Oddajemy w Państwa
ręce
kolejny
numer
„Faktów Powiatowych”.
Chcemy, by było to
dla Mieszkańców dobre
źródło
informacji na temat faktów
związanych z działalnością powiatu gostyńskiego. Przyjemnej lektury!
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SZPITAL W GOSTYNIU NIE MA SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ
Sama czułabym się bezpiecznie, będąc pacjentką gostyńskiego szpitala – mówi Tamara Trafidło, dyrektor ds. medycznych SPZOZ w
Gostyniu. Jak ocenia swój pierwszy miesiąc pracy w Gostyniu? Jakie cele i wyzwania przed sobą stawia? Co ją najbardziej zaskoczyło? I dlaczego szpital to połączenie tradycji i nowoczesności? Jak odnosi się do medialnych doniesień i opinii o placówce? Zapraszamy do lektury.
W Gostyniu jest Pani osobą
nową, ma Pani jednak spore
doświadczenie w zarządzaniu
szpitalami. Jak zatem z perspektywy osoby z zewnątrz
wygląda bilans otwarcia w
SPZOZ?
Moim pierwszym wrażeniem
zawodowym po zetknięciu się ze szpitalem było miłe zaskoczenie dotyczące niezwykle zaangażowanej
kadry medycznej o bardzo wysokich kompetencjach. Możemy pochwalić się w Gostyniu
świetnymi fachowcami,
których nie powstydzilibyśmy się na tle innych
tego typu ośrodków. To
ta ekipa medyczna styka się z nagłymi zachorowaniami,
pierwszą
diagnostyką, a niejednokrotnie także z sytuacją zagrożenia życia
i koniecznością przeprowadzenia resuscytacji. W innych ośrodkach, gdzie pacjenci
są już skierowani z takich szpitali jak nasz
po wstępnej diagnostyce różnorodność chorób jest zdecydowanie mniejsza. Naszą rolą jest zdiagnozowanie pacjenta, a czasem uratowanie mu życia. Sama czułabym się bezpiecznie, będąc pacjentką gostyńskiego szpitala.
Pierwszy kontakt pacjenta
ze szpitalem to izba przyjęć.
Wiele osób korzysta także ze
świątecznej i weekendowej
pomocy doraźnej. To chyba
miejsca, które budzą najwięcej emocji, także w przestrzeni medialnej. Jak zatem oceniłaby Pani sposób funkcjonowania tych miejsc?
Udzielanie tak zwanej pierwszej
pomocy nie tylko na izbie przyjęć, ale także na innych oddziałach ratunkowych w szpitalach
w całej Polsce, jest związane z
emocjami i pewnym stresem sytuacyjnym. W grupie pacjentów,
które zgłaszają się na izbę przyjęć, część wymaga natychmiastowej pomocy, są też osoby,
które mogłyby poczekać do poniedziałku na wizytę u lekarza
rodzinnego lub poradni specjalistycznej. Rolą personelu medycznego jest przeprowadzenie
tzw. triażu, czyli różnicowania
pacjentów ze względu na pilność przypadku. Na całym świecie w medycynie ratunkowej w

pierwszej kolejności udzielamy pomocy tym pacjentom, którzy wymagają natychmiastowej
pomocy. Nie są to osoby, które krzyczą najgłośniej, awanturują się. Osoby, które są w ciężkim stanie medycznym najczęściej milczą. Szpital w Gosty-

mało o sprawach pozytywnych.
Rzadko też można się w nich
spotkać z opiniami wyważonymi, zbilansowanymi. Portale,
czasopisma umieszczają sensacyjne informacje, ale tak naprawdę nie pytają o wypowiedź
fachowca, czy po prostu drugiej

niu spełnia wszystkie standardy
narzucone przez NFZ.
Jednym z moich pierwszych
wrażeń na terenie Gostynia było
zaskoczenie, dlaczego tak wiele osób narzeka na szpital. Podejmując się zadania koordynowania pracą zespołu medycznego widziałam bardzo duży
potencjał i duże zaangażowanie
pracowników. Pacjent nie widzi,
ile osób zaangażowanych jest,
by sprawnie zdiagnozować jego
przypadek. Jeśli mówimy o kontrowersjach – ja bardzo chętnie
skonfrontuję sytuacje, jeśli one
wystąpią. Obiecuję, że jeśli po
stronie szpitala będą organizacyjne sytuacje do usprawnienia,
natychmiast się tym zajmiemy.
Natomiast po miesiącu pracy
tutaj, mogę powiedzieć, że szpital w Gostyniu nie ma się czego
wstydzić.
Wrócę zatem do mojego pytania. Z czego wynikają kontrowersje? Czy może z tego,
że jeśli pacjent zostanie obsłużony dobrze i nie ma zastrzeżeń, po prostu o tym nie
mówi? A jeśli on lub jego rodzina czują się w jakiś sposób pokrzywdzeni, nagłaśniają sprawę?
W mediach w ogóle pisze się

strony. Zachowajmy rozsądek i
spokój. Personel szpitala stara
się podchodzić do ludzi z bardzo dużym zrozumieniem. Zawsze znajdzie się osoba, która chce szukać sensacji i mnoży populistyczne, niesprawiedliwe, sensacyjne historie. Tylko
czytając te historie, zastanówmy się, co tak naprawdę ta osoba chce nam przekazać. Takie
stronnicze opinie są niesprawiedliwe względem osób tu pracujących. To są osoby, które niemal całe życie zawodowe związały z tą placówką, są to osoby, które mają rodziny, mieszkają na terenie powiatu i jest to
zwyczajnie nieuczciwe względem nich. Osoby, które medialnie chcą dać upust swoim emocjom, zawężają swoje widzenie
i nie chcą spojrzeć na szpital
jako całość. Oczywiście wady
zawsze się znajdą, zawsze jest
coś do poprawienia. Warto jednak powiedzieć, że jest to szpital z wieloletnimi tradycjami, zatrudniający lekarzy, którzy pracują tu dziesiątki lat, którzy zakładali oddziały i byli pionierami medycyny w Wielkopolsce w
swoich dziedzinach. Są to osoby, które są chodzącą historią medycyny w Polsce. To jest

jeszcze jedna cecha, która mnie
urzekła w naszym szpitalu, mianowicie połączenie wielkiej tradycji z nowoczesnością.
Połączeniem tradycji z nowoczesnością jest sam budynek, w którym mieści się szpital. Do ponad stuletniego budynku dobudowano swojego
czasu
nową część,
w przyszłym
roku powstanie
nowe
skrzydło. W
porównaniu
do
innych
miejsc,
w
których miała Pani okazję pracować,
jak sprzętowo i infrastrukturalnie
wygląda nasz
szpital?
Jesteśmy
szpitalem
pierwszej referencji i na tym
poziomie spełniamy wszystkie niezbędne
wymogi. Jeżeli potrzeba rozwijać infrastrukturę szpitala, by spełniać kolejne
wymogi, osoby kierujące szpitalem będą o to zabiegały. Szpital w tej lokalizacji, w Gostyniu
jest potrzebny nam wszystkim,
bo prędzej czy później wszyscy
będziemy pacjentami tego szpitala. Tutaj przewijają się całe
pokolenia gostynian. Perspektywa rozbudowy szpitala i rozwoju części poradni to wygoda
dla mieszkańców, bo oznaczać
będzie obecność jeszcze większej ilości wykwalifikowanej kadry na naszym terenie.
Porozmawiajmy o wyzwaniach, które postawiła sobie
Pani rozpoczynając pracę w
szpitalu.
To przede wszystkich standaryzacja naszych usług medycznych. Dążymy do akredytacji,
więc moje działania będą zmierzały do regulacji usług.
Na czym polega ta akredytacja?
Standaryzacja usług to zapewnienie pacjenta, że wszelkie czynności medyczne, które będą wykonywane spełniają wysoki, akceptowalny w Unii
Europejskiej standard. Uzyskanie takich certyfikatów zmierza
ku temu, by przy łóżku pacjen-

ta czynności były wykonywane zgodnie z wytycznymi. Mówiąc obrazowo, by niezależnie,
w którym szpitalu z akredytacją
w Polsce by się znalazł, poddany został tej samej procedurze
na najwyższym poziomie.
Jest Pani także anestezjologiem, więc temat intensywnej
terapii jest Pani szczególnie
bliski. To takie miejsce, gdzie
pacjent trafia w najgorszym
dla siebie momencie życia…
Owszem, w medycynie ratunkowej to ostatnie miejsce w łańcuchu, do którego pacjent może
trafić. Pierwszym jest pogotowie
ratunkowe, kolejnymi jest izba
przyjęć czy szpitalny oddział ratunkowy, później oddziały specjalistyczne, natomiast jeśli dojdzie do niewydolności wielonarządowej, układu oddechowego, serca, to intensywna terapia
jest ostatnim ogniwem pomocy.
W mediach słyszymy także
o ogólnopolskim problemie
braku lekarzy i niższej kadry.
Czy to zjawisko zauważane
jest również w Gostyniu? Czy
można je zminimalizować?
Olbrzymią zaletą osób, które
kierowały wcześniej tym szpitalem jest to, że nie został zamknięty żaden oddział z powodu braku personelu, co niejednokrotnie zdarzało się w innych szpitalach. Czy możemy
zaradzić problemowi braku kadry? Z jednej strony jest to problem systemowy, ale z drugiej
przyjazne miejsce pracy, dobra atmosfera, możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, mogą spokojnie przyciągać osoby, które chciałyby się
realizować zawodowo. Mamy w
naszym zespole lekarzy w trakcie kształcenia specjalizacyjnego. Myślimy także o podniesieniu kwalifikacji personelu pielęgniarskiego czy ratowników medycznych. Wyższe kompetencje kadry będą również przyciągać osoby chcące uczyć się od
najlepszych.
Na koniec. Jakie są Pani wrażenia po pierwszym miesiącu pracy w powiecie gostyńskim? Mam na myśli o te wrażenia pozaszpitalne.
To bardzo urokliwa i zadbana okolica, która charakteryzuje się życzliwością osób na co
dzień, uśmiechem na ulicach i
to spowodowało, że zwróciłam
na to miejsce uwagę, jako na
potencjalne miejsce pracy.
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RODZIMA FIRMA ROZBUDUJE SZPITAL
Firma RAF-MAL Z.U.R Piotrowski Rafał z Gostynia wybuduje nową część szpitala. Wartość umowy opiewa na ponad 5,2 mln złotych.
Budynek ma być gotowy do połowy marca 2020 roku. – Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków dla pacjentów oraz personelu. Po przeprowadzonym przetargu możemy również stwierdzić, że będzie miała znaczenie dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Rozbudowę wartą ponad 5 mln 200 tys. złotych zrealizuje firma z Gostynia. Cieszę się, że pozyskane przez
nas pieniądze z Unii Europejskiej pozostaną w powiecie gostyńskim wspierając lokalne firmy, lokalne hurtownie budowlane i lokalnych pracowników – mówił podczas konferencji prasowej Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

Przypomnijmy, powiat gostyński pozyskał 2,4 mln złotych ze
środków unijnych na rozbudowę szpitala. W ramach projektu
powstanie 3-piętrowy budynek,
który bezpośrednio przylegać
będzie do lecznicy. Na jego parterze zlokalizowane zostaną poradnie przyszpitalne, gabinety
zabiegowe i lekarskie oraz diagnostyczne (chirurgii dziecięcej, gastroenterologiczna, kardiologiczna). Na pierwszym piętrze powstanie centralna stery-

lizatornia. Powiększony zostanie również oddział chirurgiczny, dzięki czemu pacjenci korzystać będą mogli z nowych
3-osobowych sal, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na drugim piętrze rozbudowany zostanie oddział wewnętrzny. Trzecie piętro
zajmować będzie nowo powstający oddział paliatywny. Nowa
powierzchnia użytkowa wynosić
będzie 1048,30 m². Projekt zakłada także budowę windy oraz

WSPIERAMY SZPITAL
ZAKUPY I INWESTYCJE

przebudowę piwnicy, parteru, I i
II piętra „starego budynku” tak,
by łączył się z nową częścią
szpitala.
Rozbudowę szpitala wykona rodzima firma z powiatu gostyńskiego - RAF-MAL Z.U.R Piotrowski Rafał. Umowa opiewa
na ponad 5,2 mln złotych. Termin zakończenia prac wyznaczono na połowę marca 2020 r.
-Cieszę się, że nasza oferta
jako oferta lokalnej firmy spełniła wszystkie wymogi i została

wybrana do realizacji. Kilkanaście lat doświadczenia na rynku budowlanym, które posiadamy pozwala spokojnie patrzeć
w przyszłość - mówił Rafał Piotrowski.
Kolejnym etapem projektu będzie wyposażenie nowo powstałych oddziałów, poradni oraz centralnej sterylizatorni. Dzięki temu podniesie się jakość świadczonych przez szpital usług. Wartość tej części
projektu to ok. 1,5 mln złotych.

By pozyskać środki na projekt,
powiat gostyński aplikował do
konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 9.1: „Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, poddziałanie 9.1.1: „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Całkowita wartość
projektu to ponad 6,7 mln złotych, kwota dofinansowania wynosi ponad 2,4 mln zł. Pozostałą część dofinansuje powiat gostyński.
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SĄD PRZYZNAJE RACJĘ SZPITALOWI!
ZASĄDZA OLBRZYMIE ODSZKODOWANIE Z NFZ
Prawie 11 milionów złotych na rzecz SPZOZ w Gostyniu zasądził Sąd Okręgowy w Warszawie. To wynik ponad 4-letniego procesu,
w którym lecznica pozwała NFZ za utratę kontraktu na ratownictwo medyczne.
Przypomnijmy, w 2011 roku
SPZOZ w Gostyniu utracił kontrakt na ratownictwo medyczne.
Przyczyną takiego stanu rzeczy
był błąd członków komisji konkursowej, którzy źle podliczyli punkty. Tym samym kontrakt
otrzymała firma „Falck”, choć de
facto to szpital w Gostyniu przygotował lepszą ofertę.
W 2014 roku SPZOZ złożył pozew w Sądzie Okręgowym w

Warszawie przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o
zapłatę 11 685 690,18 złotych
wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną błędnymi decyzjami. Ponad 9 mln złotych z tej sumy to
tzw. kwota utraconych korzyści. Pozostałe składowe to m.in.
koszt w postaci wydatków na
rzecz pracowników, którzy stracili pracę czy obsługę prawną.

Suma pierwotnie uwzględniała także kwotę dofinansowania,
którą szpital miał zwrócić za karetki.
25.09.2018 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w pierwszej instancji, który nakazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia zapłatę prawie
11 mln złotych na rzecz szpitala. Postanowienie uwzględnia wszelkie roszczenia, z wy-

jątkiem kwoty za karetki, której
szpital, zgodnie z wcześniejszymi rozstrzygnięciami, zwracać
nie musi.
Wyrok jest nieprawomocny.
Obu stronom – w tym także NFZ
przysługuje prawo apelacji. –
Czekaliśmy na takie rozstrzygnięcie latami. To, że wyrok zapadł i sąd przyznał rację szpitalowi jest dla nas optymistycznym prognostykiem. Utracone

korzyści zostały przez sąd dowiedzione, potwierdzone i z perspektywy mieszkańców powiatu gostyńskiego na pewno nas
to cieszy. Chociaż nie jest jeszcze powodem do entuzjazmu,
bo wyrok nie jest prawomocny
– komentuje Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski.

Justyna Jaskulska
Dyrektor SPZOZ
w Gostyniu

Doszło do omyłki, złego podliczenia punktacji wobec czego można jasno powiedzieć, że to myśmy w 2011
roku wygrali postępowanie konkursowe, a nie firma Falck. Teraz rację
przyznał nam sąd i NFZ będzie musiał swój błąd naprawić. Stąd to wysokie odszkodowanie.

ponad 666
tysięcy złotych

DROGA DO SPRAWIEDLIWOŚCI

PODSUMOWANIE KADENCJI RADY SPOŁECZNEJ SZPITALA
Janusz Sikora Etatowy Członek Zarządu
Z chwilą powołania do Zarządu Powiatu Gostyńskiego w
2006 roku mój zakres działań dotyczył również gostyńskiego szpitala, który tak naprawdę w tamtym czasie nie spełniał standardów oczekiwanych przez NFZ jak i mieszkańców powiatu gostyńskiego.
Po przeprowadzonej analizie powiat jako organ założycielski nakreślił bardzo ambitny plan gruntownej modernizacji
szpitala. I tak w latach 2006-2018 dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz budżetowi powiatu przeprowadzono
wiele inwestycji. Rozbudowano budynek SPZOZ jak również zakupiono nowy sprzęt medyczny.
Warto zwrócić uwagę, że ten bardzo ambitny plan udało się zrealizować pomimo niesprzyjających czynników zewnętrznych tj. zmianę sposobu finansowania przez NFZ, brak zapłaty za nadwykonania, utratę ratownictwa medycznego oraz trudności w pozyskaniu personelu medycznego.
Mimo takiej sytuacji zewnętrznej zawsze uważałem, że dobro naszego szpitala jest priorytetem
dla mieszkańców powiatu gostyńskiego, a dowodem na to jest fakt, że będzie realizowany plan
rozbudowy szpitala, który doprowadzi do uzyskania wymaganego poziomu standardów określonych przez Ministra Zdrowia.
Uważam, że ważnym elementem dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gostyńskiego przy
dużych trudnościach realizacyjnych było pozyskanie w roku 2009 kontraktu na trzeci zespół ratownictwa medycznego stacjonującego w Borku Wlkp. Natomiast obecnie pilną potrzebą jest powstanie oddziału paliatywnego dla pacjentów przewlekle chorych, w tym z chorobami nowotworowymi. Jest to wyraźna potrzeba czasu ze względu na starzejące się społeczeństwo i generalny
wzrost chorób cywilizacyjnych.
Myślę, że warto również w tym miejscu podkreślić potrzebę reaktywacji poradni specjalistycznych
oraz ratownictwa medycznego przy SPZOZ w Gostyniu w ramach kontraktu z NFZ.
Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że samorząd powiatowy jako organ założycielski, wspiera
SPZOZ w Gostyniu w stałym podnoszeniu standardów usług medycznych. Poprzez dofinansowanie z budżetu powiatu oraz pozyskiwane środków zewnętrznych będzie możliwa dalsza modernizacja, rozbudowa bazy oraz zakup sprzętu medycznego.
Wszystkie te działania są podejmowane z myślą o bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców
powiatu gostyńskiego.

Czesław Wojciechowski – były długoletni pracownik SPZOZ w Gostyniu, członek Rady Społecznej Szpitala trzech kadencji.
Działaliśmy wspólnie dla dobra tego szpitala.
Mam na myśli przeniesienie Zakładu OpiekuńczoLeczniczego z Ponieca do Gostynia. Wówczas
Rada Społeczna przekonała dyrekcję, by oddział liczył nie 20 a 37 łóżek. Podobnie było w przypadku
sporu o karetki i decyzji o zwrocie prawie 700 000
złotych z funduszów unijnych. Część rady wsparła
dyrektora, by ten środków nie zwracał i odwołał się.
Później okazało się, że decyzja była słuszna, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny decyzję uchylił. Wspieraliśmy ponadto dyrekcję w walce o sprawiedliwość po przegranym niesłusznie konkursie na ratownictwo medyczne. Dziś możemy się cieszyć z 11 milionów zasądzonych na rzecz
szpitala. Jak się dziś okazuje tamte decyzje były słuszne.
Warto też dodać, że sami także staraliśmy się o wsparcie dla szpitala. W ramach Budżetu Obywatelskiego i wniosku, którego byłem inicjatorem, wyremontowany został odział chirurgii ogólnej. Podczas zbierania podpisów wśród mieszkańców spotykałem się z samymi pozytywnymi opiniami na temat kierunku rozwoju SPZOZ. Wspólnie z dyrekcją szukaliśmy też dofinansowana wśród firm, które pozwoliło na zakup kardiomonitora. Firma Mróz ufundowała ponadto ramię „C”
do nowo wybudowanej sali operacyjnej o wartości 300 tys. złotych.
Czy gostyński szpital jest gorszy od innych? W ubiegłym roku poważnie zachorowałem. Przebywałem w szpitalach w Gostyniu, Lesznie i Poznaniu. Mogłem porównać warunki w nich panujące i powiem tylko jedno: szanujmy nasz szpital.
Poza tym jeżeli PKB na służbę zdrowia nie wzrośnie, a NFZ nie zwiększy finansowania dla szpitali powiatowych, problemy finansowe będą miały wszystkie tego
typu lecznice w Polsce.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ROZBUDOWANY

MAJĄ SZKOŁĘ JAK MARZENIE
Ponad 4,6 mln złotych kosztowała „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych” w Brzeziu. Projekt obejmował zarówno budowę m.in. nowej sali gimnastycznej i sześciu pracowni, jak również ich wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe. Dzięki temu szkoła jest jedną z
najlepszych placówek specjalnych w Wielkopolsce. Szkołą jak marzenie.
12 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej części
Zespołu Szkół Specjalnych w
Brzeziu. – To dzień, w którym
spełniają się marzenia. Uczniowie, nauczyciele, rodzice czekali na ten moment od lat. – mówił Starosta Gostyński Robert
Marcinkowski po czym symbolicznie przekazał klucze do nowego obiektu dyrektor placówki

Małgorzacie Wice – Koniecznej.
W ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych
rozbudowano szkołę oraz wyposażono nowo powstałe pomieszczenia. Powstała sala
gimnastyczna o wymiarach
12 m x 24 m, dodatkowe 3 sale
lekcyjne, w których znajdują się
pracownie: fizyczna, matematyczna oraz językowa, a tak-

że 3 pokoje do zajęć rewalidacyjnych: pracownia EFG Biofeedback, „sala doświadczania
świata” oraz pracownia alternatywnej i wspomagającej komunikacji.
Poza tym w nowo wybudowanym budynku znajduje się świetlica, sala korekcyjna ze sprzętem do rehabilitacji ruchowej,
szatnie, toalety, pomieszcze-

Małgorzata Wika – Konieczna
dyrektor ZSS w Brzeziu
Dziś niemożliwe staje się możliwym. To, co jeszcze 2 lata temu wydawało się kosmicznym pomysłem, teraz się spełniło i zrealizowało.
Mamy nowoczesną salę sportową i pracownie. Czujemy się jak rodzina, która wprowadza się do nowego domu, gdzie wszystko jest nowe,
pachnące świeżością. I to co najważniejsze - jest nasze.
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nie socjalne i gospodarcze oraz
magazyn.
Koszt całego projektu to ponad
4,6 mln złotych 85% tej kwoty
pochodzi ze środków Unii Europejskiej - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. - W ramach projektu „Rozbudowa ZSS w Brzeziu”
pozyskaliśmy wsparcie finansowe na kwotę ponad 3,9 mln. W

ten sposób zrealizowaliśmy marzenia społeczności szkolnej
Zespołu Szkół Specjalnych w
Brzeziu dając możliwość większego i bardziej wszechstronnego oddziaływania na rozwój
dzieci i młodzieży – powiedział
Janusz Sikora Etatowy Członek
Zarządu Powiatu Gostyńskiego.

SZKOŁA DOBRZE WYPOSAŻONA
W ramach projektu „Rozbudowa ZSS w Brzeziu” wyposażono nowo powstałe pomieszczenia w sprzęt niezbędny do
przeprowadzania zajęć.
Zakupy objęły doposażenie
pracowni: językowej, matematycznej i fizycznej, EEG Biofeedback (umożliwiającej stymulację mózgu) oraz AAC
– przeznaczonej do komuni-

kacji alternatywnej i wspomagającej, czyli takiej, która zastępuje lub uzupełnia mowę.
Nowy sprzęt otrzymała także
terapeutyczna sala doświadczania świata - pomieszczenie wyposażone w urządzenia
stymulujące rozwój zmysłów.
Sprzęt pojawił się również w
sali sportowej, korekcyjnej, w
świetlicy i na korytarzach.
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INWESTYCYJNE PODS

#INFRASTR

Droga od Gostynia przez Dusinę, Daleszyn, Osowo, Stankowo oraz Stary Gostyń

Droga w kierunku Świętej Góry

Ulica Św. Marcina w Piaskach

Droga Pudliszki - Krobia

Ulica Mostowa Gostyniu

Nowy most i ścieżka rowerowa
Gostyń - Grbonóg

Ulica Dworcowa w Piaskach

Dąbrówka - Strumiany - Borek; ostatni etap

Chodnik ul. Dworcowa w Borku Wlkp.

Droga Pudliszki - Karzec

Droga w Chwałkowie
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SUMOWANIE KADENCJI

RUKTURA

Droga w Dzięczynie

Droga Kromolice - Wziąchów

Ulica Krobska i Krobska Szosa

Parking ul. Wrocławskiej w Gostyniu

Czesław Kołak, Wicestarosta Gostyński
W tej kadencji zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych. Zmodernizowaliśmy drogi, powstały też ścieżki rowerowe. Część prac wykonywana była
samodzielnie, znaczna część była możliwa dzięki współpracy z gminami powiatu gostyńskiego. Ważnym aspektem było pozyskanie środków zewnętrznych, które pozwoliły na większe inwestycje w tym obszarze.

Droga w Waszkowie

Rondo w Pogorzeli

Ścieżka Pępowo - Siedlec

Droga Grabonóg Huby

Przebudowa drogi w Goli

Budowa ścieżki Niepart - Gostkowo

Przebudowa chodników
w Kosowie i Siemowie

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Borku
w kierunku Jeżewa – w trakcie realizacji
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DOCENIONO NAJLEPSZYCH
NAUCZYCIELI
Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować i uhonorować
nauczycieli, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju
i wychowania młodzieży. Tak też było w tym roku. Sześciu dyrektorów
oraz ośmiu nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez powiat gostyński otrzymało nagrody.
Corocznie Zarząd Powiatu Gostyńskiego przyznaje wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom nagrody pieniężne. W tym roku nagroda w wysokości
2580 złotych brutto trafiła do 14 pedagogów. Gratulacje i podziękowania złożyli im Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Etatowy Członek Zarządu Janusz Sikora.
Decyzją Zarządu Powiatu Gostyńskiego nagrody otrzymali: Maciej Marcinkowski – dyrektor ZSZ w Gostyniu,
Danuta Niedźwiedzińska – dyrektor
ZSO w Gostyniu, Lech Bem – dyrektor
ZSOiZ w Krobi, Małgorzata Wika –Konieczna – dyrektor ZSS w Brzeziu oraz

Krystyna Piasecka – dyrektor PPP w
Gostyniu.
Ponadto uhonorowani zostali nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu Katarzyna Kozłowska oraz Jarosław Bazan, Ewelina Mendyka ucząca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Sylwia Ciesielska (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi), Zbigniew Klimański
(Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu)
oraz Barbara Szajek i Marta Poszywała
z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu,
a także Katarzyna Rolnik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

UCZNIOWIE NAGRODZENI
Katarzyna Jesiak oraz Grzegorz Łuczak - uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu otrzymali Nagrodę Zarządu Powiatu Gostyńskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 1000 złotych. 12 października odbyło się spotkanie z uczniami i ich rodzicami.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego corocznie
nagradza zdolną młodzież, na co dzień
uczącą się w szkołach powiatu gostyńskiego. W tym roku 1000 złotych postanowił przyznać dwóm uczniom ZSZ
w Gostyniu. Oboje mogą pochwalić się
szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi.
Katarzyna Jesiak jest absolwentem
technikum logistycznego w Zespole
Szkół Zawodowych w Gostyniu. Jest finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej 2018 r. organizowanej przez
Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu,
zdobyła również tytuł finalisty w zawodach centralnych podczas II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. W
okresie czteroletniej nauki była wzorową uczennicą, uzyskując dobre i bardzo
dobre nauki w nauce. W poprzednich latach szkolnych również uzyskiwała tytuły
finalistki, a nawet laureatki olimpiad logistycznych (2016, 2017). Jako uczennica

Zespołu Szkół Zawodowych brała udział w licznych olimpiadach i konkursach
popularyzujących powiat gostyński.
Grzegorz Łuczak również
jest absolwentem technikum logistycznego w Zespole Szkół Zawodowych
w Gostyniu. Jako uczeń
III klasy został finalistą I
Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Będąc uczniem IV klasy uzyskał tytuł finalisty w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą
Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz zajął I
miejsce podczas IV edycji Międzyszkolnego Turnieju Logistycznego organizowanego przez Międzynarodową Szkołę
Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W
okresie czteroletniej nauki był wzorowym
uczniem, uzyskując bardzo dobre wyniki
w nauce. Jako uczeń Zespołu Szkół Zawodowych brał udział w licznych olimpiadach i konkursach popularyzujących powiat gostyński.
Spotkanie było okazją do pogratulowania uczniom wysokich wyników edukacyjnych. Podziękowania rodzicom lauretów złożyli Starosta Gostyński Robert
Marcinkowski oraz Etatowy Członek Zarządu Janusz Sikora.

Niech żyje Polska! – to motto, pod którym odbyło się wydarzenie
podsumowujące rok ważnych rocznic w powiecie gostyńskim. W
programie m.in. wykład Jana Wróbla pod hasłem: „Nieuległość”, inscenizacja historyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych w Gostyniu i podsumowanie akcji: „Quest śladami
powstania wielkopolskiego”. Zaprezentowały się także powiatowe
szkoły. Promowaliśmy akcję: „Misja Kubuś”.
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WESOŁE POŻEGNANIE LATA
22 września, choć deszczowo,
to jednak w rodzinnej atmosferze i bardzo wesoło rozpoczął
się festyn „Pożegnanie lata” w
parku Domu Dziecka w Bodzewie.
Zabawę rozpoczął mecz otwarcia „Megapiłkarzyki” między
przedstawicielami władz powiatowych i gminnych a dorosłymi wychowankami. Było wiele emocji i zaciętej rywalizacji, spotkanie zakończyło się
zwycięstwem włodarzy. W piłkarskim turnieju wzięło udział
osiem drużyn, zwycięski laur i

W

nagrody rzeczowe otrzymała drużyna OSP Bodzewo.
Jedną z licznie obleganych
atrakcji było rodeo czyli ujeżdżanie byka – konkurencja powyżej 13 roku życia oraz minirodeo dla młodszych dzieci. Odbywały się też zmagania o tytuł
najlepszego wypieku. W tej konkurencji rywalizowało pięć Kół
Gospodyń Wiejskich: z Bodzewa, Michałowa, Smogorzewa,
Grabonogu oraz niezrzeszone panie z Bodzewka. Właśnie
ten ostatni zespół został uznany
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zwycięzcą przez jury złożone ze
smakoszy na czele z księdzem
proboszczem.
Przebieg festynu umilali wychowankowie domu śpiewając,
tańcząc oraz zapraszając do
wspólnej zabawy uczestników
festynu. Dodatkową atrakcję w
postaci przejażdżek na motorach zapewnili „Wolni Jeźdźcy
Piaski”. Na głodnych i spragnionych czekało stoisko z ciepłym
posiłkiem – grillowaną kiełbaską oraz bigosem.

POSADZONO „STANISŁAWA” I „JÓZEFA”

ALEJA DRZEW NA
100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Powiat gostyński ogłosił rok
2018 rokiem ważnych rocznic – 100-lecia odzyskania niepodległości oraz setnej rocznicy powstania wielkopolskiego.
Przez cały ten czas wydarzenia
organizowane przez samorząd,
szkoły bądź partnerów swoją tematyką nawiązywały do patriotyzmu, historii i tożsamości narodowej.
10 października 2018 roku
o godz. 17.00 w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Gostyniu odbyło się wydarzenia pod hasłem: „Niech żyje

Polska!”. W programie zaplanowano m.in. wykład Jana Wróbla
- historyka i publicysty pod hasłem: „Nieuległość”. Młodzież z
Zespołu Szkół Zawodowych w
Gostyniu przygotowała ponadto
przedstawienie historyczne pod
tytułem: „Polsko, nie jesteś ty
już niewolnicą![…] Lecz czymś
największym, czym być można:
Sobą!”. Na scenie wystąpili również laureaci Powiatowego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, organizowanej przez
ZSO w Gostyniu. Rozstrzygnięty został też konkurs fotograficz-

W ramach działań na rzecz
ochrony
środowiska
oraz
uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości posadzonych zostało 200
lip przy drodze polnej w okolicy
miejscowości Drzęczewo Drugie. Projekt był wspólną realizacją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego
w Gostyniu, Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o., Gminy Piaski,
Nadleśnictwa Piaski. W sadze-

niu drzew udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych
w Grabonogu oraz pracownicy
Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. W listopadzie
dosadzonych będzie 50 dębów.
Drzewa posadzone są w dwóch
rzędach po jednej stronie drogi wzdłuż odbudowanego rowu
melioracyjnego. Drzewa zabezpieczone są przed wywróceniem lub złamaniem za pomocą dwóch kołków połączonych
elastyczną taśmą stabilizują-

no-plastyczny odbywający się w
ZSR w Grabonogu.
Przez cały 2018 rok mieszkańcy powiatu gostyńskiego mogli wziąć udział w „Queście śladami powstania wielkopolskiego”. Gra składała się z 31 pytań dotyczących miejsc związanych z powstaniem wielkopolskim w całym powiecie. Każdy,
kto dostarczył do Starostwa Powiatowego w Gostyniu poprawnie wypełniony quest – otrzymywał zestaw upominków. Spośród wszystkich nagrodzonych
10 października wylosowane

zostały trzy cenne nagrody: dwa
tablety oraz głośnik.
Ponadto, w czasie wydarzenia po raz kolejny prowadzona
była akcja społeczna. Tym razem wspomóc można było „Misję Kubuś – 220 km” organizowaną przez fundację: „Przybył z
pomocą”.

cą pień drzewa. Aleja upamiętniająca 100-lecie niepodległości
poza znaczeniem symbolicznym będzie mieć wartość przyrodniczą i gospodarczą.
Uroczyste otwarcie alei miało
miejsce 13 października 2018r.
Uczestnicy spotkania posadzili dwa dęby: Stanisław i Józef.
Pierwszy poświęcony pamięci
gen. Stanisława Taczaka drugi
pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego.
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RADNI ŚWIĘTOWALI NIEPODLEGŁOŚĆ

DYKTANDO

NA SESJI UROCZYSTEJ

STO SŁÓW NA STULECIE
NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczysta sesja Rady Powiatu Gostyńskiego odbyła się
11 października w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Gostyniu. Zgromadzeni radni
i zaproszeni goście wysłuchali prelekcji o tematyce historycznej pod hasłem: „U progu niepodległości”, którą wygłosił Robert Zbieralski.
Rada przyjęła ponadto stanowisko w związku z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości i 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.
„Przeżywane rocznice są także
znakomitą okazją do umacniania i pokazania narodowej jedności w tych sprawach, które dla
wszystkich naszych rodaków
powinny być absolutnym priorytetem, niezależnie od wieku,
światopoglądu czy zapatrywań
politycznych. Rok 2018 stwarza
doskonałą okazję do radosnego
zamanifestowania niepodwa-

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zmierzyli się w Powiatowym Turnieju Ortograficznym
pod hasłem: „Sto słów na stulecie niepodległości”. W każdej placówce wyłoniono trzech

żalnej prawdy, iż Rzeczpospolita Polska – jak podkreśla sama
nazwa naszego państwa – jest
wielką wartością publiczną i narodową.” – czytamy w niej.
Uroczysta sesja była także okazją do przyznania tytułów: „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”. W tym roku wyróżnienie otrzymali: Roman Ciążyński,
Bogdan Paluszkiewicz, Powia-

towy Bank Spółdzielczy, Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gostyniu oraz Polski
Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – Oddział Rejonowy
w Gostyniu.
Podsumowano ponadto Powiatowy Turniej Ortograficzny i wręczono nagrody laureatom z poszczególnych szkół.

Treść dyktanda
Rok 2018 jest momentem szczególnym w historiografii polskiej. Polacy jako wspólnota narodowa przeżywają dwie arcyważne rocznice związane z ojczystymi wydarzeniami.
Pierwsza z nich to stulecie (alternatywnie: 100-lecie) odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Ten wielki triumf (tryumf)
dziejowy nastąpił w listopadzie 1918 r., kiedy to Polska po 123
(stu dwudziestu trzech) latach zaborów, po wielu bohaterskich
i przeważnie tragicznych czynach narodowowyzwoleńczych,
wreszcie zrzuciła, po zakończeniu I wojny światowej (I Wojny
Światowej), jarzmo niewoli i odzyskała niepodległość.
Drugi wiekopomny jubileusz dotyczy powstania wielkopolskiego (Powstania Wielkopolskiego) , które w grudniu 1918 r. wybuchło w zaborze niemieckim. Dzięki zaangażowaniu militarnemu patriotycznie nastrojonych Wielkopolan ów zryw niepodległościowy przyniósł zwycięstwo i spektakularne przyłączenie
Wielkopolski do wskrzeszonej Rzeczypospolitej.

RZEMIEŚLNICY ŚWIĘTOWALI
W sobotę 29 września obchodzono
Uroczysty
Jubileusz
65-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu. Ceremonię
rozpoczęto przemarszem z ul.
Podzamcze do kościoła farne-

go na mszę świętą. Po nabożeństwie korowód wraz z Orkiestrą
Dętą Miasta i Gminy Gostyń i
mażoretkami ruszył ulicami miasta do GOK „Hutnik”, gdzie odbyły się główne uroczystości.

mistrzów ortografii, którzy podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego otrzymali
gratulacje i nagrody. Organizatorem konkursu była Rada Powiatu Gostyńskiego.

Po otwarciu wydarzenia i powitaniu przybyłych gości przystąpiono do wręczenia wielu odznaczeń dla rzemieślników, takich jak: Srebrna i Złota odznaka
„Za zasługi w rozwoju rzemiosła
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wielkopolskiego”; Honorowa odznaka rzemiosła; Srebrny i Złoty
Medal im. Jana Kilińskiego. Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Starszy Cechu Marian Tyrzyk wręczyli pamiątko-

we grawertony rzemieślnikom,
prowadzącym swoją działalność
powyżej 35 lat, dziękując przy
tym za trud włożony w kultywowanie tradycji rzemieślniczych w
powiecie gostyńskim.
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POWIAT PNIE SIĘ W GÓRĘ
KOLEJNY ROK ZE WZROSTEM W RANKINGU
Proinwestycyjny budżet powiatu gostyńskiego po raz kolejny został doceniony. Według rankingu opiniotwórczego magazynu „Wspólnota” znalazł się on na 60 miejscu spośród 314 sklasyfikowanych samorządów. To kolejny
awans. W ubiegłym roku zajmował 81. lokatę, w 2016 roku natomiast 177. pozycję.
W rankingu co roku publikowanym na łamach magazynu „Wspólnota” pod
uwagę bierze się średnie wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na głowę mieszkańca za okres
trzech poprzednich lat
(2015-2017). Są to nie
tylko środki przeznaczone na infrastrukturę techniczną (np. drogi), ale całość wydatków majątkowych. Dzięki temu klasyfikacja jest miarodajna i pokazuje, jak wygląda kondycja finansowa poszczególnych samorządów.
W rankingu powiatów
sklasyfikowano 314 samorządów w Polsce. Liderem
w tym zestawieniu jest
niezmiennie od dwóch lat
powiat przasnyski. Wzrost
trzeci rok z rzędu zanotował natomiast powiat gostyński. W 2016 roku znalazł się w połowie stawki (177.miejsce). W 2017
roku wykonał ogromny

skok na 81. pozycję. W
tym roku ugruntował swoje miejsce w rankingu,
przesuwając się w górę o
kolejne 21 miejsc (60. pozycja).
- Wysokie miejsce w rankingu to wynik skutecznego pozyskiwania środków
zewnętrznych i dobrych
pomysłów
inwestycyjnych. Przykładem mogą
być modernizowane drogi,
powstające ścieżki rowerowe, rozwój bazy dydaktycznej np. poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w
Brzeziu – komentuje Starosta Gostyński Robert
Marcinkowski. – Ten wynik
to zasługa ludzi, którzy te
pomysły współtworzą i realizują – moich współpracowników, radnych oraz
zarząd powiatu, a także
współpracujących z nami
samorządowców różnych
szczebli – dodaje.

DPS ZIMNOWODA Z NOWYM AUTEM
80 000 złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskał powiat gostyński. Środki przeznaczone będą na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. W sumie nowe 9-osobowe auto przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych kosztować będzie prawie 150 000 złotych.

80 000 zł

6
września
dofinansowania w 9-osobowego
przedstawiciele
busa w wersji
Zarządu Powiastandardowej,
tu Gostyńskiego
dostosowanepodpisali umowę
go do przewona dofinansowazu 8 osób nienie. Zgodnie z jej zapisami Dom pełnosprawnych, w tym dwóch
Pomocy Społecznej w Zimno- na wózkach inwalidzkich. Szawodzie zostanie wyposażony cowana wartość auta to prawie

150 000 złotych. 80 000 złotych
pochodzić będzie ze środków
PFRON. Samochód na potrzeby DPS Zimnowoda zakupiony
zostanie jeszcze w tym roku.
Warto dodać, że Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
świadczy usługi opiekuńcze,
bytowe i wspomagające dla 67

osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wielu osobom towarzyszą
różne ograniczenia,
w tym dysfunkcje narządu ruchu. Dzięki za-

150 000 zł
wartość
samochodu

kupowi nowego
auta potrzeby
podopiecznych
będą mogły być
w jeszcze większy sposób realizowane.
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NIEPART I GOSTKOWO
POŁĄCZYŁA ŚCIEŻKA
Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Niepartem a Gostkowem.
Nowy trakt ma 560 metrów. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli przemieszczać się bezpiecznie pomiędzy miejscowościami. Inwestycję współfinansowała gmina Krobia.
Wykonawcą zadania była firma:
Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z
Krobi. W ramach prac o wartości prawie 450 000 złotych powstał nowy ciąg pieszo-rowe-

rowy z kostki brukowej betonowej o długości 560 m. W trakcie prac ustawiono obrzeża betonowe, krawężniki oraz wjazdy
z kostki brukowej. Ponadto wycięto drzewa oraz przestawio-

no słupy oświetleniowe w Niepacie.
Wartość inwestycji to prawie
450 000 złotych. Współfinansowały ją: powiat gostyński oraz
gmina Krobia.

W GOLI PRACA WRE
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Gola – Czajkowo. Ich wartość to ponad
1,7 mln złotych. Termin wykonania robót mija z końcem października.
Do tej pory w ramach inwestycji wykonano roboty związane z
ułożeniem kanalizacji deszczowej. Obecnie natomiast trwają
prace związane z ustawieniem
krawężnika na ławie betonowej.
Wykonawcą zadania jest firma:

INFRAKOM
KOŚCIAN Sp.z
o.o. Remont obejmuje odcinek
460 m. Ich wartość to ponad
1,7 mln złotych. Zadanie współfinansowane jest przez powiat
gostyński i gminę Gostyń.

KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA
KUPON KONKURSOWY
IMIĘ I NAZWISKO....................................................................

ADRES: ...................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: .....................................................
Złożenie kuponu konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przewarzanie moich danych zawartych w kuponie na potrzeby niniejszego konkursu orz publicznego udostępnienia informacji o wynikach konkursu.

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

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy.
Wśród osób, które do 5 listopada dostarczą kupony
rozlosujemy nagrody - 3 zestawy upominków z logo powiatu.

do

Biura

Obsługi

Klienta

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.powiat.gostyn.pl i profilu
powiatu gostyńskiego na facebooku. Z wybranymi osobami skontaktujemy się również telefonicznie.
Regulamin dostępny jest na stronie www.powiat.gostyn.pl
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