
Nowe pracownie  
W nowym budynku Jarocińskiego 
szpitala 20 września br. oficjalnie  
oddano do użytku nowe laboratorium 
analityczne i pracownię endoskopii. 
Dzięki współpracy dwóch podmiotów 

- Powiatu Jarocińskiego oraz Szpitala 
Powiatowego w Jarocinie – zostały 
przekazane mieszkańcom do użytku 
dwie nowoczesne pracownie medyczne.

Usługi
 

W laboratorium Jarocińskiego szpitala 
wykonywany jest szereg badań pod-
stawowych i specjalistycznych m.in. 
z zakresu: hematologii, chemii klinicz-
nej, analityki ogólnej, serologii grup 
krwi, oznaczeń hormonów, czy mar-
kerów nowotworowych. Laboratorium 
oferuje także nieinwazyjne testy prena-
talne Harmony i Sanco, wykonywane 
z krwi matki, przeznaczone do wcze-
snej i wiarygodnej diagnostyki płodu. 
Laboratorium wykonuje także „typowe” 
badania okresowe dla pracowników. 
Na uwagę zasługuje także fakt, że wyni-
ki badań pilnych tzw. „CITO” wydawa-
ne są w ciągu jednej godziny, a wyniki 
pozostałych badań wydawane są tego 
samego dnia. Myślę, że także istotna 
jest informacja, o tym że wyniki badań 

można odebrać on-line, po zalogowa-
niu się na stronie internetowej Szpitala, 
przez zakładkę – WYNIKI ONLINE

Endoskopia
Pracownia endoskopii zajmować się 
będzie zabiegami diagnostyczno-lecz-
niczymi, polegających na badaniu wnę-
trza ciała przy wykorzystaniu endosko-
pów, czyli aparatów umożliwiających 

doprowadzenie światła oraz optyki do 
wnętrza przewodu pokarmowego, czy 
oddechowego. „Wydzielenie i rady-
kalne zwiększenie powierzchni samej 
pracowni pozwala pacjentom na kom-
fortowe poddanie się zabiegom oraz 
spokojne i niczym nie zakłócenie doj-
ście do siebie bezpośrednio po zabiegu” –  
mówił podczas otwarcia Henryk Szym-
czak, prezes szpitala w Jarocinie.
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OTWARCIE ENDOSKOPII  
I LABORATORIUM

„Warunki, jakie oferują teraz nowe pracownie swoimi standardami i wyposażeniem w pełni odpowiadają współczesnym  
wymogom obowiązującym w służbie zdrowia” - mówiła m.in. starosta Lidia Czechak podczas otwarcia pracowni medycznych. 

Moment oficjalnego otwarcia

Chwilę po otwarciu nowych pracowni



Jarociński Informator Powiatowy – wrzesień / październik 20192

UROCZYSTOŚCI W LICEUM  
ZAKOŃCZONE…

„Panie Dyrektorze wyrażając pełne uznanie dla Waszej 
wspólnej pracy - składam na Pana ręce serdeczne życzenia 
powodzenia, satysfakcji dla Wszystkich uczniów, nauczy-
cieli i osób związanych z jarocińskim liceum za Wasze  
zaangażowanie i pracę włożoną w funkcjonowanie podległej 
Panu szkoły…” – mówiła m.in. Starosta Lidia Czechak 
podczas uroczystej Gali w jarocińskim Liceum Ogólno-
kształcącym z okazji 100 lecia LO.

Apel  
Podczas apelu głos zabrała także  
p. Maria Biadaszkiewicz, przewodni-
cząca Związku Sybiraków w Jarocinie 
oraz Starosta Lidia Czechak. Uroczy-
stość tradycyjnie już zorganizował 
Powiat Jarociński – a oprócz jarociń-
skich Sybiraków w apelu uczestniczyły 
i wiązanki kwiatów złożyły także  
delegacje służb mundurowych, przed-

stawiciele Gminy Jarocin oraz wielu 
organizacji kombatanckich i społecz-
nych, a całość odbyła się w asyście 
wojskowej i pocztów sztandarowych 
szkół prowadzonych przez Powiat  
Jarociński. Po zakończeniu uroczystości 
władze Powiatu spotkały się z Sybiraka-
mi na symbolicznej kawie i ciastku, 
gdzie Sybiracy wspominali dawne 
dzieje...

DZIEŃ SYBIRAKA
17 września br. pod Krzyżem Martyrologii na ul. Żwirki i Wigury odbył się uroczysty apel z okazji 80. rocznicy napaści ZSRR 
na Polskę i Dnia Sybiraka. „Dzień 17 września 1939 w polskiej historii jest opowieścią o zdradzieckim ciosie w plecy, który 
otrzymała Polska od wschodniego sąsiada – Rosji bolszewickiej. Trzeba pamiętać, że jest to straszliwa lekcja  politycznego 
osamotnienia i konsekwencji jakie Polska poniosła... Historia udzieliła nam tej lekcji z właściwą sobie brutalnością…” – 
mówiła m.in. Starosta Lidia Czechak, zwracając się do zebranych podczas uroczystości….

W Auli LO w Jarocinie 14 września 
nastąpiło uroczyste podsumowanie 
całorocznych obchodów 100 - lecia 
jarocińskiego liceum. Finałowe uro-
czystości trwały trzy dni i uświetnił 
je m.in. koncert Orkiestry Kameralnej 
Filharmonii Bydgoskiej, czy koncert 
zespołu Kobranocki. Na koniec wszy-
scy przybyli bardzo licznie absolwen-
ci wzięli udział w Balu Absolwenta, 
który był ostatnim punktem obcho-
dów 100 lat jarocińskiego liceum.  Całość obchodów odbywała się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rrzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Dzień Sybiraka w Jarocinie
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Tematem tegorocznej już 26. edycji 
akcji „Sprzątanie świata – Polska 
2019” było hasło: „Nie śmiecimy - 
sprzątamy - zmieniamy!

Przeprowadzona corocznie na terenie 
powiatu jarocińskiego akcja potwier-
dza, że świadomość proekologiczna 
jest coraz większa wśród mieszkańców –  
a potwierdzeniem jest fakt, że z roku 
na rok zebranych przez uczestników 
akcji odpadów jest coraz mniej. W akcji 
biorą udział głównie uczniowie szkół 
oraz innych placówek oświatowo-

-wychowawczych funkcjonujących  
na terytorium powiatu, a także harcerze 
Hufca ZHP Jarocin.

W ramach akcji 
Tradycyjnie przeprowadzane jest 
sprzątanie w terenie, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów leśnych,  
rekreacyjnych i terenów wokół akwe-
nów wodnych. Znaczna część odpadów 
zostaje posegregowana. Na pokrycie 
kosztów organizacji akcji „Sprzątanie 
Świata – Polska 2019” w powiecie jaro-
cińskim, przeznaczono ze środków 
budżetu powiatu jarocińskiego sumę 
prawie 10 tys. zł - za co lokalni orga-
nizatorzy zakupią materiały związa-
ne z przeprowadzeniem akcji (worki 
na śmieci i rękawice, ręczne narzędzia 
pomocne przy sprzątaniu itp.). Z sumy 
tej zapłacone zostaną również rachun-
ki za wywóz zebranych odpadów na 
miejscowe składowiska i należne opłaty 
składowiskowe.

W piątek 20 września - Członkowie Zarządu Powiatu – 
starosta Lidia Czechak, wicestarosta Katarzyna Szymkowiak 
i Mariusz Stolecki - wspólnie z uczniami i nauczycielami  
Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Jarocinie wzięli 
udział w akcji sprzątania świata - zbierając śmieci w jarocińskim 
lasku przy ul. Szubianki...

SPRZĄTANIE  
ŚWIATA... 
ZACZĘLI OD SZUBIANEK

KOMPUTERY DLA SZKOŁY  

W JARACZEWIE
Szkoła Podstawowa w Jaraczewie otrzymała 10 zestawów komputerowych,  
które przekazane zostały przez ARiMR oddział w Poznaniu. Podczas prze-
kazania sprzętu obecna była Starosta Lidia Czechak, która pomagała w całym 
przedsięwzięciu kontaktując szkołę z ARiMR - em. Sprzęt informatyczny odebrał 
i protokół przyjęcia podpisał dyrektor SP w Jaraczewie Jarosław Podkówka;  
ze strony poznańskiego ARiMR-u sprzęt przekazał Sławomir Biliński. Na koniec 
Lidia Czechak otrzymała kwiaty od uczniów jaraczewskiej szkoły.

NARODOWE  
CZYTANIE
Członkowie Zarządu Powiatu Jarocińskiego wspól-
nie z nauczycielami ze szkół prowadzonych przez 
Powiat Jarociński czytali młodzieży nowele polskich 
pisarzy - w ten sposób Lidia Czechak, Katarzyna 
Szymkowiak i Mariusz Stolecki włączyli się aktywnie  
do wrześniowej ogólnopolskiej akcji NARODOWE 
CZYTANIE. 

Władze Powiatu wspólnie z uczniami sprzątali Jarocin

Szkoła Podstawowa w Jaraczewie

Chwilę po lekturze „Dobrej Pani” Elizy Orzeszkowej w ZSP-B w Tarcach
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Salwa honorowa

Podczas uroczystości w Cielczy obecni byli przedstawiciele władz 
Powiatu i Gminy Jarocin oraz organizacji kombatanckich. Na uroczy-
stość licznie przybyli także mieszkańcy Cielczy. Odsłonięcie odbyło się  
w asyście wojskowej 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk. 
Na cześć poległych lotników oddana została salwa honorowa,  
a ceremonię poprzedziła msza święta...

ODSŁONIĘCIE  
OBELISKU
Przy szkole podstawowej w Cielczy został odsłonię-
ty 3.września br. obelisk poświęcony trzem polskim 
lotnikom, którzy tam zginęli osiemdziesiąt lat temu, 
podczas II Wojny Światowej…

NA PRAKTYKACH  
W NIEMCZECH
W ZSP nr 1 rozpoczęła się właśnie druga edycja projektu 
pt. „Zabudowa sucha, czyli wykończ swoje marzenia”, który 
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wysokość 
dofinansowania to 240 tys. złotych, które w całości prze-
znaczone zostały na dwutygodniowe praktyki w Niemczech 
dla 32 uczniów-budowlańców z jarocińskiej Jedynki. 

Uczniowie ZSP1 na tegorocznych praktykach w Niemczech

Delegacja Powiatu Jarocińskiego podczas odsłony obelisku w Cielczy

 Wyjazd do Niemiec  
Przed wyjazdem uczniowie odbyli trzy-
dziestogodzinny kurs językowy oraz 
dwudniowe przygotowanie teoretyczne 
przeprowadzone przez wykładowców 
Politechniki Poznańskiej.  Bardzo duże 
wrażenie wywarło na uczniach wypo-
sażenie niemieckich warsztatów do 
nauki zawodu oraz ich dostosowanie 

do aktualnych potrzeb rynku. Każde 
ze stanowisk to także olbrzymie inwe-
stycje finansowe ze strony izby rze-
mieślniczej, które przekładają się na 
bardzo dobrze wyszkoloną kadrę pra-
cowniczą. Ośrodek w niemieckim Götz 
oferuje miejsca praktyk w 51 zawodach 
i jest jednym z najnowocześniejszych 
ośrodków nauki zawodu w Niemczech.


