
Łączna wartość trzech projektów, 
realizowanych w ZSP nr 1 w Jarocinie, 
ZSP nr 2 w Jarocinie oraz ZSP-B  
w Tarcach, to 932 343,20 zł. Kwota 
dofinansowania wynosi 792 491,72 zł, 
a wkład własny powiatu 139 851,48 zł.
Pozyskane środki przeznaczone zosta-
ną na zakup laptopów z pełnym opro-
gramowaniem, tabletów oraz szkoleń 
dla kadry nauczycielskiej. Do ZSP  
nr 1 w Jarocinie trafi 89 laptopów i 40 
tabletów, do ZSP nr 2 w Jarocinie – 55 
laptopów, a do ZSP-B w Tarcach – 20 
laptopów
Uroczyste podpisanie umów o dofi-
nansowanie odbyło się 19 lutego br. 
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Jarocinie, wzięli w nim udział: Wice-
marszałek Województwa Wielkopol-
skiego – Krzysztof Grabowski, Radny 
Sejmiku Województwa Wielkopolskie-

KOLEJNE UNIJNE DOFINANSOWANIE DLA SZKÓŁ!

go – Jan Grzesiek, Starosta Jarociński 
– Lidia Czechak, Wicestarosta – Kata-
rzyna Szymkowiak, Członek Zarzą-
du Powiatu – Mariusz Stolecki oraz 
Skarbnik Powiatu – Jacek Jędrzejak.

Mariusz Stolecki
Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego

Celem projektów jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19. Dzięki wsparciu  
z WRPO jesteśmy w stanie wyposażyć szkoły w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej, 
 a to pozwala walczyć z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów. Nauczyciele zosta-
ną kompleksowo przeszkoleni z obsługi programów oraz aplikacji, które ułatwiają 
edukację zdalną. Kiedy wrócimy do normalności, laptopy zostaną w szkołach.

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie, pozyskał dofinansowanie  z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przeciwdziałania 
skutkom COVID-19.

Liceum Ogólnokształcące im. T. Ko-
ściuszki w Jarocinie otrzymało srebr-
ną odznakę zajmując 496. miejsce 
w rankingu, a tym samym 44. miej-
sce w Wielkopolsce. Liceum Ogól-
nokształcące nr 3 przy Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1 w Jaroci-

JAROCIŃSKIE SZKOŁY NAGRODZONE  
W PLEBISCYCIE „PERSPEKTYWY”

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przyznała wyróżnienia w Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2021”. 
Wśród laureatów znalazły się dwie szkoły prowadzone przez Powiat Jarociński.

Lidia Czechak 
Starosta Jarociński

W tegorocznym rankingu Fundacji „Perspektywy” wzięto pod uwagę dane ponad 
2000 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły określone kryteria. 
Dwie szkoły prowadzone przez Powiat Jarociński zostały wyróżnione, jest to duży 
sukces uczniów oraz nauczycieli. Serdecznie im gratuluję!

nie zajęło 973. miejsce, jednocześnie 
zajmując 78. miejsce w Wielkopolsce 
i uzyskując brązową odznakę. Funda-
cja „Perspektywy” wyróżniła również 
Technikum nr 1 (ZSP nr 1 w Jarocinie) 
srebrną odznaką - 206. miejsce w ran-
kingu oraz 14. miejsce w Wielkopolsce. 
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Sławomir Wilak
Dyrektor ZSP-B  
w Tarcach

W obecnych czasach edu-
kacja ekologiczna jest nie-
zwykle ważna. Pozyskane 
w ramach projektu pomoce dydaktyczne, sprzęt 
laboratoryjny oraz urządzenia do monitorowania 
badania jakości otaczającego nas środowiska 
wykorzystywane będą przez wszystkich uczniów, 
a szczególnie przez przyszłych techników archi-
tektury krajobrazu i agrobiznesu. Dziękuję pra-
cownikom Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
za przygotowanie projektu i Radzie Rodziców 
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tar-
cach za dofinansowanie remontu pomieszczenia.

Konkurs, którego inicjatorem był Wo-
jewoda Wielkopolski, a współorgani-
zatorem Wielkopolski Kurator Oświa-
ty, miał formę pracy multimedialnej 
o charakterze historycznym i został 
zrealizowany w ramach projektu Sem-
per Fidelis Poloniae – finansowanego 
ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 
Uczniowie: Natalia Tobolska, Natalia 
Solińska i Aleksander Markiewicz 
pod merytoryczną opieką nauczycie-
li: Andrzeja Śramy, Jakuba Bogatko 

ZSP-B W TARCACH  
LAUREATEM KONKURSU  
H I S T O R Y C Z N E G O
Drużyna z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. 
Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach  zdobyła I miejsce w ogól-
nopolskim konkursie „Wierni do końca. Koleje losów żoł-
nierskich 1918-1921 zapisane w kamieniu”.

oraz bibliotekarza Jadwigi Zielińskiej, 
przygotowali film o Julianie Tobol-
skim (1895-1939) - przodku uczestni-
czek konkursu, patriocie, społeczniku, 
uczestniku Powstania Wielkopolskie-
go i wojny polsko-bolszewickiej oraz 
II wojny światowej.

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy „zagrało” 88 wolontariuszy. Re-
kordową kwotę dla szkolnego sztabu 
zebrała uczennica IV klasy Techni-
kum Hotelarstwa, Paulina Warkocka –  
2 224,43 zł. Łącznie sztab przy ZSP nr 
2 zebrał 38 562,54 zł.

SZTAB WOŚP PRZY 
ZSP NR 2 W JAROCINIE
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie dołączył 
do 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel 
był bardzo szczytny - zbiórka pieniędzy na laryngologię, 
otolaryngologię i diagnostykę głowy. 

W ramach dofinansowania zakupiono: 
monitor interaktywny, 12 laptopów 
z oprogramowaniem wraz z progra-
mem „Gardenphilia” do projektowania 
zieleni m.in. ogrodów ekologicznych, 
naturalnych, wiejskich, przyrządy do 
pobierania i badania prób glebowych 
pod kątem zawartości pierwiastków, 
profesjonalny zestaw do badania sta-
nu powietrza i domową stację bada-
nia jakości powietrza, mapy i plan-
sze – „Ekologia i ochrona przyrody”, 
deszczomierz, elektroniczną stację 
meteorologiczną, zestaw ekologiczny 
do badania wody, przewodnik i atlas 
multimedialny „Parki narodowe i inne 
formy ochrony przyrody w Polsce” 
oraz zestaw 21 filmów edukacyjnych 

– „Ekologia”.
Wartość zadania to 51 021,30 zł, do-
finansowanie wyniosło: 45 390,00 zł. 
Powstanie pracowni było również 
możliwe dzięki wsparciu rodziców, 
którzy na remont pomieszczenia prze-
znaczyli 25 tysięcy złotych. 

EKO-PRACOWNIA W TARCACH CZEKA NA UCZNIÓW
W grudniu poprzedniego roku oficjalnie otwarto eko-pracownię w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarach. 
Jej powstanie możliwe było dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu.  
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Katarzyna  
Szymkowiak 
Wicestarosta Jarociński

Dane dotyczące sytuacji na naszym, jarocińskim 
rynku pracy napawają optymizmem – wzrost 
bezrobocia nie jest duży, sytuacja nie zmusiła 
przedsiębiorców do większych zwolnień. Poza 
wsparciem z Tarczy Antykryzysowej, warto 
również zwrócić uwagę na aktywizację osób 
bezrobotnych. W poprzednim roku 31 firm oraz 
instytucji stworzyło miejsca pracy przy wspar-
ciu Urzędu Pracy, a blisko 200 osób zdobyło 
dodatkowe kwalifikacje oraz doświadczenie 
zawodowe poprzez staże. 

INSTRUMENT WSPARCIA
LICZBA ZAŁO-

ŻONYCH WNIO-
SKÓW

LICZBA WNIOSKÓW 
ROZPATRZONYCH PO-

ZYTYWNIE

KWOTA WYPŁACO-
NYCH DOFINANSO-

WAŃ

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzed-
siębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb)

561 509 12 124 027,12 zł

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc) 857 784 4 094 740,00 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji 
pozarządowych oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracow-
ników dla kościelnej osoby prawnej

10 10 408 827,30 zł

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4) 74 63 315 000,00 zł

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych 3870 3703 18 217 470,04 zł

Łącznie 5372 5069 35 160 064,46 zł

Dane z dnia: 17.02.2021 r.

STAŻE 

W 2020 roku dzięki wsparciu Urzędu Pracy 186 osób bezrobotnych skorzystało ze staży zawodowych, które są formą 
aktywizacji zawodowej dla szukających zatrudnienia i chcących zdobyć kwalifikacje. W ramach Programu Operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków UE w stażach wzięło udział 87 osób do 30 roku życia,  
natomiast w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego również współfinansowanego ze środków 
UE - 66 osób w wieku powyżej 30 roku życia. 33 osoby wzięły udział w stażach finansowanych ze środków Funduszu 
Pracy w ramach Algorytmu. Wydatki na ten cel wyniosły ogółem: 1 752 568,97 zł.

RYNEK PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

DOFINANSOWANIA  DLA FIRM

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana w związku ze 
stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego przez PUP 
bezrobotnego.
W poprzednim roku przeznaczono na ten cel 650 416,90 zł. Ze wsparcia skorzystało 31 podmiotów oraz 35 bezrobotnych.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie realizował działania zgodne z  Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych form zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 02.03.2020 r.

BEZROBOCIE

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na gospodarkę i polskie przed-
siębiorstwa. Grzegorz Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaro-
cinie, informuje, że nasz lokalny rynek pracy mocno nie odczuł tych zmian, 
a stopa bezrobocia porównywalna jest z poprzednimi latami. 
Biorąc pod uwagę miesiące kwiecień, maj, czerwiec i grudzień 2020 r., w porów-
naniu do tego okresu z 2019 roku, stopa bezrobocia w powiecie jarocińskim nie 
uległa dużej zmianie. W kwietniu, maju i czerwcu 2020 wynosiła odpowiednio: 
kwiecień - 4,7%,  maj - 5,0%, czerwiec - 5,1%, natomiast w 2019 roku było to: 
kwiecień - 3,8%, maj - 3,6%, czerwiec – 3,7%. Różnica obejmuje średnio 1,3 
punktu procentowego. Natomiast stopa bezrobocia na końcu grudnia 2020 r. 
wynosiła 5,1%. Porównując z rokiem 2019 wzrosła o 1,4 punktu procentowego.  
Gdy na początku marca 2020r. rozpoczęła się pandemia, rozdzwoniły się telefony 

od osób, które myślały, że będą zwolnione, że ich miejsca pracy są zagrożone. 
Osoby te dzwoniły głównie z zapytaniami czy będą przysługiwały im zasiłki, jak 
wygląda rejestracja osób bezrobotnych, z czym się to wiąże. To były jednak tylko 
telefony, w rzeczywistości okazało się, że obawy tych osób co do utraty pracy były 
przedwczesne. – mówi Dyrektor PUP w Jarocinie.
Od kwietnia 2020r. rozpoczęła się realizacja zadań Tarczy Antykryzysowej. 
Mimo niepewnej sytuacji gospodarczej, niektóre firmy działające na terenie 
naszego powiatu nawet w trzech najtrudniejszych miesiącach potrzebowały 
nowych pracowników. Pracodawcy nadal zgłaszali do PUP oferty pracy, w 2020 
r. było to ogółem 2405 zgłoszonych ofert. Cieszy nas fakt, że od marca 2020r. do 
chwili obecnej na terenie powiatu jarocińskiego nie odnotowaliśmy zgłoszonych 
zwolnień grupowych. – dodaje Grzegorz Fengler.
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PUNKTY SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19  
NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO

NAZWA PODMIOTU ADRES TELEFON
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA BERNADETA PIĄTKA Kotlin, ul. Dworcowa 27 605051764
NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KOTLINIE Kotlin, ul. Powstańców Wielkopolskich 5 627405421
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA 
W RUSKU S.C. Rusko, ul. Koźmińska 7 603866101

OŚRODEK ZDROWIA W ŻERKOWIE Żerków, ul. -700lecia 3c 606328312
NZOZ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO JAR-MEDIC Jarocin, ul. Gen. Józefa Hallera 9 627478092
PRZYCHODNIA JARMEDIC BIS Jarocin, ul. Gen. Józefa Hallera 9 627478448
NZOZ PLR „ZDROWIE” W MIESZKOWIE Mieszków, ul. Dworcowa 10 627493382
OŚRODEK ZDROWIA W MIESZKOWIE Mieszków, ul. Dworcowa 22 627493060

22 stycznia 2021 r., w 158. rocznicę 
wybuchu Powstania Styczniowego, 
Starosta – Lidia Czechak, Wicesta-
rosta – Katarzyna Szymkowiak oraz 
Członek Zarządu Powiatu – Mariusz 

NIE ZAPOMINAMY!
Zarząd Powiatu Jarocińskiego pielęgnuje pamięć o uczest-
nikach ważnych, historycznych wydarzeń. 

Oddział ginekologiczno-położniczy 
wzbogaci się o stanowisko do resuscy-
tacji noworodka, nowoczesne KTG 
i urządzenie parowe. Zakup sprzętu 
o wartości 110 000 zł sfinansuje Funn-
dacja Energa.
Fundacja PGNiG „Rozgrzewamy 
polskie serca” postanowiła przezna-
czyć 378 200 zł na zakup RTG przyy-
łóżkowego, urządzeń do terapii wy-
sokoprzepływowej tlenowej, ssaka 
do odsysania, pomp infuzyjnych, 

NOWY SPRZĘT DLA JAROCIŃSKIEGO SZPITALA!
Do Szpitala Powiatowego w Jarocinie w najbliższym czasie trafi nowy sprzęt, którego fundatorami są Fundacja Energa 
oraz Fundacja PGNiG. Szpital podpisał już stosowne umowy i zamówił sprzęt.

pulsoksymetrów, aparatu do EKG, 
worków samorozprężalnych AMBU 
oraz dozowników do tlenu.

Lidia Czechak 
Starosta Jarociński

Serdecznie dziękuję fundacjom za okazaną pomoc. Nowoczesny sprzęt na pewno 
usprawni pracę medyków oraz pomoże pacjentom naszego szpitala. 

Stolecki złożyli kwiaty  i zapalili znicze 
przy grobowcu rodziny Niklewskich na 
jarocińskim cmentarzu. 
Dwa dni później, 24 stycznia, przypa-
dała 76. rocznica Wyzwolenia Jarocina. 

Przedstawiciele władz powiatowych 
zapalili znicze pod tablicą znajdującą 
się na Skwerze Pamięci w Jarocinie.  
Natomiast 15 lutego, z okazji 152. 
rocznicy urodzin komendanta jaro-
cińskich powstańców wielkopolskich 
mjr. Zbigniewa hr Ostroroga – Go-
rzeńskiego, Członek Zarządu Powia-
tu – Mariusz Stolecki oraz Radny Po-
wiatowy – Jacek Jędraszczyk złożyli 
kwiaty w kwaterze rodzinnej majora 
na cmentarzu we Lgowie.

152. rocznica urodzin mjr. Gorzeńskiego  76. rocznica Wyzwolenia Jarocina

158. rocznica wybuchu  
Powstania Styczniowego
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