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DROGI POWIATOWE RÓWNE, SZEROKIE I BEZPIECZNE…
PRZEBUDOWY, REMONTY, PIENIĄDZE… 

Otwarcie drogi z Noskowa do Góry, to jedna z wielu inwestycji drogowych Powiatu Jarocińskiego przeprowadzonych w ciągu ostatnich 
2 lat, od kiedy Starostą jest Teodor  Grobelny. 

Nosków – Góra

Przebudowa drogi z Noskowa 
do Góry, to jedna z wielu inwe-
stycji drogowych Powiatu Jaro-
cińskiego przeprowadzonych w 
ciągu ostatnich 2 lat, od kiedy 
Starostą jest Teodor Grobelny. 
Przebudowano 5 km tej drogi 
powiatowej, wartość inwestycji 
4,4 mln zł. Ta przebudowa, to 
jedna z czterech inwestycji w 
ramach powiatowego progra-
mu inwestycyjnego „4 drogi w 
4 gminach”. To już druga duża 
inwestycja w Gminie Jaraczewo 

Teodor GROBELNY, 
Starosta Powiatu Jarocińskiego
W ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019” Powiat Jarociński po-
zyskał i pozyskuje wciąż nowe pieniądze 
na realizację inwestycji drogowych. In-
frastruktura drogowa w Powiecie Jaro-
cińskim wymaga jeszcze zainwestowania 
w nią wielu środków, to jeden z naszych 
priorytetów, by bezpieczne i dobre drogi 
służyły nam wszystkim.

Jan SZCZERBAŃ, 
Przewodniczący Rady Powiatu Jaro-
cińskiego  
Droga Nosków- Góra, to kolejny dowód, 
że inwestycje drogowe realizowane przez 
Powiat Jarociński ułatwiają i poprawiają 
życie mieszkańcom. Ta droga była już w 
fatalnym stanie i teraz, po remoncie jaz-
da nią będzie przyjemnością i co najważ-
niejsze będzie to jazda bezpieczna.

Otwarcie drogi Nosków - Góra.

Andrzej SZLACHETKA, 
radny Rady Powiatu z Żerkowa
Inwestycja ta stanowi kontynuację zrealizowanej w roku ubiegłym - 
przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Żerkowa przez Kamień do 
Dobieszczyzny. Dobrze, że zadania te zostały zrealizowane. Sam jestem 
mieszkańcem gminy Żerków i zdaję sobie sprawę, jak te inwestycje uła-
twią życie mieszkańcom.

Powiat pozyskał kolejne środki na przebudowę dróg, otrzymane dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł jest przeznaczone na 
realizację przebudowy drogi powiatowej Dobieszczyzna – Sucha – Parzew. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 7 mln zł; na tę inwe-
stycję Powiat Jarociński otrzymał także dotację z Gminy Żerków w wysokości 1,3 mln zł. Ruszyła również budowa ścieżki rowerowej  
z Żerkowa w kierunku Jarocina.

DOBIESZCZYZNA – PARZEW, kolejne dofinansowanie…

NOSKÓW-GÓRA

W LATACH 2017-2018 NA INWESTYCJE DROGOWE POWIAT JAROCIŃSKI PRZEZNACZYŁ 33,5 MLN ZŁ, Z CZEGO 
ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANO 13,5 MLN ZŁ. PRZEBUDOWANO PONAD 26 KM DRÓG POWIATO-
WYCH, POWSTAŁO 5,4 KM CHODNIKÓW ORAZ 8,5 KM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH. 

w tej kadencji po drodze Brzo-
stów – Panienka – granica po-
wiatu za ponad 3,3 mln zł. Do-
datkowo, w samym Noskowie 

w tym roku został wybudowany 
chodnik za kwotę 100 tys. zł  
o długości prawie 200 m.
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Walenty KWAŚNIEWSKI, radny Rady Powiatu z Kotlina
Budowa tego mostu, to najlepszy dowód, że Rada Powiatu dba, o rów-
nomierne rozłożenie inwestycji drogowych na terenie całego powiatu.  
Po zakończeniu tej inwestycji planowany jest również kapitalny remont 
drogi z Magnuszewic do Kotlina.

GOLINA - ZAKRZEW
Koszt przebudowy drogi na odcinku Golina – Zakrzew to ponad 6,2 mln zł. Na przebudowę tej drogi udało się pozyskać 3 mln zł środ-
ków zewnętrznych. Pozostałe środki zostały wyasygnowane z budżetu powiatu. W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi  
o długości blisko 4 km; dodatkowo ze względu na zły stan techniczny, a także na brak wystarczającej infrastruktury drogowej służącej 
bezpieczeństwu użytkowników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów – wypracowano rozwiązania polegające m.in. na poszerze-
niu całej drogi do szerokości 6 m, wykonaniu nowej nawierzchni, budowie ścieżki rowerowej na długości całego przebudowywanego  
odcinka drogi, przebudowie skrzyżowań i powstaniu przejść dla pieszych.

Karol MATUSZAK, radny Rady Po-
wiatu
Droga z Goliny do Zakrzewa, zwana 
przez niektórych małą obwodnicą Jaro-
cina na pewno znacznie odciąży natęże-
nie ruchu samochodowego w samym Ja-
rocinie, a dla mieszkańców okolicznych 
miejscowości, a w szczególności Goliny i 
Zakrzewa - którzy od dawna już czekali 
na kapitalny remont tej drogi – stanie się 
wreszcie drogą bezpieczną. Dodatkowo 
wybudowano także ścieżkę rowerową 
wzdłuż całej drogi.

Ryszard JACEK, Radny Rady Powiatu z 
Witaszyc
Dzięki bezpiecznym drogom możemy 
szybciej dotrzeć do pracy, czy domu. To 
kolejna inwestycja, która po zakończeniu 
usprawnieni ruch samochodowy i po-
prawi bezpieczeństwo oraz ułatwi życie 
mieszkańcom okolicznych miejscowości. 

W MAGNUSZEWICACH DROGA I MOST 
We wrześniu br. Powiat Jarociński złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewi-
ce – Kotlin do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Planowany koszt wynosi ponad  
7 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie, to 3 mln zł. Inwestycja obejmuje wykonanie na całej długości przebudowywanego 
odcinka prawie 2,8 km  nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jej do 5,5 m. Powstanie ponad 900 m nowych chodników, a do-
tychczas istniejące zostaną przebudowane na odcinku 1,5 km. Zmodernizowane zostaną przystanki autobusowe, powstaną dodatkowe 
przejścia dla pieszych. 

Sławomir WĄSIEWSKI, radny Rady Powiatu z Kotlina
Inwestycje w powiatową infrastrukturę drogową uważam za jedne z 
najważniejszych. Stąd też moja szczególna uwaga skupiła się w mijają-
cej kadencji na inwestycjach w gminie, z której pochodzę. Jestem bar-
dzo usatysfakcjonowany, że na terenie Gminy Kotlin udało się zrealizo-
wać powiatowe inwestycje drogowe w miejscowościach: Magnuszewice, 
Twardów, Kurcew, Wilcza, Słupia i droga Parzew - Sucha. 

Wyremontowana droga Zakrzew - Golina.

Droga plus most

Planowana przebudowa to 
kontynuacja inwestycji realizo-
wanych w latach 2017 – 2018. 
Obecnie w Magnuszewicach 

trwa przebudowa mostu na 
rzece Lutynia za 3,2 mln zł, 
przy pozyskanej dotacji w kwo-
cie ponad 1,7 mln zł z rezerwy 
subwencji ogólnej. Wcześniej 
zakończono przebudowę 1,5 

km drogi od granicy gminy Ja-
rocin do Magnuszewic włącznie 
z drogą w samej miejscowości. 
Łącznie na te zadania Powiat 
Jarociński przeznaczył 6 mln zł.

Na zdjęciach inwestycje powiatowe w 
Magnuszewicach.
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KARETKA W DRODZE DO SZPITALA
We wrześniu br. podpisana została umowa dot. dofinansowania zakupu nowej karetki dla jarocińskiego szpitala. Umowę sygnowa-
ła Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, ze strony Powiatu Jarocińskiego pod dokumentem podpisy złożyli: Starosta Teodor  
Grobelny, Wicestarosta Mirosław Drzazga oraz Skarbnik Powiatu Jacek Jędrzejak. Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Wojewódz-
kim w Poznaniu. Nowa karetka dla jarocińskiego szpitala powinna pojawić się w lecznicy w Jarocinie w listopadzie.

Stanisław MARTUZALSKI, 
Członek Zarządu Powiatu, odpowie-
dzialny za szpital
Podjęliśmy taką decyzję, z myślą o 
bezpieczeństwie mieszkańców powia-
tu jarocińskiego. Zależy nam, by nowa 
karetka była wyposażona w nowocze-
sny sprzęt, zapewniający maksimum 
możliwości ratowania życia i zdrowia 

mieszkańców. Placówka musi się rozwijać. W tej chwili 
najważniejsza jest rozbudowa szpitala, ale równie istotna 
jest wymiana wyeksploatowanego sprzętu. I dlatego kup-
no nowej karetki jest dzisiaj dla nas priorytetem. Mimo, że 
ratownictwo medyczne jest zadaniem rządowym i karetka 
powinna zostać dostarczona bez partycypacji samorządu, 
to Powiat dołożył brakujące pieniądze. Zwrócił się również 
do gmin Jarocin, Kotlin, Jaraczewo i Żerków, aby wszystkie 
samorządy mogły włączyć się finansowo w to przedsięwzię-
cie. Gdy jednak czytam w lokalnej prasie, że mamy już paź-
dziernik, a karetki nie ma - to jest to skrajna nieuczciwość!  
Przetarg na zakup został rozstrzygnięty 27 września!  
I do końca listopada karetka ma trafić do szpitala w Jaroci-
nie, a dziennikarze sugerują już opóźnienia…

Jan SZCZERBAŃ, 
Przewodniczący Rady Powiatu
Sytuacja w jakiej zastaliśmy dwa lata 
temu jarociński szpital była bardzo zła. 
Jednak konsekwentnie i spokojnie za-
częliśmy prostować wszystkie zawiłości  
i pokonywać problemy, jakie zastali-
śmy. Najlepszym przykładem naszych 
działań jest rozpoczęta rozbudowa szpi-

tala, było to możliwe dopiero po odwołaniu poprzedniego 
Starosty. Także cały czas dbamy o doposażanie szpitala w 
nowoczesnych sprzęt. Ten nowy ambulans jest kolejnym 
dowodem i ukoronowaniem naszych starań. Chcę także po-
wiedzieć, że nie było by tej karetki bez pomocy Wojewody 
i parlamentarzystów… Jednak wspólnie działając osiągnęli-
śmy zamierzony cel - i szpital w Jarocinie już w listopadzie 
otrzyma nowoczesną karetkę pogotowia.

Bronisława WŁODARCZYK, radna Rady Powiatu
Dziękujemy za pomoc Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
szpital w Jarocinie otrzyma nową karetkę pogotowia. Tak duże wspar-
cie, to dla nas, ale przede wszystkim dla mieszkańców powiatu jarociń-
skiego kolejny dowód, że szpital w Jarocinie przekształca się w placów-
kę nowoczesną, wyposażoną w doskonały sprzęt.

Leszek Mazurek, prezes szpitala w Jarocinie.
Interesowała nas karetka z  wyposażeniem skonfigurowanym pod po-
trzeby naszego szpitala. Nowa karetka zastąpi stary ambulans, który 
obecnie mamy na stanie. Jak powszechnie wiadomo, każda placówka 
medyczna ma ten sam problem - większość  karetek jest mocno wy-
eksploatowana; z reguły są to pojazdy, które wyjeżdżają w teren kilka-
naście razy dziennie po to, aby ratować życie pacjentów. Dlatego nowy 
ambulans, to zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów z terenu powiatu 
jarocińskiego, a ich bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Przetarg, oferty, wybór...

Najkorzystniejszą ofertę złoży-
ła  firma W.A.S. Wietmarscher  
Polska Sp. z o. o. (na kwotę 
428 547 zł). Nową karetką dla 
szpitala w Jarocinie będzie sa-
mochód marki: Volkswagen 
Crafter wyprodukowany w tym 
roku. Nowy ambulans będzie 
wyposażony m.in.: w nosze, re-
spirator transportowy, czy apa-
rat do mechanicznej kompresji 
klatki piersiowej. 

Pieniądze 

Powiat Jarociński przeznaczył 
na zakup karetki 128 tys. zł.  

W tej kwocie zawiera się także 
pomoc finansowa gmin:  Jara-
czewo 9,1 tys. zł, Kotlin:  8,1 
tys. zł, Żerków 11,3 tys. zł, a 
od Wojewody Wielkopolskiego 
Powiat otrzymał 300 tys. zł. 

Nowy ambulans...

Po otwarciu ofert przetargo-
wych Powiat Jarociński, by za-
kupić nową karetkę w optymal-
ny sposób spełniającą wszystkie 
wymogi rozpoczął także kon-
sultacje z ratownikami, którzy 
na tej karetce będą pracować,  
w sprawie sprzętu, jaki powi-
nien znaleźć się na tej karetce.

Nowa karetka pogotowia dotrze do jarocińskiego szpitala w listopadzie tego roku.

Moment podpisania umowy ws nowej karetki w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
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W SZPITALU DZIAŁAMY… 
czyli 12 RZECZY, KTÓRE ZOSTAŁY JUŻ ZROBIONE 
W CIĄGU OSTATNICH 18 MIESIĘCY W SZPITALU W JAROCINIE
„Naszą naczelną zasadą jest - nie mówienie, a działanie. Dowodem na to są zmiany, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy zaszły w jaro-
cińskiej lecznicy, od momentu zmiany zarządu” – mówi Starosta Teodor Grobelny.

1. ROZBUDOWA I PRZEBU-
DOWA SZPITALA  

W JAROCINIE

Jesienią 2017 roku ruszyła prze-
budowa i rozbudowa szpitala. 
Do tej pory została wykonana 
już większość prac z założonego 
harmonogramu. Od momentu 
rozpoczęcia robót budowla-
nych w szpitalu, co dwa tygo-
dnie zbiera się rada budowy, 
która analizuje wykonane do-
tychczas prace oraz przyjmuje 
plan na kolejny okres. Omawia-
ne są również wszelkie powsta-

łe przeszkody, które są na bie-
żąco niwelowane. Kilkukrotnie 
pojawiły się błędy w projekcie, 
który powstał jeszcze przed 
zmianą zarządu w szpitalu. Błę-
dy projektowe zostały jednak 
na bieżąco skorygowane i prace 
przebiegają bez większych prze-
szkód. Koniec prac zaplanowa-
no jeszcze w tym roku. 

2. BEZPŁATNY PUNKT  
DLA DIABETYKÓW  

i PORADNIA

W 2017 roku został urucho-
miony w szpitalu bezpłatny 
Punkt Konsultacyjny dla  Dia-
betyków finansowany z pienię-
dzy powiatu. Przez rok punkt 
przyjął prawie 2,5 tys. pacjen-
tów i to pokazuje, jak bardzo 
był on potrzebny. Kolejnym 
krokiem było przekształcenie 
punktu w Poradnię Diabetolo-
giczną, która teraz jest finanso-
wana już przez Narodowy Fun-

dusz Zdrowia. Nie było to łatwe 
zadanie, ale udało się je zre-
alizować zgodnie z wcześniej-
szymi zapewnieniami nowego 
Zarządu. W praktyce oznacza 
to, że od 1 września tego roku 
pacjenci trafiają już do poradni 
diabetologicznej.

3. AKREDYTACJA  
W SZPITALU

Szpital w Jarocinie znalazł 
się w elitarnym gronie placó-
wek medycznych, które mogą 
się pochwalić akredytacją. To 
ogromny sukces, bowiem akre-
dytacja została przyzna już za 
pierwszym razem, co zdarza 
się niezmiernie rzadko. Stara-
nia o przyznanie jarocińskiemu 
szpitalowi akredytacji trwały 
od ponad roku. Przez ten czas 
zarząd placówki wraz z perso-
nelem medycznym przygoto-
wywali  lecznicę, aby ta  znala-
zła się w wąskiej grupie szpitali 
akredytowanych.

4. AKCJA - BIAŁE  
NIEDZIELE

7 października już po raz 
czwarty zorganizowana została 
„BIAŁA NIEDZIELA”, czyli ak-
cja bezpłatnych badań profilak-
tycznych dla mieszkańców po-
wiatu jarocińskiego. Od samego 
początku Białe Niedziele cie-
szyły się ogromnym zaintereso-
waniem wśród pacjentów (bli-
sko 700 przebadanych osób). 
U wielu z nich dzięki temu, że 
skorzystali z darmowych ba-
dań wykryto m.in. cukrzycę, 
nowotwory i poważne proble-
my schorzenia układu krąże-
nia. Dzięki temu błyskawicznie 
trafili w ręce specjalistów i dziś 
kontynuują leczenie, nierzadko 
ratujące im życie. Takie akcje to 
już stały element naszych dzia-
łań profilaktycznych. Szpital 
przy współudziale powiatu za-
mierza je prowadzić regularnie, 

co najmniej dwa razy w roku. 

5. NOWA KARETKA  
POGOTOWIA

Jeszcze w tym roku jarociński 
szpital będzie miał nową ka-
retkę typu „S”. Na to zadanie 
wojewoda Wielkopolski przy-
znał 300 tys. złotych, 128 tys. 
zł wyasygnowało Starostwo 
Powiatowe. Nowa karetka bę-
dzie nowocześni wyposażonym 
wozem ratowniczymi będzie 
służyła ponad siedemdziesięciu 
tysiącom mieszkańców powiatu 
jarocińskiego. Stary ambulans 
zostanie wycofany z obiegu, 
jednak na stanie placówki wciąż 
będą dwie karetki typu „S”. 

6. REWITALIZACJA  
SZPITALA

Po zakończeniu przebudowy i 
rozbudowy szpitala w Jarocinie, 
Zarząd placówki chce przepro-
wadzić generalną modernizację 
głównego budynku lecznicy. 
Obiekt wymaga przebudowy, 
bo nie spełnia wymaganych 
standardów. Złożony już został 
wniosek o dofinansowanie tej 
inwestycji przez Urząd Mar-
szałkowski w ramach Wielko-
polskiego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020. Całość 
inwestycji wyceniono na 10 mi-
lionów złotych. Jednak by przy-
stąpić do składania wniosku o 
dofinansowanie rewitalizacji 
szpitala konieczna była akcep-
tacja wojewody Wielkopolskie-
go dotycząca tzw. Instrumentu 
Oceny Wniosków Inwestycyj-
nych w Sektorze Zdrowia ( tzw. 
IOWISZ). W planowanym 
przebudowanym obiekcie znaj-

dzie się miejsce dla oddziału 
wewnętrznego i dziecięcego 
oraz poradni lekarza rodzinne-
go i punktu poradnictwa psy-
chologiczno-pedagogicznego. 
Trzeba będzie m.in. częściowo 
wymienić drewniany strop, 
przebudować ściany, zmie-
nić posadzki, wymienić okna 
i drzwi. Konieczne będzie też 
wykonanie nowych instalacji 
sanitarnych, wodno-kanaliza-
cyjnych i elektrycznych. De-
cyzja Wojewody ma zapaść na 
przełomie października i listo-
pada.

7. E-DOKUMENTACJA  
i E-REJESTRACJA

W jarocińskim szpitalu trwa 
wdrażanie elektronicznego sys-
temu obsługi obywateli oraz 
systemów wspomagających 
funkcjonowanie administracji 
publicznej tzn.: Elektronicz-
nej Dokumentacji Medycznej 
oraz stworzenie sieci wymiany 
danych między podmiotami 
leczniczymi samorządu woje-
wództwa” zwany Wielkopolski 
e-Pacjent. Ten system pozwoli 
na powstanie: e-Dokumentacji 
oraz e-Rejestracji, czyli dostę-
pu pacjenta poprzez Internet 
do elektronicznej dokumenta-
cji medycznej dotyczącej jego 
osoby.

8. CERTYFIKAT „SZPITAL 
BEZ BÓLU”

Szpital Powiatowy w Jarocinie 
zdobył certyfikat „Szpital bez 
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bólu” i będzie się nim mógł po-
sługiwać do 2021 roku. Głów-
nym założeniem programu 
„Szpital bez bólu” jest podnie-
sienie jakości uśmierzania bólu 
pooperacyjnego w polskich 
szpitalach. 

9. CERTYFIKAT ISO 9001

Jarociński szpital utrzymał cer-
tyfikat jakości ISO 9001. Ten 
przyznawany jest tylko raz na 
3 lata i po tym okresie każda 
placówka medyczna, jeśli na-
dal chce legitymować się syste-
mem zarządzania jakością musi 
poddać się kolejnej weryfikacji. 
Taki audyt został przeprowa-
dzony w szpitalu w Jarocinie. 
Pod uwagę brano m.in. zarzą-
dzanie kadrami i dokumenta-
cją, nadzór nad lekami, utrzy-
manie infrastruktury, sprzęt 

medyczny w zasobach szpitala, 
przestrzeganie przepisów BHP. 
Uwzględniono też oczywiście 
leczenie chorych, bo to głów-
ne zadanie szpitala. ISO ma też 
przełożenie na kontrakty z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia, 
wpływa na wizerunek szpitala 
na zewnątrz, uwiarygadnia też 
szpital w oczach pacjentów. Au-
dyty mają przede wszystkim za 
zadanie potwierdzenie tego, czy 
są spełnione określone normy, 
które pozwalają zaufać placów-
ce.

10. SZKOLENIA  
PERSONELU

Personel jarocińskiego szpitala 
regularnie podnosi swoje kwa-
lifikacje. W ciągu ostatniego 
roku ponad 300 osób szkoliło 
się m.in. na kursach zapisu i 

interpretacji zapisu EKG, re-
suscytacji krążeniowo-odde-
chowej, szkolenia z zakresu 
leczenia ran, przetaczania krwi 
i jej składników. W praktyce 
wygląda to tak, że pracownicy 
robią po kilka kursów, które są 
im niezbędne do wykonywa-
nia obowiązków. Kursy i szko-
lenia są w 80% finansowane w 
ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego, którym dyspo-
nuje Powiatowy Urząd Pracy. 
Pozostałe 20% dokłada szpi-
tal. To generuje bardzo duże 
oszczędności, bo wiele szkoleń 
jest obowiązkowych i szpital 
musi je zorganizować. 

11. SPRZĘT od WOŚP

Szpital w Jarocinie otrzymał po 
raz kolejny nowoczesny sprzęt 
od Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy (m,in.: 
dwie pompy strzykawkowe, 
dwie pompy objętościowe nie-
zbędne. w anestezjologii, inten-
sywnej terapii, kardiologii, czy 
onkologii, oprócz tego także 
otrzymał aparat do EKG i dwa 
kardiomonitory). Sprzęt prze-
kazany przez WOŚP znalazł się 
na oddziale dziecięcym i tam 
służy najmłodszym pacjentom. 
W najbliższym czasie zostanie 
rozpisany również przetarg na 
nowy tomograf komputerowy, 
który ma się znaleźć w szpitalu 
jeszcze w tym roku. 

12. WYSOKIE MIEJSCE  
W RANKINGU DLA  

ODDZIAŁU ORTOPEDII

Oddział Ortopedii i Traumato-
logii Narządu Ruchu jarociń-
skiego szpitala znalazł się na 64 

miejscu rankingu najlepszych 
oddziałów ortopedycznych w 
Polsce. Decyzja o przyznaniu 
oddziałowi ortopedycznemu w 
jarocińskim szpitalu 64 miejsca 
zapadła po przeanalizowaniu 
kilku tysięcy ankiet, które tra-
fiły od placówek medycznych 
chcących wziąć udział w ran-
kingu. Zespół specjalistów oraz 
pracowników Narodowego 
Funduszu Zdrowia opracował 
i oceniał dostępność diagno-
styki, liczbę wykonywanych 
procedur leczniczych, współ-
czynnik zakażeń pacjentów po 
operacjach oraz liczbę perso-
nelu i łóżek znajdujących się w 
szpitalu. Takie rankingi zwięk-
szają zaufanie do szpitala wśród 
pacjentów. 

SZKOŁA im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19
22 września był dniem, na który od dawna czekała cała społeczność szkolna ZSP nr 1 w Jarocinie, w tym dniu szkoła otrzymała imię 
Powstańców Wielkopolskich 1918/19.

Pod patronatem Prezydenta

Uroczystość odbyła się pod 
Patronatem Narodowym Pre-
zydenta RP – Andrzeja Dudy. 
Wśród gości znaleźli się m. 
in.: Andrzej Dera, Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP; Marlena Maląg, Wicewo-
jewoda Wielkopolski; Teodor 
Grobelny, Starosta Powiatu 
Jarocińskiego; Mirosław Drza-
zga. Wicestarosta Powiatu Ja-
rocińskiego; czy Jan Szczerbań, 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Jarocińskiego. Nie zabrakło 
również radnych powiatowych 
i gminnych, byłych dyrektorów 
szkoły, a także wielu przyjaciół 
ZSP nr 1. Po uroczystej mszy 
świętej, nastąpiło odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy. Nadanie 
imienia szkole było częścią uro-
czystości rocznicowych z okazji 
100-lecia wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, jakie w 
tym roku zorganizował Powiat  
Jarociński.

Mirosław Drzazga, 
Wicestarosta odpowiedzialny za sprawy oświatowe w Powiecie Jarocińskim, 
jeden z pomysłodawców koncertu.
Takie wydarzenia pozostają w pamięci na bardzo długo. Dzień nadania Zespołowi Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich 1918/19 niewątpliwie do takich będzie 
na pewno należał. Szkoła nosi teraz imię bohaterów, którzy walczyli, by Wielkopolska znalazła 
się w granicach Polski. Ci Powstańcy, to niewątpliwie wzorzec dla wszystkich uczniów ZSP nr 1  
i dla nas wszystkich. Jednak, by patriotyzm nie kojarzył się tylko z patosem i wzniosłymi uroczysto-
ściami i by zachęcić  młodzież do udziału w takich uroczystościach zorganizowaliśmy także koncert, 
który odbył się na terenie jednostki wojskowej tego samego dnia i uważam, że był to strzał w przy-
słowiową „10”!. Przez chwilę miałem wrażenie, że do Jarocina powrócił duch starego, dobrego Festi-
walu rockowego… Zresztą publiczność i niesamowici artyści potwierdzili, że tak naprawdę było… 

Moment odsłonięcia tablicy z 
imieniem nowego patrona szkoły.
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NAGRODY WIELKOPOLSKA 
SZKOŁA ROKU
Pod koniec września w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się uroczysta gala 
podsumowująca konkursy Samorządu Województwa Wielkopolskiego o ty-
tuły „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”. Pod-
czas spotkania zostali uhonorowani nauczyciele oraz szkoły, które wyróżniają 
się innowacyjnością, wysoką jakością nauczania, współpracą ze środowiskiem 
lokalnym, jak również kształtowaniem wśród uczniów postaw patriotycznych  
i obywatelskich. W tym roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał  
40 nagród i wyróżnień.

ZSP nr 1 wśród nagrodzonych  

Tegoroczna uroczystość mia-
ła szczególny charakter ze 
względu na zbliżającą się setną 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Laureaci 
oraz wyróżnieni w konkursach 
otrzymali nagrody finansowe, 
oraz pamiątkowe statuetki. 
Wśród wyróżnionych w kon-
kursie „Wielkopolski Nauczy-
ciel Roku” byli: Beata Udzik z  
I LO w Jarocinie, Janusz Bogat-
ko z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Cerekwicy 
Nowej, wśród wyróżnionych 
szkół znalazł się Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Jarocinie. 

POZNAWALI PRACĘ 
RATOWNIKÓW
Uczniowie z ZSP nr 2 w Jarocinie wybrali się z wi-
zytą do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w 
Michałkowie, gdzie członkowie załogi Śmigłowco-
wej Służby Ratownictwa Medycznego podzielili się  
z nimi swoją wiedzą. Młodzież miała również okazję 
zapoznać się z wyposażeniem śmigłowca.

lecznicy. Następnie uczniowie 
zostali oprowadzeni po nowo 
wyremontowanym oddziale 
ratunkowym i zadawali pytania 
dot. pracy tamtejszego SOR-u 
i udzielania pierwszej pomo-
cy. Szczególną ich uwagę przy-
kuło nowoczesne wyposażenie 
zarówno SOR, jak i karetki  
pogotowia.

Wizyta w szpitalu  
w Ostrowie Wlkp.

Kolejnym etapem wycieczki 
uczniów z ZSP nr 2 była wizy-
ta w ostrowskim szpitalu im. 
Tytusa Chałubińskiego. Grupa 
młodych uczniów-ratowników 
została tam mile przywitana 
przez  dyrektora tamtejszej 

7 października Szpital Powia-
towy w Jarocinie już po raz 
czwarty zorganizował bezpłat-
ne badania profilaktyczne dla 
mieszkańców powiatu jarociń-
skiego pn.:”Biała Niedziela”. 
To efekt dużego zainteresowa-
nia pacjentów, którzy podczas 
poprzednich trzech „Białych 
niedziel” chętnie korzystali 
z porad lekarzy. Mieszkańcy 
mogli skorzystać z bezpłat-
nych badań laboratoryjnych, 
była też możliwość konsultacji 
z ginekologiem- położnikiem. 
Po raz pierwszy podczas „Bia-
łej Niedzieli” pacjenci mogli 
skorzystać z konsultacji z leka-
rzem radiologiem. Można było 

BIAŁA NIEDZIELA JUŻ PO RAZ CZWARTY
także wykonać przesiewowe 
badania USG oraz odbyć kon-
sultacje z lekarzem diabetolo-
giem. Ponadto pacjenci mogli 
też skonsultować się z inter-
nistą i kardiologiem. „Białe 
niedziele” są organizowane 
przez jarocińską lecznicę od 
ubiegłego roku. Do tej pory z 
bezpłatnych badań skorzystało 
już blisko ponad 700  miesz-
kańców powiatu. Podobnie jak 
w poprzednich akacjach, tak  
i tym razem w „Białej Nie-
dzieli” wzięli udział uczniowie  
z Liceum Ogólnokształcącego  
z przysposobieniem ratownic-
two medyczne oraz Liceum 
Ogólnokształcącego z przyspo-

sobieniem wojskowym przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Jarocinie. Młodzież 
pomagała pacjentom w odna-
lezieniu odpowiednich gabi-
netów lekarskich. W czwartej 
edycji Białej Niedzieli z bez-
płatnych porad specjalistów 
skorzystało prawie 200 osób. 
Świadczy to kolejny raz o tym, 
że akcja ta cieszy się dużym za-
interesowaniem mieszkańców 
powiatu jarocińskiego. Jeszcze 
raz serdeczne gratulacje i po-
dziękowania dla wszystkich 
osób zaangarzowanych w orga-
nizację Białych Niedziel.

Marek Sobczak (z lewej) dyrektor ZSP nr 1 ze statuetką przyznaną pod-
ległej mu placówce.
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PATRIOT ROCK 22.09.2018 koncert w jednostce wojskowej
Koncert zorganizowany wspólnie przez Powiat Jarociński i Jarocińską Jednostkę Wojskową z udziałem legend polskiej sceny rocko-
wej – okazał się tym, czego mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego i nie tylko oczekiwali… Mimo, że wieczór był chłodny KSU, Małgorzata  
Ostrowska, czy Łukasz Łyczkowski i 5 Rano pokazali, że muzyka rockowa ma ciągle mnóstwo fanów w Jarocinie… „Z tego miejsca 
jeszcze raz chcemy podziękować ppłk. Jarosławowi Grzesznikowi, dowódcy jarocińskiego garnizonu, a jednocześnie wielkiemu fanowi 
muzyki rockowej - za wsparcie i niesamowitą pomoc przy organizacji tego koncertu.” - mówi Wicestarosta Mirosław Drzazga. 
Poniżej fotorelacja z koncertu...

W ostatnich dniach września 
września uczniowie klas I-III 
ze Szkoły Podstawowej w Ja-
raczewie odwiedzili Starostwo 
Powiatowe w Jarocinie... Pod-
czas odwiedzin Starosta Teodor 
Grobelny oprowadził dzieci po 
urzędzie, tłumacząc im,  czym 
zajmują się poszczególne wy-
działy Starostwa. Przy okazji 
odwiedzin niektórzy uczniowie 
skorzystali z okazji i zasiedli za 
biurkiem w gabinecie Starosty, 
co spotkało się z bardzo du-
żym aplauzem ich rówieśników. 
„To była bardzo miła wizyta, 
mam nadzieję, że w przyszło-
ści część z tych uczniów będzie 
chciała pracować w samorzą-
dzie” - mówi Starosta Teodor  
Grobelny.

WIZYTA DZIECI W STAROSTWIE
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POWIAT ZŁOŻYŁ
DONIESIENIE DO PROKURATURY
28 sierpnia br. Zarząd Powiatu Jarocińskiego w pełnym składzie podjął de-
cyzję o skierowaniu pisma do Prokuratury ws 3 byłych już pracowników 
Starostwa Powiatowego. Pismo złożone w Prokuraturze dotyczy możli-
wości popełnienia przestępstwa w postaci wyłudzenia znacznych środków 
pieniężnych przez byłego Sekretarza Powiatu, byłego Starostę Jarocińskie-
go i byłego dyrektora PCPR. Doniesienie do Prokuratury dotyczy działań 
w czasie poprzedniej kadencji samorządu powiatowego, a także części i tej 
kadencji przed zmianą Zarządu Powiatu. Pismo, to rozpętało medialną 
burzę… 

Stanisław Martuzalski
Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego
Bulwersującym jest, to że w naszej oce-
nie działania, w sprawie których złoży-
liśmy pismo w Prokuraturze odbywały 
się pod nosem byłego Starosty Bartosza  
Walczaka. Czy jest to w ogóle możliwe, że  
były Starosta o tym nie wiedział? Czyżby był 
to kolejny dowód na brak nadzoru ze strony 
byłego Starosty Walczaka?

POZEW PRZECIW RADNEMU 
I WYROK W TRYBIE WYBORCZYM
Na reakcję po złożonym doniesieniu do Prokuratury przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego - nie trzeba było długo czekać… W krótkim 
czasie jeden z „zainteresowanych”, aktualny radny miejski Przemysław Masłowski i jednocześnie były już dyrektor PCPR, który pozo-
staje cały czas w sporze z Powiatem Jarocińskim - opublikował na swoim profilu na portalu Facebook rewelacje dotyczące Wicestarosty 
Mirosława Drzazgi… W konsekwencji czego spotkał się z Wicestarostą w Sądzie w trybie wyborczym…W ciągu kilkudziesięciu godzin 
Sąd rozpatrzył pozew Wicestarosty i Przemysław Masłowski, radny gminny reprezentujący Ziemię Jarocińską usłyszał wyrok dla niego 
bardzo niekorzystny… 

Wyrok

Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 października 
br. na rozprawie w trybie wyborczym wniosku Mirosława Drzazgi przeciwko Prze-
mysławowi Masłowskiemu i postanowił:
1. zakazać Przemysławowi Masłowskiemu rozpowszechniania informacji o rzeko-
mym nakłanianiu przez Mirosława Drzazgę podległego mu służbowo pracownika 
do składania fałszywych zeznań oraz o rzekomym poświadczeniu nieprawdy przez 
Mirosława Drzazgę
2. nakazał Przemysławowi Masłowskiemu sprostowanie nieprawdziwych informa-
cji na swoim profilu na portalu Facebook oraz na pierwszej stronie internetowego 
wydania Gazety Jarocińskiej „jarocińska.pl” i opublikowania oświadczenia o treści:
„Ja, niżej podpisany, Przemysław Masłowski, kandydat do Rady Miejskiej Jaro-
cina z ramienia KWW Ziemia Jarocińska Razem oświadczam, że nieprawdziwe 
są rozpowszechniane przeze mnie informacje o nakłanianiu przez Pana Mirosła-
wa Drzazgę, kandydata do Rady Powiatu Jarocińskiego w ramienia KW Prawo  
i Sprawiedliwość, podległego mu służbowo pracownika do składania fałszywych 
zeznań; oraz nieprawdziwe są informacje o poświadczeniu przez Pana Mirosła-
wa Drzazgę nieprawdy w zakresie usprawiedliwienia swojej nieobecności, jako 
świadka podczas rozprawy przed Sądem Rejonowym w Kaliszu”.

„Fejsbukowe wpisy” i 100 piw 
od Burmistrza…

Jednak, jako że kampania wy-
borcza w pełni – to Burmistrz 
Jarocina niedługo po opubli-
kowanych przez Przemysława 
Masłowskiego jego rewelacji 
dotyczący domniemanego zła-

mania prawa przez Wicesta-
rostę Mirosława Drzazgę – za-
mieścił niezwłocznie wpis na 
swoim koncie „fejsbukowym” 
wspierający radnego Masłow-
skiego. Wpis o treści: „Wyłudził 
100 piw za delegację na której 
nie był? To już po nim”.

Mirosław Drzazga
Wicestarosta Powiatu Jarocińskiego

Moja cierpliwość się wyczerpała, pan Przemysław Masłowski prze-
kroczył wszelkie granice w swoich pomówieniach dotyczących mnie. 
Zdaję sobie sprawę, że chciał mnie świadomie oczernić w trakcie 
kampanii wyborczej, bo sam startuje z konkurencyjnego ugrupowa-
nia… To jest kolejny dowód, jak zachowują się członkowie „Ziemi 
Jarocińskiej” przed wyborami, gdy puszczają im nerwy… Przecież 
na ostatniej sesji Rady Powiatu, wiceburmistrz Kaźmierczak zwracał 
się do mnie per „typie”… ale stojąca obok dziennikarka GJ, nawet 
słowem nie wspomniała w swojej relacji, jak „kulturalny” jest wice-
burmistrz Jarocina…

Wpis Adama Pawlickiego na jego własnym profilu na Facebooku wspierający Rad-
nego Przemysława Masłowskiego, członka Ziemi Jarocińskiej, „wisiał” tylko kilka 
godzin, poźniej Burmistrz wpis skasował... Dlaczego?

Refleks, podwładni  
i „kultura” polityczna…

Co prawda zaraz po nieko-
rzystnym dla P. Masłowskiego 
orzeczeniu Sądu w kilka godzin 
później  – Burmistrz Pawlicki 
„zdjął”… swój ‘”fejsbukowy” 
wpis… Czy to przezorność 
„polityczna” Burmistrza ? Czy 
może chwila refleksji i zastano-
wienia? Czy po takim „geście” 
radny Masłowski nie poczuł 
się…osamotniony? A swoją 
drogą - skojarzenie przez Pana 
Burmistrza wyjazdu na delega-
cję od razu z piwem…? Można 
by powiedzieć iście freudow-
skie… Chociaż skojarzenia, to 
jednak chyba przekleństwo…

Przykład idzie z góry

Na ostatniej sesji Rady Powia-
tu wiceburmistrz Robert Kaź-
mierczak - który tam pojawił 
się, jako gość - zwrócił się do 
Wicestarosty Mirosława Drza-
zgi mówiąc m.in.: „…do ta-
kiego typa, jak ty…”. Później 
R. Kaźmierczak tłumaczył się 
na łamach zaprzyjaźnionego 
biuletynu, że zacytował Bogu-
sława Lindę z filmu „Psy”… To 
były lata 90-te i czyżby wice-
burmistrz Robert Kaźmierczak 
w nich utkwił? I parafrazując 
„złote cytaty” Pana Wiceburmi-
strza - Czasy się zmieniają Panie 
Wiceburmistrzu, a pan ciągle 
„w komisji”…, gdy rządzi Adam  
Pawlicki…


