Na realizację zadania powiat jarociński 
otrzymał dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości 
ponad 2,9 mln zł. Inwestycję wsparły 
również gminy Jarocin oraz Żerków. 

NOWY MOST W CEREKWICY
W tym roku zakończona została inwestycja w miejscowości Cerekwica 
(gmina Jaraczewo) polegająca na przebudowie mostu. Całkowita wartość 
zadania wyniosła ponad 1,2 mln zł, na jego realizację pozyskano ponad 
353 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Inwestycję wsparła 
również Gmina Jaraczewo, która przekazała blisko 417 tys. zł. Wykonawcą 
zadania była firma Mosty Kujawa

Obecnie trwają prace projektowe na wykonanie budowy chodnika Radlin – Kąty 
o dł. 300 m z kostki brukowej wraz z odwodnieniem jezdni i zabudową krawężnika.
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
W MIESZKOWIE

Ku końcowi zbliża się inwestycja pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie”. Zadanie 
finansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych w kwo-
cie blisko 900 tys. zł, z budżetu Gminy Jarocin w kwocie 
ponad 253 tys. zł oraz z budżetu Powiatu Jarocińskiego 
w kwocie blisko 630 tys. zł

Inwestycja w Mieszkowie obejmuje 
wykonanie na całej długości prze-
budowywanego odcinka, tj. 1058 m, 
nowej nawierzchni jezdni, wydziele-
nie pasa dla ruchu rowerów, budowę 
1 przejazdu dla rowerów, przebudowę 

ponad 1 km chodników, 1 przejścia 
dla pieszych oraz przystanków ko-
munikacyjnych. Wykonane zostało 
również oznakowanie aktywne przed 
przejazdem kolejowym.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych 
przez rząd, który ma ochronić polskich przedsiębiorców 
i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią 
koronawirusa. Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, 
a także da jej impuls inwestycyjny. Szacunkowa wartość 
wypłaconego do tej pory wsparcia w kraju do 312 mld zł. 
Jarocińscy przedsiębiorcy również chętnie korzystają 
ze wsparcia rządu.W POWIECIE

BOOM INWESTYCYJNY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

Lidia Czechak 
Starosta Jarociński

Tarcza antykryzysowa to ogromne wsparcie dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, że dzięki tym pieniądzom uda się utrzymać firmy oraz miejsca pracy. Poza wsparciem z Powiatowego Urzędu Pracy, 
przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków w ramach Tarczy Antykryzysowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Z tej formy dofinansowania skorzystało dotąd 590 firm z terenu powiatu jarocińskiego,  
a kwota wsparcia to ponad 100 mln zł.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
HILARÓW – WOLA KSIĄŻĘCA
W marcu bieżącego roku podpisana została umowa z wy-
konawcą kolejnej powiatowej inwestycji, której wartość 
to ponad 5 mln zł. Powiat Jarociński na realizację tego 
zadania pozyskał dofinansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości 3 mln.

Prace przy inwestycji już trwają. Zada-
nie polega na przebudowie drogi od 
połączenia z drogą wojewódzką Jaro-
cin – Tuliszków nr 443 przez Hilarów 
do Woli Książęcej. Na całej długości 
przebudowywanego odcinka, tj. blisko 
3 km, wykonana zostanie nowa na-
wierzchnia. Powstanie również blisko 
700 m nowych chodników i 1 przej-
ście dla pieszych. Przebudowie ulegną 
także zjazdy i skrzyżowanie z drogą 
gminną. Nastąpi montaż i wymiana 
oznakowania pionowego i poziomego.
Inwestycję wsparła finansowo Gmina 
Jarocin kwotą 200 tys. zł. Czekamy na 

wsparcie finansowe ze strony Gminy 
Kotlin, której władze zadeklarowały 
kwotę 200.000,00 zł –mówi Katarzyna 
Szymkowiak, Wicestarosta Jarociński.

Instrument wsparcia Liczba dotychczas  
złożonych wniosków

Liczba wniosków  
rozpatrzonych pozytywnie 

Liczba wniosków  
rozpatrzonych negatywnie

kwota wypłaconych  
dofinansowań [zł]

art. 15zzb
Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów 
wynagrodzeń pracowników.

311 212 25 3 622 557,30

art. 15zzc
Dofinansowanie osobie prowadzącej samodzielnie 
działalność gospodarczą części kosztów prowadzenia 
tej działalności.

476 431 44 1 164 020,00

art. 15zzd
Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzed-
siębiorcy.

3 549 3 409 140 17 045 000,00

art. 15zze
Dofinansowanie organizacji pozarządowej części 
kosztów wynagrodzeń pracowników.

2 2 0 74 848,25

Łącznie 4 338 4054 209 21 906 425,55

Dane z dnia 17.06.2020 r.

Podpisanie umowy o dofinasowanie
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W Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 1 w Jarocinie doposażone 
zostały pracownie kierunków: technik 
ekonomista, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik mechatro-
nik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 
technik budownictwa oraz pracownia 
informatyczna. Zakupiono między 

innymi 144 komputery z pełnym 
oprogramowaniem, trzy projektory, 
drukarki 3D oraz ploter.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
nr 2 w Jarocinie doposażone zostały 
pracownie kierunków: technik ho-
telarstwa, technik elektronik, zawód 
sprzedawca oraz pracownie samo-
chodowa, mechaniczna i fryzjerska. 
Zakupiono między innymi wózki 
warsztatowe, podnośniki hydrauliczne 
i tokarkę. 
W Zespole Szkół Przyrodniczo-Bizne-
sowych w Tarcach doposażona zo-
stała pracownia technika organizacji 
reklamy, do której zakupiono aparaty 
fotograficzne, statywy, lampy, kamerę 

4K, kamery sportowe, projektor, ploter 
oraz komputery z pełnym oprogra-
mowaniem i programami graficznymi. 
Realizacja projektów zakłada nie tylko 
doposażenie. 495 uczniów zrealizu-
je staże zawodowe (wynagrodzenie 

– 1.500,00 zł/150 h stażu), pracodawcy 
otrzymają środki na doposażenie sta-
nowisk pracy stażystów – 500,00 zł 
/1 stażystę. Uczniowie uczestniczą 
w dodatkowych kursach i szkoleniach. 
W ramach projektów swoje kwalifika-
cje i kompetencje podniosą również 
nauczyciele, dla których zaplanowano 
szereg szkoleń i kursów oraz studiów 
podyplomowych.

DOPOSAŻENIE SZKÓŁ  
W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH
Powiat Jarociński jest beneficjentem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-

-2020. W ramach poddziałania 8.3.1. realizowane są trzy 
projekty kształcenia zawodowego młodzieży w szkołach 
ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektów to aż 
5 059 919,20 zł. W ramach działań projektowych zakupione 
zostało doposażenie, którego łączna wartość wyniosła 
994 183,14 zł. 

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”
3 kwietnia 2020 r. Powiat Jarociński przystąpił do programu  
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego 
otrzymał grant w kwocie 100 000,00 zł, stanowiący 100% 
wkładu z UE.  
Głównym celem programu jest dopo-
sażenie szkół w sprzęt komputerowy, 
niezbędny do prowadzenia zdalnego 
kształcenia. Z otrzymanych pieniędzy 
Powiat Jarociński zakupił 40 laptopów. 
Ostatecznym beneficjentem sprzętu 
zostali uczniowie, którzy w obliczu 
aktualnej sytuacji związanej z wprowa-
dzeniem na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii, nie mieli moż-
liwości nauki zdalnej w warunkach do-

mowych. Zakupiony sprzęt przekazano 
do ZSP nr 2 w Jarocinie (30 sztuk) oraz 
ZSP-B w Tarcach (10 sztuk).
Instytucją rozpatrującą wnioski do pro-
jektu „Zdalna Szkoła” było Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa. Działa-
nie sfinansowane zostało ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Archiwa Państwowe zachęcają do 
wspólnego dokumentowania okresu 
pandemii i udziału w akcji „Archiwum 
Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolek-
cja dokumentów pandemii wywołanej 
koronawirusem” oraz uczestnictwa 
w towarzyszącym jej konkursie. 
Efektem podjętej inicjatywy będzie 
wyjątkowa kolekcja dokumentacji 
z „czasów zarazy”, stworzona przy 
współudziale całego społeczeństwa. 

Uczestnikiem akcji może zostać każ-
dy, kto zechce podzielić się swoimi 
doświadczeniami i refleksjami w po-
staci dokumentacji powstałej zarówno 
w formie tradycyjnej, jak i elektro-
nicznej. Do wzięcia udziału zachęca 
się osoby prywatne, stowarzyszenia, 
fundacje, instytucje, organizacje oraz 
wspólnoty społeczne. 
W ramach akcji ogłoszony został kon-
kurs „O tempora, o mores! Zapiski ro-

dzinnego archiwisty z czasów pandemii 
A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”. 
Jego celem jest dokumentowanie wy-
darzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji, 
życia codziennego w wymiarze indywi-
dualnym i rodzinnym. Powstałe w jego 
ramach relacje posłużą utrwaleniu, 
zachowaniu i upowszechnieniu świa-
dectw okresu tegorocznej pandemii.
Aby wziąć udział w konkursie, należy 
stworzyć osobisty zapis wydarzeń, 

życia codziennego oraz przeżyć, emo-
cji i doświadczeń obejmujący od 60 
do 90 dni z okresu pandemii wywoła-
nej koronawirusem. Zapiski z „czasów 
zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, 
pamiętnika, bloga lub vloga. Autorzy 
mogą uzupełniać je także o zdjęcia, 
rysunki, ilustracje, nagrania, prezenta-
cje i inne istotne z ich punktu widzenia 
elementy.

STWÓRZ Z ARCHIWAMI PAŃSTWOWYMI ARCHIWUM PANDEMII A.D. 2020

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci  
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 www.archiwa.gov.pl
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