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12 mln złotych na 
inwestycje drogowe

Powiat przy współudziale gmin zrealizował cztery ważne drogowe inwestycje. 
Były one możliwe dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. 
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NOWE SKRZYDŁO SZPITALA
ZDROWIE. Budowane w ramach unijnego projektu nowe skrzydło szpitala w Gostyniu, w wyniku pandemii koro-
nawirusa zyskało nowe przeznaczenie. Po decyzji Wojewody Wielkopolskiego o powstaniu  w SPZOZ tzw. ,,łóżek 

covidowych” w pierwszej kolejności wykorzystana została nowo wybudowana przestrzeń.

Przypomnijmy, w 2017 roku powiat 
gostyński złożył do Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Ope-
racyjnego wniosek na rozbudowę 
szpitala. Zakładał on wybudowanie 
nowego skrzydła lecznicy. Zgodnie 
z założeniami projektowymi na par-
terze budynku znajdować mają się 
poradnie specjalistyczne, pierwsze i 
drugie piętro służyć będzie istnieją-
cym oddziałom: wewnętrznemu i chi-
rurgii ogólnej. Powstała tam również 
centralna sterylizatornia. Na ostat-
nim piętrze budynku ma się znajdo-
wać nowy oddział paliatywny.

wrzesień 2019sierpień 2019maj 2019marzec 2019

JAK POWSTAWAŁO NOWE SKRZYDŁO SZPITALA

DODATKOWA PRZESTRZEŃ DLA PACJENTÓW
Wykonawcą  inwestycji była  firma  z  powiatu  gostyńskiego  
– RAF-MAL  Z.U.R.  Piotrowski. Termin wykonania prac minął 

w marcu 2020 r. 
Wartość robót to ponad 5,2 mln złotych.

Część środków pochodziła z funduszy europejskich, 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014 - 2018.
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PRAWIE 1,3 MLN ZŁOTYCH 
NA WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Wyposażenie centralnej stery-
lizatorni pierwotnie sfinanso-
wane miało zostać  ze środ-
ków własnych powiatu, jako 
koszt niekwalifikowalny unijne-
go projektu zakładającego bu-
dowę i wyposażenie nowego 
skrzydła w SPZOZ w Gosty-
niu. Z czasem okazało się, że 
istnieje możliwość pozyskania 
80% wartości zadania w ra-
mach mechanizmu 20a ustawy 
o zasadach 
prowadzenia 
polityki roz-
woju. Powiat 
g o s t y ń s k i 
przygotował 
s t o s o w n y 
wniosek do 
K a n c e l a r i i 
Prezesa Rady 
Ministrów za 
pośrednictwem Wojewody 
Wielkopolskiego. Deklarację o 
sfinansowaniu części kosztów 
tego zadania złożył już w lipcu 
w Gostyniu Premier Mateusz 
Morawiecki.
Wartość wyposażenia central-
nej sterylizatorni to 1 596 099 

zł. Dofinasowanie w ramach 
mechanizmu 20a ustawy o za-
sadach prowadzenia polityki 
rozwoju  wyniosło 1 276 879 
zł. Reszta to wkład własny po-
wiatu gostyńskiego. Umowa o 
dotację pomiędzy powiatem 
a Wojewodą Wielkopolskim 
podpisana została 9 listopada 
2020 r. 
Warto dodać, że centralna ste-
rylizatornia podzielona jest na 

trzy strefy: brudną, czystą i ste-
rylną. Strefa brudna przezna-
czona jest do przyjmowania, 
sortowania, mycia, dezynfekcji 
wstępnej i właściwej narzędzi 
chirurgicznych, aparatury me-
dycznej, mycia i dezynfekcji 
wózków i elementów transpor-

towych, a także gromadzenia 
narzędzi fabrycznie nowych 
oraz przechowywania zapa-
sów środków dezynfekcyjnych 
i przygotowywania z nich roz-
tworów roboczych.
Strefa czysta służy do suszenia 
wydezynfekowanych narzę-
dzi i aparatury, przeglądania 
i składaniu bielizny operacyj-
nej, pakietowania zestawów 
operacyjnych i zabiegowych, 

załadunku przy-
g o t o w a n y c h 
wsadów do ste-
rylizatorów, gro-
madzenia na-
rzędzi fabrycznie 
nowych, tworze-
nia i archiwiza-
cji dokumentacji 
procesów stery-
lizacji.

Strefa sterylna z kolei to miej-
sce przeznaczone do wyła-
dunku wysterylizowanych ma-
teriałów ze sterylizatorów, ich 
magazynowania i wydawania 
na oddziały szpitalne.

ZDROWIE. Wojewoda Wielkopolski podpisał umowę z władzami powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zakupu 
wyposażenia centralnej sterylizatorni dla SPZOZ w Gostyniu. Środki w wysokości 1 mln 276 tys. zł pochodzą z 
dotacji budżetu państwa, a kwota 319 tys. zł stanowi wkład powiatu gostyńskiego. Całość realizacji zadania ma 

wynieść 1 mln 596 tys. zł. 

,,Bardzo dziękuję za przychylność w realizacji tego 
projektu. Nowa sterylizatornia to duża oszczędność 
energii oraz profesjonalne wyposażenie, które z 

pewnością posłuży przez długie lata.” 

Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński

– Obietnice stają się faktem. To przykład wsłuchiwania się w po-
trzeby samorządów przez obecny rząd – przekonywał Minister 
Jan Dziedziczak. Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołaj-
czyk podkreślał z kolei dobrą współpracę z powiatem gostyń-
skim, aktywność w aplikowaniu o środki rządowe i profesjona-
lizm przygotowanych wniosków. Dodawał także, że działania w 

zakresie służby zdrowia są teraz priorytetowe.

16 listopada 2020 r.

- Chcę dla powiatu gostyńskiego przekazać informację dotyczą-
cą sterylizatorni - mówił Premier Mateusz Morawiecki podczas 
wizyty w Gostyniu. - Wiem, po rozmowie z ministrem Dziedzi-
czakiem i poseł Sójką, że taka sterylizatornia jest potrzebna, 
a my inwestujemy teraz najwyższy procent do PKB, właśnie w 
służbę zdrowia. Z tego miejsca chcę dla mieszkańców pięknego 
powiatu gostyńskiego, przekazać informację, że decyzja doty-
cząca dodatkowego wsparcia zapadła - zadeklarował premier.

7 lipca 2020 r.

WAŻNE DEKLARACJE
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POMOC DLA SZPITALA
ZDROWIE. Nowoczesny sprzęt ratujący życie w go-
styńskim SPZOZ. Będzie służył pacjentom w nowym 
skrzydle szpitala. Jego wartość to ponad 500 000 zło-
tych. Pieniądze na ten cel przekazał powiat gostyński 
oraz wszystkie samorządy gminne.

MARZEC 2020
Dzięki szybkim zakupom, na 
wyposażeniu lecznicy znalazły 
się  3 respiratory, 5 kardiomo-
nitorów wraz z centralą monito-
rującą, urządzenie do pomiaru 
rzutu serca, a także 5 ssaków 
próżniowych. 
Przypomnijmy, samorządy po-
wiatu gostyńskiego solidar-
nie wsparły zakup sprzętu do 
SPZOZ w Gostyniu. Było to 
konieczne dla zapobiegania 
ewentualnemu rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa w naszym 
powiecie. 

LISTOPAD 2020
ZDROWIE. Dotację w wysokości 400 000 złotych przekazał Zarząd Powiatu Gostyńskiego na rzecz SPZOZ w Gostyniu. Pieniądze prze-
znaczone mają być na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, zakup gazów medycznych, koncentratorów tlenu, 
tablicy redukcyjnej oraz dozowników tlenu. Środki wydatkowane zostaną także na naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

W związku z rozwojem pan-
demii koronawirusa w Polsce 
i wyodrębnieniem tzw. łóżek 
covidowych w gostyńskim szpi-
talu, rośnie zapotrzebowanie 
na środki ochrony osobistej dla 
personelu medycznego. Część 
dostaw zapewniają władze wo-
jewódzkie, ale potrzeby, a co 
za tym idzie koszty, ciągle idą 
w górę. Dla porównania, wy-
datki przeznaczane na ten cel  
od stycznia do września roku 
2019 w stosunku do tego sa-
mego okresu roku obecnego 
wzrosły niemal pięciokrotnie 
(107 278 zł do 532 891 zł).
Rośnie także ilość tlenu wyko-
rzystywana w leczeniu chorych 

zakażonych koronawirusem. 
W tej chwili dotychczasowe 
miesięczne zapotrzebowanie 
na ten gaz zużywane jest w 
ciągu około tygodnia. Dla za-
pewnienia bezpieczeństwa pa-
cjentów, konieczny jest zakup 
nie tylko gazów medycznych, 
ale także nowych urządzeń, 
m.in. koncentratorów tlenu, 
dozowników czy tablicy reduk-
cyjnej. W związku z tym Zarząd 
Powiatu Gostyńskiego po raz 
kolejny zdecydował o przeka-
zaniu dodatkowych pieniędzy 
na wsparcie SPZOZ – w sumie 
400 000 zł. 

WSPÓLNY KOMUNIKAT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU W SPRAWIE ZAWARTEJ UGODY

Z DNIA 14.12.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostyniu 
zawarły ugodę na kwotę 6,4 mln złotych. Sprawa dotyczy postępowania konkursowego z 2011 
roku, w wyniku którego nie doszło do podpisania umowy w zakresie ratownictwa medycznego 

ze szpitalem w Gostyniu.

Do podpisania umowy nie 
doszło z powodu pomyłki 
proceduralnej, w związku 
z czym SPZOZ w Gostyniu 
domagał się od Narodowe-
go Funduszu Zdrowia 10,8 
miliona z tytułu utraconych 
korzyści (wraz z odsetkami 
mogłoby to wtedy stanowić 
około 15 milionów złotych). 

Sąd I instancji w 2018 roku 
przychylił się do tego stano-
wiska, jednak NFZ zakwe-
stionował wysokość żądań, 
gdyż uznał, że przy ustalaniu 
tej kwoty sąd przyjął niewła-
ściwe założenia. 
Biorąc pod uwagę zarówno 
kwotę sporu jak i perspektywę 
długoletniego postępowania 

przed sądem apelacyjnym, 
strony postanowiły wypraco-
wać kompromis. Rozmowy 
Funduszu ze szpitalem były 
prowadzone we współpracy 
ze Starostą Gostyńskim.  Ich 
efektem jest ugoda zawarta 
przy współudziale Prokurato-
rii Generalnej. Współpraca ta 
doprowadzi także do zakoń-

czenia innego postępowa-
nia miedzy NFZ a szpitalem, 
w wyniku czego gostyńska 
lecznica zapłaci ponad 650 
tys. zł tytułem zakwestio-
nowanych przez Fundusz 
świadczeń. 
Dzięki polubownemu zakoń-
czeniu sporu zarówno NFZ 
jak i SPZOZ uniknie długo-

letniego procesu sądowego. 
Szpital w Gostyniu ponad-
to będzie mógł pozyskane 
środki przeznaczyć na roz-
wój, który z kolei przełoży się 
na wzrost jakości świadczo-
nych usług. 
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INWESTYCJE REALIZOWANE W 2020 r.

DROGA W DZIĘCZYNIE Z DOFINANSOWANIEM
INWESTYCJE. Powiat gostyński otrzyma prawie 3 miliony złotych na przebudowę kolejnego odcinka drogi w miej-
scowości Dzięczyna. Środki pochodzą z  rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji to 

prawie 6 milionów złotych. Wkład własny pokryje powiat gostyński przy współudziale gminy Poniec.

Powiat gostyński złożył 
projekt pod nazwą: „Roz-
budowa drogi powiatowej 
4803P Poniec – Krobia w 
miejscowości Dzięczyna o 
łącznej długości 1,172 km 
na odcinku od 1+896 km 
do km 3+068” w sierpniu 
2019 roku.  Został on pozy-
tywnie oceniony formalnie 
i znalazł się na 6. miejscu 

listy rezerwowej projektów 
przeznaczonych do dofi-
nansowania. W ostatnim 
czasie okazało się, że dzię-
ki oszczędnościom prze-
targowym w innych wyżej 
ocenionych inwestycjach, 
aplikacja będzie miała 
szansę realizacji. 
W najbliższych dniach po-
wiat gostyński podpisze 

umowę z Wojewodą Wiel-
kopolskim na realizację 
zadania, a także przepro-
wadzi procedurę wyboru 
wykonawcy robót. Inwesty-
cja będzie zrealizowana w 
ciągu 12 miesięcy od pod-
pisania umowy.
W ramach zadania plano-
wana jest rozbudowa drogi 
o długości 1 172 metrów 

w miejscowości Dzięczy-
na. Zakres prac obejmie 
wzmocnienie, uszczelnie-
nie drogi oraz położenie 
nowej nawierzchni. Po 
lewej stronie powstanie 
chodnik, po prawej z ko-
lei ciąg pieszo-rowerowy. 
Pobocza będą umocnione. 
Ustawione zostaną barie-
ry ochronne, namalowane 
oznakowania poziome. Dla 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców wyznaczone zostaną 
przejścia dla pieszych oraz 
dwie zatoki autobusowe. 
Jezdnia poszerzona będzie 

do 6,5 metra. W ramach za-
dania planuje się też wyko-
nanie kolektora kanalizacji 
deszczowej wraz z przyka-
nalikami, przebudowę ko-
lidujących urządzeń elek-
trycznych, budowę murów 
oporowych i rowów odwad-
niających.
Wartość prac to dokładnie: 
5 908 954 złotych. Połowa 
tej kwoty pochodzić będzie 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Reszta to wkład 
własny samorządów: po-
wiatu gostyńskiego oraz 
gminy Poniec. 

REKORDOWY ROK W FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
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Planowany przebieg obwodnicy drogi krajowej nr 12

OBWODNICA DROGI KRAJOWEJ NR 12
INWESTYCJE. 17,2 km długości ma liczyć planowana obwodnica drogi krajowej nr 12, która swym zasięgiem 

obejmie teren trzech gmin: Borku Wlkp., Gostynia i Piasków.

Włodarze gminy Gostyń, Borku 
Wlkp. oraz Piaski wraz ze staro-
stą gostyńskim uczestniczyli w 
spotkaniu z Markiem Napierałą, 
Dyrektorem poznańskiego Od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Rozma-
wiali także z przedstawicielem 
firmy, która w terenie przepro-
wadzała badania geotechnicz-
ne. 
Wpisanie inwestycji do rządo-
wego „Programu budowy 100 
obwodnic” sprawiło, że prace 
dokumentacyjne ruszyły pełną 
parą. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
w Poznaniu, biorąc pod uwagę 
maksymalne przyspieszenie 
etapu przygotowawczego, w 
szczególności przeprowadze-
nia badań geotechnicznych 
oraz opracowania dokumenta-

cji badań podłoża gruntowego 
w celu rozpoznania warunków 
gruntowo – wodnych dla inwe-
stycji zwróciła się do Starostwa 
Powiatowego z prośbą o prze-
kazanie w formie numerycznej 
mapy zasadniczej dla obszaru 
planowanej inwestycji. Staro-
stwo niezwłocznie przygotowa-
ło i udostępniło materiał, dzięki 
czemu firma, która na zlecenia 
GDDKiA realizuje badania geo-
techniczne, mogła  przystąpić 
do prac przygotowawczych. 
Po spotkaniu prace w powiecie 
gostyńskim rozpoczęli geodeci, 
którzy wbijając paliki wstępnie 
wytyczyli przebieg inwestycji. 
Teren obejmuje ok. 70 działek. 
Zaplanowane zostało także wy-
konanie ok. 500 otworów do ce-
lów geotechnicznych. 

Obok budowanej aktualnie obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434, będzie to bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Co ważne, planowana droga – od strony północnej – ominie kilka miej-
scowości: Golę, Gostyń, Bogusławki, Drzęczewo Drugie, Piaski i Godurowo. Początek inwestycji zlokalizowany jest w okolicach skrzyżowania aktualnej drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową prowadzącą w kierunku Kosowa, koniec na wysokości 
Dąbrówki na terenie gminy Borek Wlkp. Przy obwodnicy zostaną zaplanowane także drogi serwisowe.

CZERWIEC 2020
25 listopada 2020 roku w ratuszu w Gostyniu 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Po-
znaniu. Uczestniczył w nim m.in. Patryk Kosicki, 
zastępca dyrektora ds. inwestycji w poznańskim 
oddziale GDDKiA oraz Grzegorz Struski – kie-
rownik projektu GDDKiA , a także Jerzy Kulak – 
burmistrz Gostynia i Starosta Gostyński Robert 
Marcinkowski.

GDDKiA poinformowała, że w najbliższych tygo-
dniach ogłoszony będzie przetarg na budowę ob-
wodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12. 
Ze względu na zaawansowanie prac, będzie to 
jedna z pierwszych obwodnic w Wielkopolsce z 
rozpoczętą procedurą przetargową. Na spotkaniu 
dyskutowano o szczegółach jej przebiegu. Roz-
mawiano także o punktach stycznych obwodnicy 
z drogami powiatowymi i gminnymi. Uczestnicy 

poruszyli także kwestię oświetle-
nia drogi oraz ścieżki rowerowej.
Zaznaczono także, że w najbliż-
szym czasie podjęte zostaną 
rozmowy w przedstawicielami 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie połą-
czenia przebiegu dwóch obwodnic 
Gostynia  - w ciągu drogi krajowej 
nr 12 oraz wojewódzkiej 434. 

LISTOPAD 2020
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źródło: GDDKiA

Obok budowanej aktualnie obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434, będzie to bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Co ważne, planowana droga – od strony północnej – ominie kilka miej-
scowości: Golę, Gostyń, Bogusławki, Drzęczewo Drugie, Piaski i Godurowo. Początek inwestycji zlokalizowany jest w okolicach skrzyżowania aktualnej drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową prowadzącą w kierunku Kosowa, koniec na wysokości 
Dąbrówki na terenie gminy Borek Wlkp. Przy obwodnicy zostaną zaplanowane także drogi serwisowe.

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad ogłosiła 
przetarg na projekt i budowę 
obwodnicy Gostynia w ciągu 
drogi krajowej nr 12. Oprócz ob-
wodnicy Gostynia drugim na te-
renie Wielkopolski ogłoszonym 
przetargiem jest obwodnica Żo-
dynia. 
- Dotrzymujemy słowa, wypro-
wadzamy ruch tranzytowy z ko-
lejnych miejscowości. Budowa 
obwodnic Gostynia i Żodynia 
zapewni efektywne funkcjono-

wanie drogowego transportu 
osobowego i towarowego w 
ruchu regionalnym i dalekobież-
nym. Realizacja inwestycji pla-
nowanych w Programie budowy 
100 obwodnic pozwoli zaspo-
koić oczekiwania mieszkańców 
związane z bezpieczną komu-
nikacją, wpłynie na poprawę ich 
jakości życia oraz wzrost po-
ziomu bezpieczeństwa - powie-
dział wiceminister infrastruktury 
Rafał Weber. 

OGŁOSZONO PRZETARG

GRUDZIEŃ 2020

INWESTYCJE. Długo oczekiwane postępowanie 
przetargowe na budowę obwodnicy drogi krajowej 

nr 12 zostało ogłoszone. 

ROBERT MARCINKOWSKI
STAROSTA GOSTYŃSKI

Budowa obwodnicy drogi krajowej nr 12 to bez wątpienia strategiczne 
przedsięwzięcie dla całej ziemi gostyńskiej, a nawet południowo – za-
chodniej Wielkopolski. Ponad 17 km długości i objęcie swoim zasięgiem 
aż trzech gmin to konkretne wymiary planów na najbliższą przyszłość. 
Wspieramy te działania widząc w nich - poza poprawą bezpieczeństwa 
i odciążeniem ruchu zwłaszcza w Gostyniu i Piaskach - także szansę na 
rozwój dróg lokalnych. Podczas ostatniego spotkania zwróciłem uwagę 
na połączenia planowanej obwodnicy z drogami powiatowymi. Wiele

wskazuje na to, że będą one przebiegać wiaduktami 
na kilkusetmetrowych odcinkach o szerokości umoż-
liwiającej poprowadzenie ścieżek rowerowych. Ob-
wodnica stworzy więc szansę na rozwój innych prze-
strzeni komunikacyjnych.
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Planowany przebieg obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 Okres realizacji:
2018 – 

Łączna planowana wartość
117 469 688,84 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie
85 201 870,64 zł

Udział własny WZDW w kwocie
32 267 818,20 zł

Wykonawca robót budowlanych
Strabag Sp. z o.o.

Okres realizacji:
2018 – 

Łączna planowana wartość
117 469 688,84 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie
85 201 870,64 zł

Udział własny WZDW w kwocie
32 267 818,20 zł

Wykonawca robót budowlanych
Strabag Sp. z o.o.

Na trasie obwodnicy powstanie także nowy 
most na rzece Stara Kania w gminie Piaski, 
wiadukt nad linią kolejową, obiekt nad Rowem 
Bodzewskim w gminie Piaski, dwupoziomowy, 
bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z drogą 
krajową nr 12, zatoki autobusowe, elementy 
bezpieczeństwa ruchu i kanalizacja deszczowa. 

Na trasie obwodnicy powstanie także nowy 
most na rzece Stara Kania w gminie Piaski, 
wiadukt nad linią kolejową, obiekt nad Rowem 
Bodzewskim w gminie Piaski, dwupoziomowy, 
bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z drogą 
krajową nr 12, zatoki autobusowe, elementy 
bezpieczeństwa ruchu i kanalizacja deszczowa. 

Trwają prace projektowe, które umożli-
wią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i rozpo-
częcie robót budowlanych na pozosta-
łym odcinku obwodnicy o długości 6,6 
km. Jej łączna długość wyniesie 8,4 km 
(wraz z drogą łączącą).

,,Powiat gostyński od samego początku był i jest mocno zaanga-
żowany w sprawę budowy obwodnicy. Dziś widać, że lata starań i 
przygotowań przynoszą efekty. Cieszę się, że zaprojektowany i sfi-
nansowany przez samorząd powiatowy przy wsparciu gminy Gostyń 
łącznik może już służyć mieszkańcom. Musimy jednak pamiętać, że 
to dopiero początek. Prawdopodobnie latem przyszłego roku na 
naszym terenie rozpoczną się prace budowlane na niespotykaną 
dotąd skalę. Dwupoziomowy węzeł, most, wiadukt, ronda to tylko 
przykłady nowych obiektów składających się na całość obwodnicy. 
W najbliższych dwóch latach budowy będziemy wspierać tę inwe-
stycję także finansowo. Mimo iż nie jest to zadanie własne powiatu, 
mam pełne przekonanie, że znaczenie obwodnicy z punktu widzenia 

poprawy warunków komunikacyjnych 
i bezpieczeństwa w pełni uzasadnia 
zaangażowanie naszego samorządu.”

ROBERT MARCINKOWSKI 
STAROSTA GOSTYŃSKI

źródłó: WZDW
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BUDOWA OBWODNICY DROGI WOJEWÓDZKIEJ
RUSZY PRAWDOPODOBNIE LATEM

INWESTYCJE. Obok obwodnicy drogi krajowej nr 12, obwodnica drogi wojewódzkiej 434 To najpoważniejsza in-
westycja drogowa w historii powiatu gostyńskiego. Inwestorem jest Województwo Wielkopolskie. 

ŁĄCZNIK GOTOWY
INWESTYCJE. Prawdopodobnie dalszy etap budo-
wy obwodnica drogi wojewódzkiej 434 ruszy latem. 
W ubiegłym roku powstał łącznik do tej inwestycji. W 
kosztach jego budowy partycypował również powiat 
gostyński. Dziś z drogi korzysta wiele osób. Przypo-

mninamy etapy jej budowy.

Strategicznym miejscem 
będzie połączenie drogi 

krajowej nr 12 z nową 
obwodnicą drogi 
wojewódzkiej 434

LAS
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INWESTYCJE Droga powiatowej Gola – Czajkowo jak nowa. Na realizację inwestycji powiat 
gostyński pozyskał 2-milionowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę 

wartej ponad 4,3 mln modernizacji sfinansował powiat gostyński oraz gmina Gostyń.

Zadanie pod nazwą: „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 
4948P Gola – Czajkowo o 
łącznej długości 3368,5 mb 
na odcinkach: km 0+464 do 
km 1+299; od km 0+000 do 
km 2+307,5; od km 2+709 do 
km 2+935” realizowane było w 
ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Wartość prac wy-
niosła 4 304 690,13 zł. Prawie 
połowa tej kwoty pochodzi z 
dofinansowania (2 090 003 zł). 
Na resztę złożył się powiat go-
styński i gmina Gostyń. 
Wykonawcą inwestycji było 
Przedsiębiorstwo Drogowe 
„DROGBUD”- Gostyń Sp. z 
o.o.
Roboty objęły usunięcie drzew 
i krzewów, budowę kanalizacji 
w miejscowości Gola, posze-
rzenie nawierzchni jezdni po-
między Witoldowem a Czajko-
wem, położenie nawierzchni 
na odcinku 3 368,50 m oraz 
przebudowę chodników  i kra-
wężników.

KOLEJNA INWESTYCJA Z  FDS
DROGA GOLA - CZAJKOWO ZMODERNIZOWANA
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KRAJEWICE – ZIÓŁKOWO SKOŃCZONE
INWESTYCJE Zakończyła się przebudowa drogi na odcinku Krajewice – Ziółkowo. Była 
ona możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Prawie połowa z 
wartej ponad 1,8 mln inwestycji pochodziła z rządowego programu. Resztę dołożył po-

wiat gostyński oraz gmina Gostyń.

Zakres prac objął posze-
rzenie istniejącej jezdni, 
ułożenie warstwy wy-
równawczej i ścieralnej, 
wykonanie elementów 
kanalizacji deszczowej, 
a także nowych krawęż-
ników i chodników. Inwe-
stycja dotyczyła 878-me-
trowego odcinka drogi. 
Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Drogo-
we „ DROGBUD” - Gostyń 
Sp. z o.o.z Grabonoga. 
Wartość prac to dokładnie 
1 793 490,07 zł. Prawie 
połowa (826 101,00 zł) po-
chodziła z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Resztę 
współfinansował powiat 
gostyński oraz gmina Go-
styń (po 483 694,54 zł). 
W 2020 roku powiat go-
styński aktywnie sięgał po 
środki z Fundusz Dróg Sa-
morządowych. W sumie, 
oprócz przebudowy odcin-
ka Krajewice – Ziółkowo, 
zrealizował jeszcze trzy 
inwestycji z tego progra-
mu: na odcinku Pogorzela 
– Wziąchów – Kromolice 
– granica powiatu, Gola – 
Czajkowo oraz na drodze 
powiatowej Smogorzewo 
– Piaski (ul. Leśna  i Po-
znańska w Piaskach oraz 
odcinek Smogorzewo – Ta-
lary). Wartość wszystkich 
inwestycji, rwykonanych w 
tym roku wyniósł ponad 12 
mln złotych. Połowa tych 
środków pochodziła z rzą-
dowego programu. Reszta 
to wkład własny powiatu 
gostyńskiego przy wspar-
ciu samorządów gmin: 
Pogorzela, Gostyń oraz 
Piaski. 
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INWESTYCJE Zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez powiat go-
styński w 2020 roku. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz współpracy z gminą Piaski 
do użytku oddano prawie 3,5 km  drogi. Zadanie obejmowało modernizację ul. Leśnej i Poznańskiej w Piaskach, 

skrzyżowanie ul. Leśnej i Drzęczewskiej w Piaskach oraz odcinek Smogorzewo – Talary. 

Całkowita wartość zadania: 
„Przebudowa drogi powiatowej 
nr 4093 Smogorzewo – Piaski 
od granicy powiatu śremskiego 
o łącznej długości 3,491 km na 
odcinkach: od km 2+920 do km 
4+769 i od km 7+180 do km 
8+822” wyniosła ponad 4,6 mln 
zł. Ponad 2 mln pochodziło z 
dofinansowania w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Pozostałą kwotę po połowie 
(po 1,3 mln złotych) sfinanso-

wał powiat gostyński i gmina 
Piaski. 
Roboty obejmowały usunięcie 
drzew i krzewów, przebudo-
wę linii energetycznej na ulicy 
Leśnej, przebudowę skrzyżo-
wania ulicy Drzęczewskiej z 
ulicą Leśną oraz skrzyżowania 
z ulicą Poznańską. Ponadto 
przebudowano istniejące chod-
niki na ciąg pieszo rowerowy, w 
Piaskach ustawiono znaki ak-
tywne, wykonano oznakowanie 

poziome, odmulono przydroż-
ne rowy i   pobudowano wpusty 
uliczne, wykonano poszerzenie 
jezdni oraz położenie nowej 
nawierzchni na długości prawie 
3,5 km. Poza tym ustawione 
zostały bariery ochronne. 
Prace trwały od grudnia 2019 
roku do czerwca 2020 roku. 
Wykonawcą robót było Przed-
siębiorstwo Drogowe „DROG-
BUD” z Grabonoga. 
- Inwestycję zrealizowano dzię-

ki pozyskanej dotacji w ramach 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych oraz dobrej współpracy 
miedzy gminą Piaski i powia-
tem gostyńskim – podsumo-
wuje Starosta Gostyński Ro-
bert Marcinkowski. I dodaje: 
- Wspólnymi siłami zmoder-
nizowaliśmy ważny, kluczowy 
odcinek drogi, który w moim 
przekonaniu ma podwójny cha-
rakter. Z jednej strony lokalny 
zwłaszcza dla mieszkańców 

Piasków i mam tu na myśli ul.  
Leśną i Poznańską. Z drugiej 
strony regionalny - połącze-
nie między Smogorzewem i 
Talarami jest wybierane przez 
kierowców nie tylko z powiatu 
gostyńskiego, ale też kierow-
ców korzystających z tranzytu  
w kierunku powiatu śremskiego 
czy docelowo w kierunku Po-
znania. 

UL. LEŚNA I POZNAŃSKA W PIASKACH ORAZ ODCINEK SMOGORZEWO – TALARY 

NAJWIĘKSZA POWIATOWA INWESTYCJA 2020
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DROGA WZIĄCHÓW - KROMOLICE ROBI WRAŻENIE
INWESTYCJE Nowy wygląd zyskała droga na trasie Wziąchów – Kromolice. Inwestycja była 
możliwa dzięki aktywnemu pozyskiwaniu przez powiat gostyński środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Połowa wartego prawie 1,4 mln przedsięwzięcia pochodzi z rządowego pro-

gramu. Resztę współfinansował powiat gostyński oraz gmina Pogorzela. 

Zadanie pod nazwą: „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 
4087P Pogorzela – Wzią-
chów – Kromolice – granica 
powiatu od km 8+221,60 
do km 10+102,60 na długo-
ści 1,881 km” otrzymało w 
2019 roku dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. 
W ramach prac wykona-
no miejscowe poszerzenie 
jezdni, przebudowano kra-
wężniki oraz chodniki. Na 
całej długości inwestycji po-
łożono nową nawierzchnię. 
Droga zyskała oznakowa-
nie poziome i pionowe. W 
bezpośrednim sąsiedztwie 
stawu znajdującego się przy 
remontowanym odcinku za-
montowano bariery energo-
chłonne. 
Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Drogowe 
„DROGBUD” Gostyń Sp. z 
o.o.
Wartość inwestycji to 1 382 
042,50 zł. Połowa tej kwo-
ty pochodzi z rządowego 
programu: Funduszu Dróg 
Samorządowych. Resztę 
współfinansował powiat go-
styński oraz gmina Pogo-
rzela. 
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26 laptopów z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym trafiło do uczniów i 
nauczycieli powiatowych szkół. Zakup był możliwy dzięki rządowemu projektowi 
„Cyfrowa szkoła”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

związku z koniecznością prowadzenia nauczania zdalnego. związku z koniecznością prowadzenia nauczania zdalnego. 

EDUKACJA 
W CZASACH PANDEMII

EDUKACJA Epidemię koronawirusa odczuwa każdy z nas. Zmiany zaszły też w szkolnictwie. W ramach kolejnych obostrzeń wprowa-
dzona została edukacja zdalna. Uczniowie szkół uczą się w trybie on-line, łącząc się ze swoimi nauczycielami za pomocą komputerów. 
Jak z perspektywy mijających miesięcy wygląda edukacja zdalna? Jakie są jej plusy i minusy? Zapytaliśmy o to dyrektorów szkół 
ponadpodstawowych w powiecie gostyńskim, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rok 2020 dobiega końca, wciąż 
jednak nie ma jasnych dekla-
racji, czy po feriach zimowych 
uczniowie wrócą do szkół w try-
bie stacjonarnym. Nauka on-line 
wiąże się wieloma zmianami w 
codziennym funkcjonowaniu za-
równo uczniów, jak i nauczycieli. 
Kontakty międzyludzkie zamie-
nione zostały na wirtualne. Czy 
z pożytkiem dla dzieci i ich edu-
kacji? 
Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Gostyniu
- Zdalna forma nauczania cza-
sowo ograniczyła w poradni pro-
wadzenie badań diagnostycz-
nych, których przeprowadzenie 
wymaga wystandaryzowanych, 
jasno określonych warunków, 
mierzenia czasu, bezpośredniej 
obserwacji badanego – mówi 
dyrektor Krystyna Piasecka. 
Wywiad diagnostyczny z ro-
dzicami natomiast, dotyczący 
problemów dziecka przepro-
wadzany był telefonicznie, co 
wpływało na skrócenie czasu 
pobytu dziecka i rodzica w po-
radni, a tym samym ułatwiało 
stosowanie wytycznych GIS-u 
dotyczących utrzymywania dy-
stansu, dezynfekcji i ilości osób 
przypadających  na jeden metr 
kwadratowy.
Takie zadania, jak terapia logo-
pedyczna, pedagogiczna i psy-
chologiczna poradnia realizo-
wała z  powodzeniem w sposób 
zdalny, korzystając z różnych 
platform komunikacji  (ZOOM, 
meetgoogle, Teams ). Trudności 
na jakie napotykano, to niekie-

dy słabe łącze internetowe po 
stronie dziecka (radiowe), kło-
pot dziecka i rodzica z logowa-
niem się na platformy. Podczas 
konsultacji  psychologicznych, 
często obserwowano większy 
postęp w terapii, szczególnie 
u uczniów starszych, którzy w 
kontakcie online czuli się bar-
dziej bezpieczni, dzięki czemu 
otwierali się i mieli większą ła-
twość w mówieniu o swoich pro-

blemach. Rodzice niemieszkają-
cy w Gostyniu, mający problemy 
w dowożeniu dzieci do poradni 
na terapię (np. praca zmianowa, 
brak opieki nad innymi dziećmi, 
własny stan zdrowia, lęk przed 
zarażeniem), preferują zdalną 
formę terapii.
Specjaliści poradni mieli moż-
liwość korzystania ze sprzętu 
służbowego (trzy osoby skorzy-
stały), jednak często wybierali 
osobiste komputery, a sposób 
przetwarzania przez nich da-
nych osobowych był poddawany 
kontroli.
Obecnie trwa doposażenie 
PPP w kolejne 6 laptopów, 
dzięki czemu każdy specja-

lista w poradni będzie  miał 
do dyspozycji swój komputer.
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Gostyniu 
W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących na chwilę obecną wy-
pożyczono komputery szkolne 
trzem uczniom i pięciu nauczy-
cielom. Dodatkowo trzech peda-
gogów prowadzi zajęcia, łącząc 
się z budynku szkoły. 
Wśród plusów zdalnej edukacji 

dyrektor Danuta Niedźwiedziń-
ska wymienia możliwość pozna-
nia przez uczniów nowych sfer 
internetowych poza rozrywką. 
Młodzież nabyla też nowe umie-
jętności, takie jak organizowa-
nie i prezentowanie spotkań 
webinarowych, radzenie sobie 
ze stresem przez prezentowa-
nie własnego wizerunku przed 
kamerą, czy w kontaktach  indy-
widualnych, bezpośrednich na-
uczyciel-uczeń. Młodzież mogła 
ponadto na swój sposób zadbać 
o higienę własnej pracy oraz o 
jej metody. Edukacja on-line 
dała ponadto możliwość spo-
tkań z nauczycielami w formie 
uczeń – nauczyciel. 

Są też minusy tej sytuacji. Mło-
dzież na skutek pandemii ko-
ronawirusa utraciła możliwość 
osobistych kontaktów społecz-
nych i integracji klasowej. -Na-
uczyciele w sposób ograniczony 
mają wpływ na postawy i świa-
domość uczniów. Często trudna 
jest kontrola dotycząca wiary-
godności wykonywanej pracy, a 
co za tym idzie rzetelnej oceny – 
mówi Danuta Niedźwiedzińska. 

Prowadzi to do 
zaburzeń porów-
nywalności wy-
ników pomiędzy 
poszczególnymi 
osobami. Poza 
tym niewątpli-
wym minusem 
jest także ko-
nieczność wielo-
godzinnej pracy 
przed kompute-

rem. Uczniowie stają się mniej 
aktywni, a pojedyncze osoby 
mają problem z łącznością na 
lekcjach. 
Zespół Szkół Zawodowych w 
Gostyniu
Aby móc uczestniczyć w zaję-
ciach on-line szkoła wypoży-
czyła komputery 16 uczniom i 
13 nauczycielom. - Nauczanie 
zdalne, mimo że jawi się jako 
nowoczesne, ma jednak wię-
cej minusów niż plusów – mówi 
dyrektor szkoły Maciej Mar-
cinkowski. Wśród plusów wy-
mienia większą frekwencję na 
zajęciach, bo uczniowie logują 
się do aplikacji z własnych do-
mów. Niewątpliwie rozwija ono 

uczniów pod kątem korzystania 
z zasobów internetowych i wy-
korzystania znajdowanych w 
sieci materiałów dydaktycznych. 
Nauczyciele z kolei mają do 
dyspozycji materiały multime-
dialne, które mogą urozmaicać 
lekcje. Jest też korzyść dla osób 
mieszkających dalej od szkoły – 
młodzież nie traci czasu na do-
jazdy do placówki. 
Największym minusem edukacji 
zdalnej jest jednak brak bezpo-
średniego kontaktu z uczniami, 
a co za tym idzie adekwatnej 
oceny ich wiedzy. Taka forma 
nauki wytwarza także możliwość 
korzystania z niedozwolonych 
pomocy, co z kolei prowadzi do 
nadmiernego rozluźnienia i  bra-
ku motywacji do nauki. Cierpią 
na tym również kontakty spo-
łeczne. W przypadku nauczania 
zawodowego barierą jest też 
brak zajęć praktycznych i tych 
z wykorzystaniem specjalistycz-
nych urządzeń. W sposób ogra-
niczony realizowane są lekcje 
w-fu. Zdolni uczniowie nie mogą 
korzystać z konkursów czy za-
wodów. Z kolei nauczyciele 
mają ograniczone możliwości 
pomocy słabszym uczniom. 
Trudno też odpowiednio szyb-
ko zauważyć i zdiagnozować 
problemy młodzieży. Jednym z 
istotnych zagrożeń jest też moż-
liwość uzależnienia od telefonu 
czy komputera. 

ZDALNA SZKOŁA
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Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych w Krobi
Wszyscy uczniowie i nauczycie-
le, którzy zgłosili problemy tech-
niczne ze sprzętem otrzymali na 
wypożyczenie laptopy i tablety. 
Frekwencja na zajęciach jest 
na bieżąco monitorowana przez 
wychowawców i dyrekcję szko-
ły. Utrzymuje się na podobnym 
poziomie jak na zajęciach sta-
cjonarnych – mówi zastępca dy-
rektora szkoły Krzysztof Perdon. 
Jakie widzi zalety edukacji on-li-
ne? Najważniejszym czynnikiem 
jest bezpieczeństwo zdrowot-
ne uczniów w czasie pandemii. 
Mimo początkowych problemów 
ze sprzętem i łącznością, obec-
nie taka forma nauki niweluje 
zjawisko wykluczenia społecz-

nego. To także oszczędność 
czasu i kosztów dojazdu do 
szkoły (zwłaszcza jeśli chodzi o 
słuchaczy Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych).
Wad jest jednak zdecydowanie 
więcej.  – Pandemia ograniczy-
ła kontakty międzyludzkie, a nic 
nie zastąpi bezpośrednich rela-
cji  na płaszczyźnie nauczyciel 
– uczeń, uczeń – uczeń. Klu-
czową rolą szkoły jest uczenie 

się ról społecznych i życia w 
grupie – podkreśla wicedyrek-
tor. Zauważalny jest także brak 
atmosfery dopingującej do nauki 
charakterystycznej dla szkoły 
lub grupy. Pojawiają się  trud-
ności w przeprowadzaniu nie-
których zajęć, np. wychowania 
fizycznego, zajęć praktycznych 
czy przedmiotów zawodowych. 
Brak w-fu z kolei w dalszej per-
spektywie doprowadzić może do 
pogorszenia kondycji uczniów. Z 
jednej strony młodzież nie może 
korzystać z materiałów dydak-
tycznych dostępnych w szkole, 
z drugiej w łatwiejszy sposób 
może ściągać i angażować do 
pomocy inne osoby. Brak kon-
troli ze strony nauczycieli i pra-
cujących rodziców powoduje 

obniżenie poziomu samodyscy-
pliny. Ponadto edukacja zdalna 
nie zapewnia uczniom edukacji 
kulturowej, obycia, ogłady towa-
rzyskiej, wzorców postępowań. 
Warto też zauważyć, że opra-
cowywanie materiałów w formie 
e-learningu przygotowywanych 
przez nauczycieli jest bardziej 
czasochłonne niż opracowanie 
klasycznych drukowanych mate-
riałów edukacyjnych.

Zespół Szkół Rolniczych w 
Grabonogu
W Zespole Szkół Rolniczych w 
Grabonogu na podstawie umów 
użyczenia wydano uczniom i 
nauczycielom 10 tabletów i 3 
laptopy. Ma to im ułatwić naukę 
on-line. 
 - Najważniejszym pozytywnym 
aspektem edukacji zdalnej jest 
fakt, że platformy, z których ko-
rzysta szkoła działają prawidło-
wo.  Niestety występują również 
negatywne aspekty. – mówi dy-
rektor szkoły Agnieszka Sadzka. 
Wśród tych najważniejszych wy-
mienia brak współpracy i relacji 
koleżeńskiej, co powoduje zała-
mania nerwowe, stany depresyj-
ne uczniów. Niektórzy spośród 
nich próbują oszukiwać nauczy-

cieli twierdząc, że nie dostali ma-
teriałów, nie mogą się połączyć 
lub przez problemy techniczne 
nie mogą uczestniczyć na za-
jęciach, tym samym manipulu-
ją obecną sytuacją. Trudno też 
ocenić, czy przekazane treści 
są zrozumiałe i w jakim stopniu 
uczeń opanował materiał. To 
szczególnie ważne w kontek-
ście młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Opa-

nowanie przez nią materiału jest 
bardzo trudne, a bez pomocy ro-
dzica ciężko jest zdążyć z przy-
swajaniem wiedzy. Sami ucznio-
wie z kolei nie utrwalają zdobytej 
wiedzy, a niektórzy uciekają się 
do pracy odtwórczej, kopiowanej 
z internetu. Z rozmów z ucznia-
mi można także wywnioskować, 
że obawiają się, że przygotowa-
nie do egzaminu dojrzałości i 
egzaminów zawodowych przez 
zdalne nauczanie nie przyniesie 
oczekiwanych efektów, a co za 
tym idzie będzie trudno zdać eg-
zaminy na satysfakcjonującym 
poziomie. Ponadto prowadzona 
praktyczna nauka zawodu w for-
mie on-line nie przynosi pożąda-
nego efektu. 
Zespół Szkół Specjalnych w 
Brzeziu 
W Zespole Szkół Specjalnych w 
Brzeziu ze szkolnych laptopów 
korzysta 10 uczniów. Jako plus 
szkoła wymienia fakt, że coraz 
więcej osób radzi sobie podczas 
nauki zdalnej  z uczestnictwem 
w lekcjach online za pomocą 
aplikacji Microsoft Teams, a co 
za tym idzie sprawniej i odważ-
niej korzystają z różnego rodzaju 
komunikatorów.
Jest jednak znacznie więcej 
minusów. Rodzice często zgła-
szają problemy z komputerem 
lub brakiem internetu. Brak wy-
starczającego sprzętu pojawia 
się szczególnie w rodzinach 
wielodzietnych. Dzieci nie mają 
też przestrzeni do nauki. Bywa, 
że niektórzy uczniowie nie wy-
konują żadnej pracy. Z uwagi 
na specjalną formę edukacji w 
szkole pojawia się też niska fre-
kwencja na zajęciach lub niewy-

konywanie przesłanych zadań, 
prac przez kilkoro uczniów nie-
pełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu lekkim, co prowadzi 
do nieustannych kontaktów te-
lefonicznych wychowawców z 
rodzicami tych dzieci. Niestety 
rodzice bardzo często nie potra-
fią pomóc swoim podopiecznym.
 Warto zaznaczyć, że uczniowie 
niepełnosprawni intelektualnie 
w stopniu umiarkowanym nie 
są w stanie uczyć się samo-
dzielnie, niezbędna jest pomoc 
rodziców. Nauka zdalna spowo-
dowała przerwę w prowadzeniu 
zajęć terapeutycznych, rehabili-
tacyjnych, co powoduje regres, 
problemy, zaostrzenie objawów 
– mówi dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych w Brzeziu Izabe-
la Paszkowiak. Ponadto praca 
pedagoga i psychologa na od-
ległość nie spełnia wymiernie 
swojej funkcji – rozwiązywanie 
przez telefon pojawiających się 
w domach problemów, brak pro-
wadzonych z rodzicami i dziećmi 
terapii w trybie stacjonarnym nie 
wpływa korzystnie na stan emo-
cjonalny podopiecznych i ich 
opiekunów.
W związku z trudnościami, z któ-
rymi borykają się rodzice dzieci 
uczęszczających do ZSS 
w Brzeziu (np. brak interne-
tu), szkoła umożliwiła pomoc w 
nauczaniu zdalnym dla trojga 
uczniów w placówce.
Ponadto, raz w tygodniu odby-
wają się konsultacje z języka 
polskiego, matematyki i języ-
ka obcego dla uczniów klas 
ósmych. Frekwencja podczas 
zajęć wynosi 100% w obu kla-
sach ósmych.

AKTYWNA TABLICA
Powiat gostyński pozyskał środki z rządowego programu: „Aktywna tablica”, któ-
ry służyć ma rozwijaniu szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów. W ramach 
projektu do szkół ponadpodstawowych trafi 9 laptopów i 13 interaktywnych moni-
torów dotykowych. Łączna wartość projektu to 140 000 złotych, z czego dofinan-

sowanie wynosi 112 000 złotych. Resztę dołoży powiat gostyński.sowanie wynosi 112 000 złotych. Resztę dołoży powiat gostyński.

,,Z mojej perspektywy chciałbym odnieść się do kilku zasadniczych kwestii w obszarze kształcenia zdalnego. 
Epidemia koronawirusa na pewno wszystkich nas bardzo zaskoczyła. Nie tylko zagrożeniem życia i zdrowia ale również ogromną 
potrzebą zmiany pracy organizacyjnej szkół. Po okresie zawieszenia pracy placówek oświatowych weszliśmy w okres organizacji 
pracy zdalnej. W tym miejscu pragnę podkreślić ogromną pracę dyrekcji szkół i samych nauczycieli, którzy w tempie prawie błyska-
wicznym musieli zorganizować nauczanie zdalne przy pomocy sprzętu szkolnego jak również sprzętu prywatnego nauczycieli. Po 
początkowych trudnościach zostały opanowane wszelkie możliwe łącza i aplikacje internetowe. Nie ukrywam, że pomimo wystarcza-
jącego wyposażenia szkół w sprzęt IT bardzo nam pomogły rządowe programy „Zdalna szkoła” i „Aktywna tablica”, dzięki którym 
wyposażyliśmy szkoły w dodatkowy sprzęt o łącznej wartości blisko 219 tys. zł. Podsumowując ten wątek mogę stwierdzić, że mając 

codzienny kontakt z dyrektorami uzyskuję informacje o sprawnej realizacji kształcenia zdalnego w naszych szkołach i placówce.
Mimo wszystko system nauczania zdalnego ma również swoje wady. Należą do nich elementy czysto techniczne, takie jak: bardzo 
zróżnicowany poziom odbioru internetowego w domach uczniów oraz w moim przekonaniu znacznie ważniejszy brak bezpośred-
niego kontaktu ucznia z nauczycielem i swoimi rówieśnikami. Okazuje się, że kształcenie zdalne może być co najwyżej elementem 
wzbogacającym system kształcenia bowiem nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu społecznego. Tak więc mam nadzieję, że im 

szybciej powrócimy w mury szkół, tym lepiej dla rozwoju psychofizycznego naszej młodzieży.”

KOMENTARZ JANUSZA SIKORY - WICESTAROSTY GOSTYŃSKIEGO
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                   IMIĘ I NAZWISKO....................................................................

                   ADRES: ...................................................................................

TELEFON KONTAKTOWY: .....................................................

KUPON KONKURSOWY

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy. 
Wśród osób, które do 11 stycznia 2021 r. dostarczą kupony do 
Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu, 

rozlosujemy nagrody: 3 zestawy upominków z logo powiatu. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.powiat.gostyn.pl 
i profi lupowiatu gostyńskiego na facebooku. 

Z wybranymi osobami skontaktujemy się również telefonicznie.
Regulamin dostępny jest na stronie www.powiat.gostyn.pl

Złożenie kuponu konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach organizacji i prze-
prowadzenia konkursu krzyżówkowego w „Faktach powiatowych” (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

NOWE SZEFOWE 
ZSR W GRABONOGU I ZSS W BRZEZIU

Agnieszka Sadzka zarządza 
Zespołem Szkół Rolniczych w 
Grabonogu,  Izabela Paszko-
wiak natomiast Zespołem Szkół 
Specjalnych w Brzeziu. Obie 
panie rozpoczęły pracę od 1 
września br. 
Przypomnijmy, konkurs na dy-
rektora Zespołu Szkół Rolni-
czych w Grabonogu oraz Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Brzeziu 
odbył się w marcu. Komisja kon-
kursowa zarekomendowała na 
stanowiska Agnieszkę Sadzką, 
dotychczasową kierownik inter-
natu w ZSR w Grabonogu oraz 
Izabelę Paszkowiak – nauczy-
ciela ZSS w Brzeziu.  Wybór ten 
zaakceptował również Zarząd 
Powiatu Gostyńskiego. Nowe 
panie dyrektor zastąpią udające 
się na emeryturę Bożenę Rycz-
kowską oraz Małgorzatę Wikę – 
Konieczną. 

HASŁO:.............................................


