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Oddajemy w Państwa ręce ko-
lejny numer „Faktów Powia-
towych”. Chcemy, by było to 
dla Mieszkańców dobre źró-
dło informacji na temat fak-
tów związanych z działalno-
ścią powiatu gostyńskiego. 
Przyjemnej lektury! 
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Ponad 2,4 mln złotych pozyskał powiat gostyński ze środków unij-
nych na rozbudowę szpitala. W ramach projektu powiększony zo-
stanie oddział chorób wewnętrznych i oddział chirurgii. Powstanie 
oddział paliatywny oraz centralna sterylizatornia. Dzięki temu po-
lepszą się warunki przebywania w lecznicy, a pacjenci korzystać 

będą mogli ze zmodernizowanych sal.  Str. 3
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TANDEM DOŚWIADCZENIA I ŚWIEŻEGO SPOJRZENIA

SPZOZ MA NOWE KIEROWNICTWO
Na początku marca  funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu objęła Justyna Jaskulska. Wspie-
rać ją będzie Jacek Łukomski – doświadczony chirurg, który przez ostatnie 20 lat kierował Szpitalem Wojewódzkim na ul. Lutyckiej w Poznaniu.

Justyna Jaskulska, dyrektor SPZOZ: 
Swoją koncepcję pracy na stanowisku dyrektora oparłam na czte-
rech filarach. Przede wszystkim poszukanie dodatkowych przycho-
dów dla szpitala. Ponadto ograniczenie kosztów – czyli szukanie 
oszczędności, zmiany organizacyjne, a także poprawienie wizerun-
ku szpitala i wyniku finansowego. O wszystkim, co się będzie działo 
w szpitalu informowani będą przede wszystkim pracownicy, dopiero 

potem opinia publiczna i media.

Jacek Łukomski, doradca dyrektora:
Chciałbym zaznaczyć, że jest bardzo duże zainteresowanie Zarzą-
du Powiatu sytuacją szpitala. Jest to bardzo ważne, bo bez  wspar-
cia organu założycielskiego dyrekcja szpitala nic nie może. Zarząd 
Powiatu wyznaczył nam jasno cele. Czy uda nam się je zrealizować? 
Musi się udać. Należy podkreślić, że w szpitalu wiele kwestii jest 
rozwiązanych – jak np. nowoczesne sale operacyjne, wiele jednak 
wymaga korekty. Po analizie sytuacji zastanej, będziemy mogli pod-

jąć pierwsze działania. 

Przypomnijmy, po rezygnacji z 
funkcji dyrektora SPZOZ w Go-
styniu przez Piotra Miadziołkę, 
Zarząd Powiatu Gostyńskiego 
ogłosił konkurs na nowe kierow-
nictwo. Uznanie komisji konkur-
sowej zdobyła Justyna Jaskul-
ska –  od 1989 roku związana 
z gostyńskim szpitalem.  Jedno-
cześnie z końcem lutego rezy-
gnację złożyła dotychczasowa 
zastępca dyrektora ds. medycz-
nych Renata Mikstacka. Zgod-

nie z procedurami konkurs na 
zastępcę nowa dyrektor ogłosić 
będzie musiała w ciągu dwóch 
miesięcy od objęcia stanowiska.  
- Konkurs na dyrektora szpita-
la wywołał bardzo duże zain-
teresowanie opinii publicznej. 
Członkowie komisji konkurso-
wej odbierali sprzeczne komu-
nikaty.  Z jednej strony słysze-
li, że powinni postawić na oso-
bę sprawdzoną, osobę z we-
wnątrz, która doskonale zna po-

trzeby gostyńskiego szpitala. I 
taką osobą jest Justyna Jaskul-
ska. Ale spotykali się też z sy-
gnałami, które wskazywały na 
potrzebę zatrudnienia kogoś z 
zewnątrz, kto będzie mógł wy-
korzystać swoje doświadcze-
nie i wiedzę i spojrzeć z zupeł-
nie innej perspektywy na szpi-
tal. I taką osobą jest Jacek Łu-
komski.
Jacek Łukomski to wykwalifi-
kowany chirurg, który w ostat-

nich latach zajmował się przede 
wszystkim zarządzaniem służ-
bą zdrowia. W latach 1992 – 
1998 pełnił funkcję wiceprezy-
denta Poznania do spraw poli-
tyki społecznej.   Od 1998 roku 
do końca 2017 roku był  dyrek-
torem Szpitala Wojewódzkie-
go w Poznaniu. Ponadto od kil-
kunastu lat jest wykładowcą na 
studiach podyplomowych z za-
kresu zarządzania ochroną 
zdrowia na Uniwersytecie Eko-

nomicznym. Od stycznia 2018 
roku pełni funkcję eksperta Par-
lamentarnego Zespołu ds. Or-
ganizacji Ochrony Zdrowia Sej-
mu RP.  W gostyńskim szpitalu 
będzie wspierał nową panią dy-
rektor pełniąc obowiązki zastęp-
cy dyrektora ds. medycznych do 
czasu rozstrzygnięcia konkursu. 
Nie wyklucza również, że sam w 
tym konkursie wystartuje. 

NOWY SPRZĘT DLA PRZYSZŁYCH MAM
Kardiotokograf (KTG) jest apara-
tem monitorującym czynności ser-
ca płodu, jak również skurcze mię-
śni macicy. Dzięki takiemu urzą-
dzeniu lekarz lub położna są w sta-
nie określić zagrożenie życia płodu 
i podjąć odpowiednie decyzje dla 
bezpieczeństwa matki i dziecka. 

Aparaty KTG używane są codzien-
nie na oddziale położniczo-gineko-

logicznym szpitala. 

Koszt zakupu urządzenia kardioto-
kografu firmy Oxford wraz z wóz-
kiem to 26 812,50 zł. Decyzją Za-
rządu w całości sfinansował go po-

wiat gostyński. 
Warto dodać, że corocznie w 
SPZOZ w Gostyniu na świat przy-
chodzi kilkaset mieszkanek i 
mieszkańców powiatu gostyńskie-
go. 

Aparat KTG trafił do SPZOZ 

w Gostyniu. O zakupie urzą-

dzenia zdecydował Zarząd 

Powiatu Gostyńskiego. Jego 

koszt to prawie 27 tysięcy zło-

tych. Z nowego sprzętu korzy-

stać będą przyszłe mamy na 

oddziale położniczo-gineko-

logicznym szpitala.

W 2015 roku urodziło się 717 dzieci, 
w 2016 – 718, 

natomiast w ostatnim roku 
na oddziale położniczym przyszło

 na świat 812 noworodków

CORAZ WIĘCEJ DZIECI
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W TROSCE O KOMFORT I JAKOŚĆ USŁUG

SZPITAL BĘDZIE ROZBUDOWANY
Ponad 2,4 mln złotych pozyskał powiat gostyński ze środków unijnych na rozbudowę szpitala. W ramach projektu powiększony zo-
stanie oddział chorób wewnętrznych i oddział chirurgii. Powstanie oddział paliatywny oraz centralna sterylizatornia. Dzięki temu po-
lepszą się warunki przebywania w lecznicy, a pacjenci korzystać będą mogli ze zmodernizowanych sal. - Zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców zawsze są dla nas najważniejszym zadaniem. Powiat gostyński wpiera szpital, inwestuje w jego modernizację i rozbu-
dowę bardzo duże pieniądze. Reszta w rękach ludzi, dyrekcji, lekarzy i pielęgniarek. Mam nadzieję, że warunki, które tworzy powiat 

gostyński będą wypełnione odpowiednią opieką i troską o dobro pacjenta – komentuje Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

W ramach projektu powstanie 
nowy 3-piętrowy budynek, któ-
ry bezpośrednio przylegać bę-
dzie do szpitala. Na jego parte-
rze zlokalizowane zostaną po-
radnie przyszpitalne, gabinety 
zabiegowe i lekarskie oraz dia-
gnostyczne (chirurgii dziecięcej, 
gastroenterologiczna, kardiolo-
giczna). Na pierwszym piętrze 
powstanie centralna steryliza-
tornia.  Będzie ona bezpośred-
nio połączona z blokiem ope-
racyjnym.  Wyposażona zosta-
nie w urządzenia do wyjaławia-
nia sprzętu, aparatury, narzędzi, 
bielizny operacyjnej oraz mate-
riałów opatrunkowych. Powięk-
szony zostanie również oddział 
chirurgiczny, dzięki czemu pa-
cjenci korzystać będą mogli z 

nowych 3-osobowych sal, przy-
stosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Na dru-
gim piętrze rozbudowany zosta-
nie oddział wewnętrzny. Trzecie 
piętro zajmować będzie nowo 
powstający oddział paliatywny.  
Nowa powierzchnia użytkowa 
wynosić będzie 1048 m².  Pro-
jekt zakłada także budowę win-
dy oraz przebudowę piwnicy, 
parteru, I i II piętra „starego bu-
dynku” tak, by łączył się z nową 
częścią szpitala. 
Rozbudowa szpitala łączy się 
także z wyposażeniem nowo 
powstałych sal i pracowni. Dzię-
ki temu podniesie się jakość 
świadczonych przez szpital 
usług.

Na początku tej kaden-
cji przyjęliśmy ambitny 
plan modernizacji i rozbu-
dowy gostyńskiego szpita-
la. Dziś jego założenia sta-
ją się rzeczywistością. Ter-
momodernizacja już przyno-
si oszczędności a dzięki pla-
nowanej w najbliższym cza-
sie rozbudowie obiektu zde-
cydowanie poprawią się wa-
runki pobytu dla pacjen-
tów i pracy dla personelu. 
Trzyosobowe sale chorych, 
nowe pomieszczenia dla po-
radni specjalistycznych czy 
połączona z blokiem opera-
cyjnym nowoczesna steryli-
zatornia to konkretne efekty 
naszych działań, które będą 
widoczne już za kilkanaście 
miesięcy.

To nie jedyne środki pozy-
skane na modernizację szpi-
tala.  – Warte podkreślenia 
jest to, że aktywnie zabie-
gamy o środki zewnętrzne. 
Gdzie można, tam aplikuje-
my – i to z dobrym skutkiem. 
To sukces wielu osób za-
angażowanych w pozyski-
wanie tych środków, któ-
ry przekłada się na popra-
wę jakości funkcjonowania 
szpitala.

Warto podkreślić, ze sze-
ścio-, siedmioosobowe sale 
przejdą do historii. Powsta-
ną mniejsze.  Z kolei budo-
wa i wyposażenie central-
nej sterylizatorni to niezwy-
kle kosztowna i jeszcze bar-
dziej potrzebna inwestycja 
To wszystko powoduje, że 
będziemy mieć standardy na 

miarę XXI wieku.

Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy przyczynia-
ją się do pozyskiwania środ-
ków unijnych, bo bez nich by-
śmy się nie rozwijali. Moder-
nizacja to komfort dla pacjen-
tów oraz dla lekarzy. Ważne 
też, że w ramach projektu po-
wstaną poradnie przyszpital-
ne, które będą służyć pacjen-
tom przed i po leczeniu szpi-
talnym. Dzięki powstaniu od-
działu paliatywnego będzie 
można zaopiekować się tymi 
pacjentami, którzy po zakoń-
czeniu leczenia na innych od-
działach i po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości lecze-
nia muszą wracać do domów. 
Na oddziale uzyskają facho-
wą pomoc, która poprawi ich 
komfort.

 Tomasz Wache 
kierownik oddziału chirurgii:

Majid Al. Sleti
kierownik oddziału 

wewnętrznego:
Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński:

Janusz Sikora
Etatowy Członek Zarządu:

W poprzedniej perspekty-
wie finansowej zmodernizo-
wano i przebudowano znacz-
ną część pomieszczeń budyn-
ków SPZOZ w Gostyniu, w tym 
również blok operacyjny. Zaku-
piono nowoczesny sprzęt m.in. 
tomograf komputerowy czy ul-
trasonograf z modułem Dop-
plera. SPZOZ otrzymał rów-
nież dofinansowanie ze środ-
ków unijnych na zakup dwóch 
ambulansów. W roku 2017 roz-
poczęto także termomoderni-
zację placówki, która zgodnie            
z przeprowadzonym audy-
tem energetycznym spowodu-
je znaczne obniżenie kosztów 
związanych z ogrzewaniem 
budynków. Powiat i SPZOZ w 
Gostyniu przystąpili do projek-
tu Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej, której liderem jest 
Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego, a celem jest stwo-
rzenie regionalnej sieci tele-
informatycznej umożliwiającej 
przesyłanie danych wytworzo-
nych przez uczestników projek-

tu – podmioty lecznicze.       

To nie jedyne 

pieniądze dla 

szpitala!

6 765 371,99 zł

2 459 441,05 złcałkowita wartość 

projektu wartość unijnego 

dofinansowania
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AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
CHOROBA ZWIERZĄT - PROBLEM ROLNICTWA

źródłó: www.piwgostyn.pl
  Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, wywoływana przez As-
fivirus, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych 
spadków w produkcji. Póki co choroba nie dotarła do powiatu gostyńskiego. Warto jednak wiedzieć, jak jej zapobiegać. 

Jak uchronić się przed chorobą w gospodarstwie?

Zakażenie przebiega powo-
li i obejmuje znaczny odsetek. 
Droga pokarmowa to najczęst-
szy szlak zakażenia, jak rów-
nież  drogi oddechowe i uszko-
dzona skóra.  Istnieje możli-
wość  przedostania się wirusa 
do chlewni poprzez tzw. wek-
tory tj. nośniki, które nie  cho-
rują, ale przenoszą patogen, 
takie jak: ptaki, szczury, mu-
chy, zwierzęta domowe (mogą 
przenieść wirusa z miejsca na 
miejsce). Objawy zauważal-
ne są dopiero po 6–10 dniach 
po zakażeniu. W związku z 
powyższym bardzo ryzykow-

ny jest zakup prosiąt oraz war-
chlaków z nieznanych źródeł 
po tzw. okazyjnej cenie. 
  Pierwszym symptomem cho-
roby jest wysoka ciepłota cia-
ła zwierząt około 41-42°C, na-
stępnie  sinica skóry uszu, brzu-
cha, boków ciała, wybroczyny 
na skórze, duszność, pienisty i 
krwisty wypływ z nosa, biegun-
ka z krwią oraz wymioty. Nie 
istnieje leczenie  ASF, nie ma 
również szczepień ze względu 
na dużą mutagenność wirusa. 
Walka z chorobą to działania 
administracyjne, polegające na 
wybijaniu  trzody chlewnej i li-

kwidacji stad.
   Asfivirus jest bardzo odpor-
ny na czynniki środowiskowe 
tj. wysychanie, gnicie, zmia-
nę pH, temperaturę itp. Przy-
kładowo, w mięsie mrożonym 
przeżywa około 1000 dni, mię-
so mielone -105 dni, suszo-
ny tłuszcz-300 dni, mięso so-
lone-182 dni, mięso wędzone 
odkostnione  - 30 dni. 

Na czym polega 
ASF?

       odpowiada Powiatowy Lekarz 
Weterynarii  dr nauk wet. Wioletta 

Chałas - Stercuła

Sukces w obronie kraju przed 
ASF zależy w istotnym stopniu 
od poziomu świadomości pro-
ducentów trzody chlewnej oraz 
przestrzegania zasad bioase-
kuracji, ustanowionych Roz-
porządzeniem Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi  z dnia 9 lu-
tego 2018 r. zmieniającym roz-
porządzenie w sprawie środ-
ków podejmowanych w związ-
ku z występowaniem afrykań-
skiego pomoru świń (Dz.U. z 
2018r.,poz.360). Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Gosty-
niu do końca 2018 r. przepro-
wadzi około 500 kontroli w sie-
dzibach stadach, w których na 
stanie Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wid-
nieje trzoda chlewna.
 Wszyscy hodowcy chcący zli-
kwidować świnie zobowiązani 
są po sprzedaży ostatniej sztu-
ki poinformować organ o po-
wyższej czynności w budyn-
ku Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Gostyniu ,miesz-
czącym się przy ulicy Nad Ka-
nią 136. Jednak zamiar likwi-
dacji nie zwalnia rolników od 
przestrzegania podstawowych 
zasad bioasekuracji  do cza-
su sprzedaży wszystkich sztuk 
zwierząt z gatunku suis.
Od kilku miesięcy  Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Gostyniu 
prowadzi cykl szkoleń ułatwia-
jących zrozumienie złożoności 
problemu i poszerzenie wiedzy 
na temat Afrykańskiego Pomo-
ru Świń.  Po każdym wykładzie 
odbywa się panel dyskusyjny, 
podczas którego żadne pyta-
nie tematyczne nie jest pozo-
stawione bez odpowiedzi.
  Wszystkie informacje dotyczą-
ce ASF zamieszczane są regu-
larnie na stronie internetowej 
Powiatowego Inspektoratu We-
terynarii w Gostyniu pod adre-
sem:www.piwgostyn.pl / http://
www.piwgostyn.pl/afrykanski_
pomor_swin.html
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ROWEREM PRZEZ POWIAT
INWESTUJEMY

W tej kadencji samorządu powiatowego (2014-2018) wybudujemy więcej ścieżek rowerowych niż w ciągu czterech 
dotychczasowych (1998 – 2014). To konkretny dowód na wypełnianie naszych zobowiązań wobec mieszkańców i 
realizację priorytetów inwestycyjnych. Stawiamy na bezpieczeństwo, zdrowie, rekreację, sport i aktywność całych 
rodzin. Nowe trasy  powstaną jeszcze w tym roku. Pępowo – Siedlec, Niepart – Gostkowo oraz Gostyń – Krajewi-
ce to najważniejsze kierunki na najbliższe miesiące. Powiat planuje także kilkaset metrów nowej ścieżki pieszo-ro-
werowej przy ul. św. Marcina w Piaskach oraz na trasie Borek Wlkp. – Jeżewo, w kierunku ogródków działkowych.

Bieżąca kadencja samorzą-
du powiatu gostyńskiego upły-
wa pod znakiem wielu inwesty-
cji drogowych i budowie towa-
rzyszących im ścieżek rowe-
rowych. W tych inwestycjach 

wspierają nas także gminy. 
Ścieżki spełniają dwa zasad-
nicze cele. Po pierwsze służą 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwu. Zwiększający się ruch po-
jazdów samochodowych po-

woduje, że rowerzystom coraz 
trudniej poruszać się po dro-
gach. Ma to niebagatelne zna-
czenia zwłaszcza dla rodzin z 
dziećmi. Zdecydowanie łatwiej 
podróżować wzdłuż tras, które 

są wydzielonym, a co najważ-
niejsze bezpiecznym pasem ru-
chu. Po drugie spełniają ważną 
funkcję rekreacyjną służąc jed-
nocześnie poprawie kondycji 
zdrowotnej mieszkańców.  Bie-

ganie, spacery, jazda na rowe-
rze czy rolkach idą dziś w pa-
rze z rozwojem powiatowej in-
frastruktury.

Pierwsze prace przy naszych ścieżkach ruszyły na trasie Pę-
powo – Siedlec. W tym roku zamierzamy dojść do tzw. „dę-

bówki”, co pozwoli na bezpieczną jazdę w innych kierunkach, 
np. Kościuszkowa.

Niezwykle ważna i oczekiwana przez 
społeczność dwóch gmin Krobi i Miej-
skiej Górki ścieżka połączy Gostkowo 
i Niepart. To przedsięwzięcie szcze-
gólne istotne choćby ze względu na 
dzieci uczęszczające do miejscowej 

szkoły. Powiat ogłosił właśnie przetarg 
na to zadanie.

Ruszyły też prace przy przebudowie ul. św. Marcina w Pia-
skach. Powstanie tu kilkaset metrów ciągu pieszo-rowerowe-

go, który będzie się łączył ze ścieżką w kierunku Strzelec Wiel-
kich.

Powiat gostyński zare-
zerwował także 500 000 
zł na budowę ścieżki od 
gostyńskiego ronda Biz-

nesu w kierunku Kra-
jewic. To niezwykle po-
trzebna inwestycja po-
prawiająca bezpieczeń-
stwo przy bardzo ruchli-
wej drodze. Jest szan-

sa, że wesprze ją samo-
rząd województwa wiel-

kopolskiego.

W ramach budżetu obywatelskiego zamierzamy jeszcze w tym roku zbudować 
ciąg pieszo-rowerowy z Borku Wlkp.  w kierunku Jeżewa do ogródków działko-
wych. Mieszkańcy w ramach swej aktywności zdecydowali, że należy postawić 

na to zadanie. I tak też się stało. 

W ubiegłym roku oddaliśmy 
do użytku najdłuższą ścież-
kę rowerową o nawierzch-

ni asfaltowej. Ok. 5,5 kilome-
trowa ścieżka połączyła Kro-
bię z Karcem. Dziś, gdy przy-
szła wiosna, ten odcinek tęt-
ni życiem. Jestem przekona-
ny, że będzie tak również na 
szlakach, które budujemy w 
tym roku. Ścieżki służą zdro-
wiu i bezpieczeństwu miesz-
kańców, a to dla nas wartości 

priorytetowe.

Tekst pochodzi z bloga Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego publikowanego na portalu elka.pl
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- Nie możemy dłużej czekać. Natężenie ruchu na tym odcinku jest uciążliwe dla miesz-
kańców. To, że dziś mogę powiedzieć, że droga powstanie, jest wynikiem współpracy 
czterech samorządów. Gdyby nie determinacja powiatu gostyńskiego i gmin: Gostyń i 
Piaski obwodnica mogłaby nie doczekać się realizacji – mówił w 2016 roku Wicemarsza-
łek Województwa Wojciech Jankowiak. I dodał:  - Potrzeb drogowych w Województwie 
Wielkopolskich jest wiele – szacuje się je na 2,2 mld złotych. Wszystkich nie jesteśmy 
w stanie zaspokoić. Tym bardziej cieszy, że dziś możemy powiedzieć, że powstanie ob-
wodnica Gostynia.
Wówczas też uzgodniono, że w całość inwestycji włączona zostanie budowa 
łącznika 

- Kiedyś obwodnica drogi 434, przebiegającej przez Gostyń nie znajdowała się na li-
ście projektów realizacyjnych województwa wielkopolskiego. Dzisiaj zamierzamy ją 
tam wprowadzić, do wykonania ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Euro-
pejskiej. Od decyzji komisji europejskiej zależy, czy szybciej inwestycja zostanie zre-
alizowana, czy później. Jest duża doza prawdopodobieństwa, ale nie gwarancja. Mu-
simy mieć formalny podpis z Brukseli. Udało nam się już zarezerwować pieniądze na 
przygotowanie dokumentacji projektowej - informował Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woźniak w 2014 roku.
Tak też się stało. Inwestycja w większości sfinansowana zostanie ze środków 
unijnych, 

PIERWSZA WAŻNA DEKLARACJAPIERWSZA WAŻNA DEKLARACJA OBWODNICA PLUS ŁĄCZNIKOBWODNICA PLUS ŁĄCZNIK

KROK KROK DODO
2014 rok 2016 rok

Marszałek Wojewódzwa Marek Woźniak  przy planowanym węźle Marszałek Wojewódzwa Marek Woźniak  przy planowanym węźle 
w Drzęczewiew Drzęczewie

Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak przy planowanym  Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak przy planowanym  
łączniku łączniku 

Powiat gostyński planuje 
dodatkowo wesprzeć 

budowę obwodnicy łączną 
kwotą 1 250 000 zł 

w najbliższych dwóch latach.
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Zespół Szkół Zawodowych  
w Gostyniu

ul. Tuwima 44/ ul. Poznańska1b 63-800 Gostyń
tel. 65 572 05 94

www.zsz-gostyn.com.pl

Technikum w Gostyniu 
kształcące w zawodach:
•technik elektryk
•technik ekonomista
•technik handlowiec 
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
•technik mechatronik
•technik obsługi turystycz-
nej
•technik organizacji reklamy
•technik urządzeń i syste-
mów energetyki odnawial-
nej

Branżowa Szkoła I Stopnia
•Oferujemy kształcenie 
we wszystkich zawodach, 
zgodnie z potrzebami dzi-
siejszego rynku pracy

Szkoła Policealna dla Doro-
słych
•technik bezpieczeństwa 
i higieny pracy
•technik rachunkowości
Szczegółowe informacje 
na www.zsz-gostyn.com.pl 
w dziale Rekrutacja

Oferta edukacyjna 2018/2019
Nadszedł czas zawodowców

Maciej Marcinkowski dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu:
Zespół Szkół Zawodowych im. 
Powstańców Wielopolskich od 
wielu lat kształci fachowców na 
potrzeby współczesnego rynku 
pracy, w tym również rynku lo-
kalnego. Corocznie mury szko-
ły opuszcza około dwustu ab-
solwentów dobrze przygotowa-
nych do pracy w różnych za-
wodach, a także do kontynuacji 
nauki na studiach wyższych. 
Dla tegorocznych absolwen-
tów gimnazjów przygotowali-
śmy atrakcyjną ofertę kształce-
nia dającą możliwości rozwo-
ju młodzieży o różnych zainte-
resowaniach, pasjach i umiejęt-
nościach. Osoby chcące pod-
jąć pracę jako pracownicy mło-
dociani, mający praktykę w za-
kładach pracy, mogą rozpocząć 

od 1 września 2018 roku naukę 
w Branżowej Szkole I Stopnia. 
W klasach wielozawodowych 
będą realizować w szkole zaję-
cia z przedmiotów ogólnokształ-
cących, a szkolenie teoretycz-
ne odbywać się będzie corocz-
nie na czterotygodniowych kur-
sach. Osoby pragnące uzyskać 
tytuł technika i świadectwo doj-
rzałości mogą kontynuować na-
ukę w technikum. 
W ofercie edukacyjnej mamy 
przygotowane klasy kształcą-
ce w następujących zawodach: 
technik elektryk, informatyk, 
mechatronik, mechanik, urzą-
dzeń i systemów energetyki od-
nawialnej, logistyk, ekonomista, 
handlowiec, obsługi turystycz-
nej, organizacji reklamy. 

Przez lata pracy Zespół Szkół 
Zawodowych im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Gosty-
niu stał się szkołą docenianą 
przez uczniów, rodziców i pra-
codawców. Szkoła co roku uzy-
skuje wysokie wyniki w ogólno-
polskich olimpiadach i konkur-
sach. Są to sukcesy logistyków, 
ekonomistów, a także w zakre-
sie energetyki odnawianej oraz 
w zawodach sportowych. Szko-
ła realizuje także liczne projekty 
edukacyjne i praktyki zagranicz-
ne. W 2017 roku Zespół Szkół 
Zawodowych w Gostyniu  otrzy-
mał znaczące wyróżnienie w 
konkursie Wielkopolska Szko-
ła Roku.

Dlaczego warto postawić na Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu?

Roman Sobecki - 
rodzic ucznia 

ZSZ w Gostyniu

Grzegorz Łuczak kl. IV TC
uczeń technikum

Uważam, że ZSZ w Gostyniu umoż-
liwia uczniom duży rozwój w wybra-
nych kierunkach.  Uczę się w zawodzie 
technik logistyk i sądzę, że przez czte-
ry lata nauki w technikum zostałem bar-
dzo dobrze przygotowany do egzami-
nów zawodowych oraz matury. Według 
mnie, szkoła oferuje możliwości spraw-
dzenia samego siebie, za sprawą wielu 
konkursów i olimpiad przedmiotowych, 
daje szansę na osiągnięcie sukcesu.

Zofia Łapawa:
absolwentka 

technik 
ekonomista

Przez 4 lata uczęszcza-
łam do Technikum kształ-
cącego w zawodzie technik 
ekonomista. Czas spędza-
ny w szkole płynął mi szyb-
ko i bardzo miło go wspo-
minam. Był to bardzo waż-
ny i pożyteczny okres w 
moim życiu. Nauczyciele w 
mojej szkole to kompetent-
ni i otwarci ludzie, zawsze 
chętni do udzielania po-

mocy.  Szkoła angażowała 
uczniów w różnego rodzaju 
akcje np. zbiórki żywności, 
pomoc dla WOŚP,  szla-
chetna paczka oraz odby-
wało się dużo konkursów i 
wycieczek itd. Zawód tech-
nik ekonomista stworzył mi 
możliwość szybkiego zna-
lezienia zatrudnienia, dzię-
ki nauczycielom i zdobytej 
wiedzy, mogę z łatwością 
funkcjonować na rynku pra-
cy i wykonywać powierzone 
mi zadania.

Zespół Szkół Zawodo-
wych im. Powstańców 
Wielkopolskich to nowo-
czesna szkoła wycho-
dząca naprzeciw ocze-
kiwaniom zmieniające-
go się rynku pracy. Po-
siada bardzo szerokie 
spektrum profili kształ-
cenia zawodowego. 
Współpracuje z wielo-
ma uczelniami wyższy-
mi oraz zakładami pra-
cy, w których uczniowie 

odbywają praktyki i sta-
że, podczas których zdo-
bywają cenne doświad-
czenie zawodowe. Szko-
ła wspiera ambitną mło-
dzież i stwarza jej mnó-
stwo okazji do wykaza-
nia się nabytą wiedzą, 
poprzez organizację 
i uczestnictwo w licz-
nych olimpiadach i kon-
kursach. 

KROK DO
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Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

w Gostyniu
ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń

tel./fax 65 572 02 92
www.logostyn.pl

Mam na imię Krzysztof. W gostyńskim liceum 
pełniłem funkcję przewodniczącego, a na-
stępnie wiceprzewodniczącego samorządu 
uczniowskiego. Przez 3 lata szkoła pozwoli-
ła mi na rozwój nie tylko naukowy, ale na wielu 
płaszczyznach. Poprzez tworzenie i prowadze-
nie akademii oraz spotkań tematycznych z po-
staciami takimi jak Zbigniew Urbański, czy Ma-
riusz Kwaśniewski, nabyłem umiejętności or-
ganizacyjnych. Dzięki grupie teatralnej rozwi-
nąłem swój talent aktorski oraz byłem uczest-
nikiem prestiżowych konkursów teatralnych w 
Krakowie, Suchym Lesie i Szamocinie, ocenia-

nych przez specjalistów i zawodowych, telewizyjnych aktorów, takich jak Mieczy-
sław Hryniewicz. Byłem także redaktorem w gazecie szkolnej Limbus co pozwoliło 
mi na udział w wykładach organizowanych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. W szkole zawsze dużo się dzieje: dzięki radiowęzłowi, na każdej przerwie 
słuchamy muzyki, mamy też prawo do tworzenia uczniowskiej rady samorządu, któ-
ra organizuje akcje okolicznościowe na Dzień Wiosny, Dzień Patrona, Dzień Sportu, 
czy Mikołajki, sklepik szkolny oferuje uczniom przekąski, a także małe, ciepłe posił-
ki. W tym roku kończę szkołę i opuszczam gmach gostyńskiego „ogólniaka” z baga-
żem doświadczeń, wieloma wspomnieniami i przyjaźniami.

Na rok szkolny 2018/2019 zaproponowaliśmy gimnazjalistom następujące 
klasy:

klasę humanistyczną, ogólną, biologiczną i matematyczną.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu gwarantuje wszechstronne wy-
kształcenie, które zapewnia dostanie się na różne kierunki studiów oraz daje 

możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań.

Tylko w naszej szkole działa 
Ekopracownia – ośrodek eduka-
cyjny. W ramach projektu „Eko-
pracownia” pozyskaliśmy wyso-
kiej jakości sprzęt badawczy do 
szkolnej pracowni laboratoryjnej 
ufundowany przez Starostwo 
Powiatowe w Gostyniu i Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. Prowadzimy monito-
ring środowiska przyrodniczego 
powiatu, opracowujemy i anali-
zujemy wyniki badań, przesyła-
my je do Wydziału Ochrony Śro-
dowiska w Gostyniu. Prowadzi-
my zajęcia terenowe dla szkół 
powiatu i mieszkańców. Dzięki 
nowoczesnym narzędziom ba-
dawczym wykonano badania 
gleby i wody w okolicach Rezer-
watu Torfowiskowo-Źródlisko-
wego w Starym Gostyniu oraz 
badania jakości wody i przepły-
wu rzeki Kani. Organizujemy raj-
dy rowerowe. Współpracujemy 
z Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Poznaniu. Nasi ucznio-
wie systematycznie wyjeżdża-
ją na wykłady do Poznania oraz 
gościmy wykładowców w naszej 
szkole.
Lubisz pisać, a dziennikarstwo 
jest Twoim wielkim marzeniem? 
Dołącz do zespołu redakcyjne-
go szkolnej gazetki „Limbus”, 
czasopisma wydawanego przez 
uczniów naszej szkoły. Swoje 
umiejętności zdobywają na za-
jęciach i wykładach. Współpra-
cujemy z Wydziałem Nauk Spo-
łecznych i Dziennikarstwa UAM 
w Poznaniu. Zapraszamy na 
warsztaty wybitnych i znanych 
dziennikarzy.
A może aktorstwo jest Twoją pa-
sją? Zamiłowanie do tego za-
wodu możesz realizować jako 
członek Grupy Teatralnej MPF. 

Dzięki temu będziesz miał szan-
sę wystąpić nie tylko w naszej 
szkole, ale na deskach teatrów 
całej Polski.
Swoje pasje i zainteresowa-
nia artystyczne możesz realizo-
wać w organizowanym w naszej 
szkole Powiatowym Konkursie 
Literacko-Plastyczno-Fotogra-
ficznym Dialog z rzeczywisto-
ścią z udziałem uczniów wszyst-
kich typów szkół powiatu. W tym 
roku szkolnym miała miejsce już 
trzynasta edycja tego konkursu .
Jeśli swoją przyszłość wiążesz z 
językami obcymi- to tylko w na-
szej szkole masz do wyboru na-
ukę pięciu języków: angielskie-
go, hiszpańskiego, niemieckie-
go, francuskiego, rosyjskiego. 
Mamy pracownię językową z 
prawdziwego zdarzenia. Orga-
nizujemy od wielu lat wymiany 
międzynarodowe. Proponujemy 
udział w Festiwalu Piosenki Ob-
cojęzycznej, którego jesteśmy 
organizatorem. Nasza młodzież 
brała udział w Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmów Krótko-
metrażowych „Frankfilm”.
Jesteśmy jedyną szkołą w po-
wiecie, w której wykładany jest 
przedmiot filozofia. Zajęcia te 
kształcą samodzielne myślenie, 
lepsze rozumienie świata, ludzi 
i samego siebie, a także przygo-
towują do wyzwań, które przy-
niosą w przyszłości studia. Or-
ganizujemy warsztaty filozoficz-
ne dla gimnazjalistów. Tegorocz-
ne odbywały się pod hasłem Fi-
lozof poszukiwany - żywy lub 
martwy!
Swoje pasję sportowe bę-
dziesz mógł realizować w sek-
cjach sportowych działających 
w szkole, a sprawność i tęży-
znę fizyczną zdobywać w naj-
nowocześniejszej i największej 

hali sportowej w powiecie go-
styńskim.
Interesuje Cię matematyka. 
Uczymy według zasady RUP, 
czyli Rozumiem – Umiem – Po-
trafię. Pracownie matematycz-
ne wyposażone są w tablice in-
teraktywne. Nauczyciele mate-
matyki i przedmiotów przyrod-
niczych opracowali projekt doty-
czący czystości powietrza w po-
wiecie gostyńskim. Do udziału w 
projekcie zaprosiliśmy wszyst-
kie gimnazja z powiatu gostyń-
skiego. Organizujemy warszta-
ty dla uczniów ze szkół całego 
powiatu. W bieżącym roku te-
mat brzmiał „Gry losowe – szan-
sa na wygraną czy matematy-
ka”. W zajęciach uczestniczyło 
ok. 90 gimnazjalistów z Gosty-
nia i innych szkół.
Wychowujemy naszych uczniów 
pamiętając o tym, że takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie. Stawiamy na 
patriotyzm – organizujemy sesje 
popularnonaukowe poświęcone 
ważnym rocznicom oraz wyda-
rzeniom związanym z historią i 
kulturą polską z udziałem wykła-
dowców czołowych uczelni pań-
stwowych. Uczymy naszą mło-
dzież wrażliwości na los drugie-
go człowieka – współpracujemy 
z Domem Dziecka w Bodzewie. 
Od kilku lat w ramach wolonta-
riatu współpracujemy ze Szpita-
lem w Gostyniu – „Oddział Baj-
ka – Wędrująca Szpitalna Bi-
blioteka”. Organizujemy pikni-
ki dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej. Bierzemy udział w 
ogólnopolskich akcjach profilak-
tycznych.
Wybierz naszą szkołę – napraw-
dę warto!

Danuta Niedźwiedzińska, dyrektor ZSO w Gostyniu:

Krzysztof Marcinkowski 
tegoroczny absolwent

ZSO w Gostyniu

Do Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu uczęszczałam w latach 1972 - 1976. 
Była to dobra szkoła z tradycjami. Poprzeczkę stawiano wysoko, ale dzięki temu 
bez problemu dałam radę na studiach i w późniejszym dokształcaniu. Dobrze pa-
miętam takich profesorów jak Maria Kruszka- polonistka, Regina Bosakowska - ma-
tematyk czy Zygmunt Jagła - fizyk i wychowawca. Wymagali dużo, ale również dużo 
dawali z siebie. Lekcje były ciekawe i bardzo rzadko przepadały. Pamiętam, że po-
lonistka kochała teatr i potrafiła tą miłością zarazić też nas. Wstyd było się przyznać, 
że przegapiło się poniedziałkowy spektakl teatru telewizji. Do dziś wspominam lek-
cje chemii, wykonywane doświadczenia i dowcipne komentarze prof. Krzysztofika. 
Bardzo lubiłam też lekcje języków niemieckiego i rosyjskiego i do dziś wyjeżdża-
jąc za granicę korzystam ze zdobytych umiejętności. Miałam czas również na dzia-
łalność społeczną. Pełniłam funkcję sekretarza Rady Uczniowskiej w Samorządzie 
Szkolnym, pracowałam aktywnie w sekcji samopomocy uczniowskiej i w szkolnym 
kole PCK.
Szkoła i nauczyciele organizowali wiele imprez i obozów (byłam na 3, co roku w wa-
kacje). LO w Gostyniu wspominam z sentymentem i uznaniem.

Bogumiła Matczak - absolwentka
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Zespół Szkół Rolniczych  
w Grabonogu

Grabonóg 63 63-820 Piaski
tel./fax 65 573 91 46

www.grabonog.pl

Technika kształcące w zawodach:
•Technik architektury krajobrazu,

•Technik inżynierii środowiska i melioracji,
•Technik rolnik,

•Technik usług fryzjerskich,
•Technik weterynarii,

•Technik żywienia i usług gastronomicznych,
•Kelner.

Liceum ogólnokształcące:
•Bezpieczeństwo publiczne działania policji (innowacja pedagogiczna).

Branżowa Szkoła I Stopnia: 
•Kierowca – mechanik,
rolnik, kucharz, piekarz. 

Szkoły policealne:
•Florysta,

•Opiekun osoby starszej,
•Technik usług kosmetycznych.

W Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu można 
kształcić się na poniższych kierunkach.

Bożena Ryczkowska - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu:
Dobry proces rekrutacyjny po-
zwala  uniknąć młodym ludziom 
w przyszłości wielu rozczarowań. 
Dlatego promocja została skiero-
wana do potencjalnych kandyda-
tów  - gimnazjalistów klas trze-
cich. Były to spotkania nauczy-
cieli, uczniów naszej szkoły z 
gimnazjalistami. Bardzo zale-
ży nam na osobistym kontakcie. 
Podczas spotkań prezentowano 
specyfikę poszczególnych zawo-
dów oraz kompetencje kluczowe, 
aby wybrana osoba mogła skon-
frontować  swoje wyobrażenia z 
kształceniem w konkretnym za-
wodzie. Staramy się doskonalić 
jakość usług edukacyjnych, dba-
jąc o wizerunek szkoły, budując 
dobre relacje z otoczeniem szko-

ły. 
Proponujemy każdego roku 
nowe zawody w szkole branżo-
wej, technikum, policealnej i na 
kwalifikacyjnych kursach zawo-
dowych dla naszych kandyda-
tów. W roku szkolnym 2018/2019 
nowe zawody to florysta, kelner 
i opiekun osoby starszej. Opra-
cowywany przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu baro-
metr poszukiwanych zawodów 
wskazuje, że na naszym ryn-
ku pracy tych zawodów braku-
je. Serdecznie zapraszamy oso-
by zainteresowane do kształce-
nia w naszej szkole. Nasza szko-
ła to 77-letnia tradycja działal-
ności oświatowej w Grabonogu. 
Sukcesy życiowe naszych ab-

solwentów dowodzą, że potrafi-
my dobrze przygotować do ży-
cia zawodowego i społecznego. 
Nasz absolwent posiada cechy 
potrzebne nowoczesnemu Euro-
pejczykowi. 
Deklarujemy pomoc w różnych 
obszarach życia ucznia. Wyja-
śnimy, pokażemy, podamy przy-
kłady. Zastosujemy bardziej 
ustrukturalizowane metody re-
krutacji, przy większym wysiłku 
włożonym w przygotowanie ca-
łego procesu, pozwoli  to zacho-
wać obiektywizm i uniknąć pod-
stawowych błędów rekrutacyj-
nych związanych np. ze złą ana-
lizą CV, z efektem pierwszego 
wrażenia, z kierowaniem się nie-
istotnymi kryteriami.

Jestem absolwentem ZSR w Grabonogu i zde-
cydowanie polecam tą szkołę. Pobyt w murach 
ZSR w Grabonogu był wspaniałą przygodą prze-
żywaną w czasie nauki teoretycznej i praktycz-
nej. Obecnie prowadzę firmę AGRO-TOM zaj-
mującą się produkcją maszyn rolniczych - firma  
zdobywa liczne nagrody oraz statuetki cenione 
w branży. Uważam, że szkoła którą ukończyłem 
była wspaniałym wstępem do świata agrobizne-
su. Wiedza, zdobyta podczas nauki w ZSR w 
Grabonogu przekłada się na sukcesy zarówno w 
życiu zawodowym jak i osobistym.

Od dzieciństwa pasjonowałem się zwierzętami, ho-
dowlą i pielęgnacją.  Dlatego już w gimnazjum zde-
cydowałem, że moim wyborem będzie Zespól Szkół 
Rolniczych w Grabonogu – kierunek technik wete-
rynarii. W czasie czterech lat kształcenia zdobyłem 
dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wiem, że po 
opuszczeniu murów szkoły będę mógł pracować w 
tym zawodzie. Zdobyte umiejętności zawdzięczam 
pasji nauczycieli, którą zarażali uczniów. W dalszym 
ciągu pragnę pogłębiać wiedzę potrzebną w pracy 
technika weterynarii.

Dominik Suchora 
uczeń - technik weterynarii

Tomasz Kaniewski
absolwent ZSR w Grabonogu
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SZKOLNY
Gimnazjalisto, wybierz szkołę 

najlepszą dla siebie!

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych  w Krobi

u. Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia
tel. 65 571 12 21

www.zsoiz-krobia.edu.pl

Decyzja wyboru szkoły ponad-
gimnazjalnej jest jedną z waż-
niejszych w Twoim życiu. Najbliż-
sze tygodnie będą okresem in-
tensywnych poszukiwań i zbiera-
nia informacji o przyszłej szkole.
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych im. Ziemi 
Krobskiej w Krobi to nowoczesna 
i stale rozwijająca się placówka 
edukacyjna. Od wielu lat przygo-
towuje dla młodzieży i dorosłych 

bogatą ofertę edukacyjną.
Również w roku szkolnym 
2018/2019 będą funkcjonowa-
ły takie kierunki kształcenia, któ-
re stanowią bardzo atrakcyjną i 
bezkonkurencyjną wśród innych 
ofert propozycję.
Uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych 
im. Ziemi Krobskiej w Krobi uzy-
skują wysokie wyniki egzami-
nów maturalnych i zawodowych, 

odnoszą  sukcesy w olimpia-
dach, konkursach i zawodach 
sportowych, realizują się w licz-
nych szkolnych i pozaszkolnych 
przedsięwzięciach.
Wybór tej szkoły to gwarancja 
uczestnictwa w ciekawych zaję-
ciach pozalekcyjnych, to opieka 
doświadczonych i życzliwych wy-
chowawców. To także takie ini-
cjatywy dyrekcji szkoły i nauczy-
cieli, które stale podnoszą jakość 

pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej.
Drogi Gimnazjalisto, wybierz 
szkołę, która pomoże Ci zrealizo-
wać ważne osobiste cele, która 
rzetelnie przygotuje Cię do wyż-
szych studiów. Wybierz Naszą 
Szkołę, bo w pełni zasługuje na 
takie wyróżnienie.
Ważne informacje o szkole, pro-
ponowanych w nadchodzącym 
roku szkolnym kierunkach kształ-

cenia, a także o zasadach rekru-
tacji można uzyskać, odwiedza-
jąc osobiście szkołę i zapozna-
jąc się z ofertą kształcenia i inny-
mi materiałami na szkolnej stro-
nie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!
dyr. Lech Bem 

DROGI GIMNAZJALISTO!

h 

Piotr Marcinkowski
Przewodniczący Rady Rodziców w ZSOiZ w Krobi
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi jest miejsce 
dla każdego młodego człowieka: zdolnego, kreatywnego i   aktywnego, bez względu na wcze-
śniejsze trudności w nauce czy stan zdrowia. Dyrektor i wychowawcy dbają  o stały kontakt z ro-
dzicami, w celu wymiany informacji o uczniu, czego skutkiem są postępy w nauce oraz pozytyw-
ne zachowanie. Nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, ale również budują w młodzieży wia-
rę we własne możliwości, a ich relacje oparte są na wzajemnym szacunku. Poza tym ZSOiZ w 
Krobi jest szkołą bezpieczną, uczniowie nie są tu anonimowi, nikt ze swoimi problemami nie gi-
nie „w tłumie”.

Ilona Burkowska
Absolwentka LO w Krobi, Dziennikarka „Gazety Lubuskiej”
Po raz pierwszy próg krobskiego liceum przekroczyłam w 1999 roku. 19 lat temu! Naprawdę? 
Liczę jeszcze raz… Zgadza się. Nie wierzę, a może nie chcę wierzyć? Przecież to było niedaw-
no… Na pewno nie aż tak dawno! 
Szperam w szufladzie. Biorę do ręki klasową kronikę, a wspomnienia wywołują uśmiech na 
twarzy. IbL. Tak, to my. Jeszcze dzieci, przestraszone i ciekawe świata. Kolejne strony, kolejne 
lata… Wspominam skrzętnie notowane powiedzonka nauczycieli, wycieczki, uroczystości, kart-
kówki pełne jedynek. Wspólne radości, wspólne troski. I zażyłość, jaka budowała się w nas przez 
lata. Czy się wzruszam? Bardzo! Bo to moja szkoła! Każda kolejna karta utwierdza mnie w prze-
konaniu, że to był wyjątkowy czas. Czas najlepszych wspomnień, najukochańszych przyjaciół, 
najbardziej zwariowanych pomysłów. Czas ludzi, którzy pozostaną w pamięci na zawsze i lekcji, 
które wcale nie odbywały się w szkolnych ławach. Czas nauczycieli, którzy nie mówili, którą dro-

gą iść, tylko wskazywali, na której będzie mniej zakrętów. 
Szkoła się pozmieniała, wypiękniała, wspomnienia trochę zatarł czas. Są jednak miejsca i ludzie, których się nie zapomina. 
Jestem dumna! Przecież ja również jestem częścią… historii tej szkoły!

Klaudia Berger
Uczennica klasy IVcT Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Gdy byłam w gimnazjum, zastanawiałam się, jaką szkołę wybrać. Mój wybór ostatecznie padł na 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Krobi. 
Patrząc na ostatnie cztery lata, z czystym sumieniem mogę stwierdzić, iż był to najlepszy możli-
wy wybór. Moją pasją od zawsze było gotowanie. Uczniowie technikum praktycznej nauki zawodu 
uczą się w dwóch kuchniach. Nowsza przystosowana jest do egzaminów, które musi zdać każdy 
kandydat na technika. Zajęcia w kuchni, czyli procesy technologiczne w gastronomii, były moimi 
ulubionymi lekcjami. Poznałam wiele ciekawych przepisów, wiem, jak nakrywać stół na różne uro-
czystości, a przede wszystkim nauczyłam się pracować w zespole.

Nasza szkoła to przede wszystkim miejsce, w którym panuje miła i bezpieczna atmosfera, a nauczyciele, którzy w niej uczą, 
nie tylko wbijają nam wiedzę do głowy, ale także zawsze pomagają, kiedy tylko mamy jakiś problem. Jedną z wielu rzeczy, 
której nigdy nie zapomnę, był wyjazd na zieloną szkołę. Czas spędzony razem z moją klasą w górach pozwolił nam się na-
prawdę dobrze poznać. Nie mogę także nie dodać o wszystkich wspólnych Dniach Sportu Szkolnego, kiedy łączyliśmy siły, 
aby wspólnie pokonać inne klasy w wyścigu sportowym, a także o wypadach do kina w pierwszy Dzień Wiosny. 
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Po kilku latach oczekiwania Wielkopol-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Pozna-
niu ogłosił przetarg na budowę obwodni-
cy Gostynia. Termin realizacji tej ważnej 
dla powiatu gostyńskiego inwestycji prze-
dłużał się w związku z odwołaniami miesz-
kańców Podrzecza dotyczącymi jej prze-
biegu. Sprawa odwołania została jednak 
zamknięta w ministerstwie i można było 
wreszcie przygotowywać dokumenty do 
przetargu. Cały proces inwestycyjny po-
trwa 2-3 lata. Będzie to największa inwe-
stycja drogowa realizowana przez samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego. Dzię-
ki temu ruch ciężki samochodów jadących 
w kierunku Poznań - Wrocław zostanie wy-
prowadzony  z centrum miasta Gostynia

Andrzej Pospieszyński
Radny Sejmiku Wojewódzkiego

Wiesław Glapka
Wójt gminy Piaski 

Starosta Gostyński
 Robert Marcinkowski: 

Projekt łącznika był kluczowy:

Czesław Kołak
Wicestarosta Gostyński

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
ogłosił przetarg dotyczący budowy ob-
wodnicy Gostynia w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 434. Droga obiegnie miejsco-
wość od wschodniej strony. To dobra wia-
domość dla mieszkańców powiatu gostyń-
skiego. Inwestycja nie byłaby możliwa bez 
współpracy pomiędzy samorządem woje-
wódzkim, powiatem gostyńskim a gmina-
mi: Piaski i Gostyń. 

Inwestycja jest prowadzona w formule „projektuj i 
buduj”. Oznacza to, że zadaniem wykonawcy bę-
dzie opracowanie projektu drogi, uzyskanie zezwo-
lenia na jej budowę, przeprowadzenie prac budow-
lanych oraz otrzymanie pozwolenia na użytkowanie 
infrastruktury. Sfinansowany będzie ze środków unij-
nych.  W większości  pieniądze pochodzić będą z 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego, wkład własny zapewni samorząd wojewódzki. 
Planowana obwodnica liczyć będzie ponad 6,6 km. 
Powstanie dwupasmowy odcinek przystosowany do 
ruchu ciężkiego. Dzięki staraniom samorządu do in-
westycji włączono budowę łącznika, będącego prze-
dłużeniem ulicy Europejskiej. 

OBWODNICYOBWODNICY

Obwodnica północ - południe, którą ma budować sa-
morząd województwa wielkopolskiego, ze względu 
na planowane w przyszłości połączenie  z obwodni-
cą drogi krajowej nr 12 mogła być w początkowym 
etapie doprowadzona jedynie do węzła Drzęczewo. 
Dlatego samorządy lokalne wyszły z inicjatywą bu-
dowy łącznika z ulicą Europejską. Przygotowana 
pierwotnie przez gminę Gostyń koncepcja zakładała 
wykorzystanie istniejących szlaków (drogi do Bogu-
sławek, szutrowej nawierzchni w kierunku bazyliki na 
Świętej Górze oraz odcinka Gostyń – Drzęczewo) po 
przeprowadzeniu odpowiednich prac modernizacyj-
nych. Ze względu na liczne skrzyżowania, uznaliśmy 
tę koncepcję za niewłaściwą. Podobne zdanie wyra-
ził również marszałek Marek Woźniak przebywający 
z wizytą w powiecie gostyńskim. Samorząd powiato-
wy podjął się odpowiedzialnego zadania opracowa-
nia dokumentacji projektowej nowego łącznika. Nie 
było to zadanie łatwe. Pamiętam trudne spotkania w 
sprawie kolizji energetycznych na projektowanej tra-
sie, negocjacje z przedsiębiorcą i szukanie kompro-
misu, który ostatecznie osiągnęliśmy. Za nami wiel-
ka praca i ważny krok w kierunku obwodnicy. Mając 
tak istotny argument w postaci dokumentacji, mogli-
śmy przekonywać władze województwa, aby obwod-
nicę i łącznik scalić w spójny projekt. Wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak potwierdził, że tak właśnie się 
stanie. Jestem przekonany, że bez projektu łącznika 
który przygotowaliśmy, nie byłoby to możliwe. 
Obwodnica ma olbrzymie znaczenie dla Gostynia, 
Piasków, całego powiatu gostyńskiego, a nawet po-
łudniowo – zachodniej Wielkopolski. Został wykona-
ny ważny krok, który nie byłby możliwy bez zaan-
gażowania wielu osób i instytucji. Zwłaszcza samo-
rządowcom wszystkich szczebli, dyrekcji i pracowni-
kom WZDW chcę złożyć wyrazy szczególnego po-
dziękowania za wkład pracy, odwagę w podejmowa-
niu decyzji i determinację. Podobnie jak większość 
mieszkańców powiatu gostyńskiego, z niecierpliwo-
ścią czekam na pierwsze efekty.

Dokumentacja łącznika 
kosztowała 180 tys. zł. 

Koszty zostały podzielone po 
połowie między gminę Gostyń 

i powiat gostyński. Zadanie 
wykonał powiat.

Wśród najważniejszych za-
dań, jakie stają przed sa-
morządem, jest należy-
te utrzymanie i rozwój sie-
ci dróg. Budowa obwodnicy 
jest jednym z działań w tym 
zakresie. Mamy nadzieję, 
że planowana inwestycja 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 434 przyczyni się do dal-
szego rozwoju Strefy Akty-
wizacji Gospodarczej, która 
jest położona nieopodal jej 
przebiegu. 

źródło: WZDW

Potrzeba budowy obwodnicy była sy-
gnalizowana przez mieszkańców po-
wiatu od kilku lat. To, że możliwe było 
ogłoszenie przez Wielkopolski Zarząd 
Dróg przetargu na jej budowę to efekt 
wielomiesięcznych rozmów z wice-
marszałkiem Wojciechem Jankowia-
kiem. Po pozytywnym wyniku przetar-
gu będzie można założyć, że tak długo 
oczekiwana droga powstanie w ciągu 
dwóch - trzech następnych lat.  Będzie 
to ogromne udogodnienie dla miesz-
kańców powiatu i osób przyjezdnych.  
Obwodnica wyprowadzi ruch tranzyto-
wy na trasie Poznań – Wrocław z cen-
trum Gostynia. 
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PONAD 420 TYSIĘCY DLA ORGANIZACJI
173 475,00 zł – dotacje w takiej wysokości  trafiły do organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim. W tym roku pre-

miowane były te projekty, które wpisywały się w cykl obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 

setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.  Powiat wsparł także Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz bez-

płatny punkt porad prawnych, co łącznie daje kwotę 424 200,88 zł dla trzeciego sektora.

Konkurs ogłoszony został w 
zakresie 8 priorytetów i 26 za-
dań. Organizacje realizować 
będą inicjatywy  w zakresie ra-
townictwa i ochrony ludności,  
oświaty i wychowania, promo-
cji i ochrony zdrowia oraz po-
lityki prorodzinnej i pomocy 
społecznej. Ponadto ich dzia-
łania dotyczyć będą polityki 
społecznej, kultury fizycznej i 

turystyki, kultury i dziedzictwa 
kulturowego, a także  ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. 
Łącznie na realizację wszyst-
kich zadań przeznaczono kwo-
tę 173 475,00 zł. Wśród cieka-
wych inicjatyw realizowanych 
w tym roku znalazła się m.in. 
majówka z udziałem grup re-
konstrukcyjnych przedstawia-

jącej historyczne fragmenty 
dziejów powstania wielkopol-
skiego, realizowana przez Sto-
warzyszenie Impakt. Stowa-
rzyszenie Absolwentów i Sym-
patyków ZSZ w Gostyniu bę-
dzie z kolei realizować zaję-
cia z In line hokej (hokej na rol-
kach). Młodzież i dzieci uczest-
niczące w zajęciach będą na 
rolkach odwiedzać miejsca 

pamięci związane z Powsta-
niem Wielkopolskim, a historyk 
przybliży na miejscu fakty hi-
storyczne. Ponadto w ramach 
konkursu odbędzie się rodzin-
ne śpiewanie piosenek patrio-
tycznych czy Wielkopolskiej 
Ofensywy  Rowerowej. 
60 725,88 zł przyznano też na 
działalność bezpłatnego punk-
tu porad prawnych prowadzo-

nego przez organizację po-
zarządową. Ponadto realizo-
wana jest trzyletnia umowa z 
Bonifraterskim Ośrodkiem In-
terwencji Kryzysowej na kwo-
tę 190 000,00. W sumie na 
wsparcie trzeciego sektora 
przeznaczono 424 200,88 zł. 

PGS
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WSPINAJĄ SIĘ NA SPORTOWE SZCZYTY

      STYPENDIA ROZDANE
14 młodych zawodników otrzymało stypendia sportowe w wysokości 1000 
złotych przyznawane przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego. Doceniono ich 

wysiłek, zaangażowanie oraz osiągane wyniki.  

W tym roku decyzją Zarządu Powiatu Go-
styńskiego stypendia sportowe trafiły do 
14 zawodników, trenujących w klubach: 
Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka”, 
Kolarski Klub Sportowy „Gostyń”, Stowa-
rzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki, 
UKS Mróz Jedynka Kórnik, Dalekowschod-
nie Sztuki i Sporty Walki ,,Kyosa”, Akade-
mia Sztuk Walki ,,Kwon”. 
Zgodnie z regulaminem stypendia otrzy-
mują zawodnicy – amatorzy, którzy osią-
gają wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie międzynarodowym i krajo-
wym, mieszkający na terenie powiatu go-
styńskiego i posiadający licencję zezwala-
jącą na uprawianie określonych dyscyplin 
sportowych. Nagrodzeni mogą być ucznio-
wie szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpod-
stawowej lub wyższej do 26 roku życia.
Dodatkowym kryterium są osiągane wyniki 
sportowe. Stypendyści muszą reprezento-
wać kraj w danej dyscyplinie sportu, zająć 
co najmniej 12. miejsce w mistrzostwach 

kraju w swojej kategorii wiekowej, brać 
udział w oficjalnych zawodach międzyna-
rodowych w swojej kategorii wiekowej lub 
realizować program przygotowań do kolej-
nych zawodów tej samej rangi. 
 
Stypendia w wysokości 1000 złotych (200 
złotych miesięcznie) przyznawane są na 
okres od 01.03.2018 r. do 31.07.2018 r. – 
Wprawdzie stypendia to kropla w morzu 
Waszych sportowo-finansowych potrzeb, 
to jednak świadczą one o tym, że jeste-
ście sportowcami znanymi i docenianymi 
w powiecie. Zdajemy sobie sprawę, że za 
tymi sukcesami stoi Wasza ogromna pra-
ca wspierana na co dzień przez trenerów i 
rodziców – mówił Etatowy Członek Zarzą-
du Janusz Sikora, jednocześnie życząc za-
wodnikom i trenerom oraz rodzicom aby 
efekty tej pracy w postaci osiąganych suk-
cesów dały wszystkim radość i satysfakcję.  

Lista osób otrzymujących 
stypendium sportowe w 
2018 r
1.Jakub Frąckowiak – Kolar-
ski Klub Sportowy „Gostyń”
2.Łukasz Kowal – Kolarski 
Klub Sportowy „Gostyń”
3.Kamil Kordus – Kolarski 
Klub Sportowy „Gostyń”
4.Monika Gregor – Stowa-
rzyszenie Dalekowschod-
nich Sztuk i Sportów Walki 
,,Kyosa”

5.Karol Łapawa – Stowarzy-
szenie Klub Sportowy Spor-
ty Walki
6.Klaudia Budasz – Stowa-
rzyszenie Klub Sportowy 
Sporty Walki
7.Karolina Przybylak – UKS 
Mróz Jedynka Kórnik
8.Dominik Poznański – 
Uczniowski Klub Sportowy 
,,Kaniasiatka” Gostyń
9.Patryk Michalczyk – 
Uczniowski Klub Sportowy 

,,Kaniasiatka” Gostyń
10.Krystian Michalczyk – 
Uczniowski Klub Sportowy 
,,Kaniasiatka” Gostyń
11.Bartłomiej Szymkowiak 
– Akademia Sztuk Walki 
,,Kwon” 
12.Michał Górski – Akade-
mia Sztuk Walki ,,Kwon”
13.Dagmara Gleń – Akade-
mia Sztuk Walki ,,Kwon”
14.Marietta Mazurek – Aka-
demia Sztuk Walki ,,Kwon”

MŁODZIEŻ KIBICOWAŁA
Dzięki wspólnej akcji Klubu Sportowego Unia Leszno i powia-
tu gostyńskiego uczniowie powiatowych szkół ponadpodsta-
wowych oraz wychowankowie domu dziecka i świetlic środo-
wiskowych mają okazję kibicowania leszczyńskim „Bykom”. 
Projekt „Jestem kibicem przez duże K” zakłada pięć wyjazdów 
na mecze żużlowe. Pierwszy odbył się w niedzielę 15 kwietnia. 

Celem akcji jest wychowanie 
młodych ludzi w duchu kultural-
nego kibicowania, bez wulgary-
zmów i agresywnych zachowań. 
Realizowana jest  przy współ-
pracy Komendy Miejskiej Poli-
cji w Lesznie. Młodzież na me-
cze przychodzi w większych 
grupach, zawsze opatrzona w 
transparenty, flagi i szale w bar-
wach Fogo Unii Leszno. Szko-
ły biorące udział w akcji „Jestem 
Kibicem przez duże K” odbywa-
ją przed meczem wykład z poli-
cjantem na temat zachowań na 
stadionach.

Każdorazowo powiat gostyński 
organizuje transport i zapewnia 
bilety dla ok. 40 uczniów i ich 
opiekunów. 
Pierwsza okazja do wspólne-
go kibicowania miała miejsce w 
niedzielę 15 kwietnia.  Razem z 
gostyńską młodzieżą leszczyń-
skie „Byki” wspierali: Starosta 
Robert Marcinkowski i Wicesta-
rosta Czesław Kołak. Kolejne 
mecze z udziałem kibiców z po-
wiatowych placówek odbyły się: 
27 kwietnia i  6 maja. Następne 
planowane wyjazdy:  27 maja 
oraz  17 czerwca. 

PRZEZ DUŻE „K”
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WEJDŹ DO GRY!
RUSZAJ ŚLADAMI POWSTANIA

Ile centymetrów kwadratowych ma „denko” powstańczej rogatywki? Gdzie znajdują się pomniki, tablice czy zbiorowe mogiły upa-
miętniające powstanie wielkopolskie? Dzięki „Questowi śladami powstania” mieszkańcy powiatu gostyńskiego przeniosą się na 
chwilę do wydarzeń sprzed stu lat. Aby przebyć całą drogę, potrzebny będzie rower lub samochód, trochę wolnego czasu i pasja od-
krywania historycznych zagadek. Na każdego, kto odpowie poprawnie na 31 pytań czekać będzie zestaw gadżetów. Wśród nich roz-

losowane zostaną również trzy nagrody główne.

„Quest śladami powstania” to 
propozycja dla rodzin, młodzie-
ży czy szkół z powiatu gostyń-
skiego. Dzięki zestawowi 31 py-
tań jego uczestnicy będą mogli 
poznać miejsca związane z po-
wstaniem wielkopolskim. Znaj-
dują się one na terenie wszyst-
kich gmin powiatu gostyńskie-
go.  Jak przystąpić do gry? Wy-
starczy w Starostwie Powia-
towym w Gostyniu lub w cza-
sie organizowanych przez po-
wiat gostyński wydarzeń ode-
brać bezpłatną książeczkę pt.: 

„Quest śladami powstania”. Na-
stępnie w dowolnym dla siebie 
czasie udać 
się w dro-
gę, zgod-
nie ze wska-
z ó w k a m i 
zawar tymi 
w queście. 
P o d r ó ż o -
wać moż-
na samo-
chodem, ro-
werem, pie-
szo – w pojedynkę lub w gru-

pie. Akcja trwa od 27 marca do 
10 października 2018 roku. W 

tym czasie, każdy, kto dostar-

czy poprawnie wypełnioną ksią-
żeczkę do Biura Promocji i Roz-
woju Powiatu otrzyma nagrodę 
– zestaw gadżetów z okolicz-
nościowym logotypem. Dodat-
kowo, wśród wszystkich biorą-
cych udział w zabawie 10 paź-
dziernika zostaną wylosowane 
trzy wartościowe nagrody. 
Quest powstał na zlecenie po-
wiatu gostyńskiego w ramach 
obchodów roku jubileuszowe-
go, związanego ze 100-leciem 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz setnej rocznicy 

wybuchu powstania wielkopol-
skiego. Dodatkowo każdy, kto 
przyniesie poprawnie wypełnio-
ny quest otrzyma polską flagę – 
w ramach wydawnictwa promo-
wana będzie akcja wywieszania 
biało-czerwonych flag 11 listo-
pada, 27 grudnia oraz 7 stycz-
nia.
Autorami questu są historycy: 
Anita Woźniak, Aleksandra Żyt-
kowiak oraz Robert Zbieralski. 

Quest do odebrania 
w Starostwie Powiatowym 

w Gostyniu
(Gostyń, ul. Wrocławska 256)

Każdy, kto dostarczy 
wypełnioną książeczkę, 

otrzyma zestaw 
powiatowych gadżetów. 

Tradycyjnie ze wszystkich gmin 
powiatu gostyńskiego i nie tyl-
ko wyruszą grupy rowerzystów. 
Do przejechania będą mieli re-
kreacyjny dystans, wyznaczo-
ny przez gminnych koordynato-
rów. Około godziny 14:00 wszy-

scy uczestnicy „opanują” Piaski 
i wspólnie wjadą na metę raj-
du – przy Zespole Szkół w Pia-
skach, gdzie czekać będzie na 
nich wiele atrakcji: ciepły po-
siłek, muzyczne występy oraz 
konkursy z nagrodami, a wśród 

nich rower. 
Rajd przeznaczony jest dla ca-
łych rodzin. Oprócz osób doro-
słych może w nim brać udział 
także młodzież w wieku 16 – 18 
lat za zgodą rodziców. Nato-
miast dzieciom w wieku poniżej 

16. roku życia towarzyszyć mu-
szą dorośli opiekunowie. 
Organizatorami wydarzenia są: 
powiat gostyński, gmina Piaski, 
Międzygminny Związek Tury-
styczny „Wielkopolska Gościn-
na”, Towarzystwo Rowerowe - 

Piaski, gminy: Borek Wlkp., Go-
styń, Krobia, Pogorzela, Poniec 
oraz Centrum Rozwoju Gminy 
Pępowo.
Szczegóły wkrótce!
www.powiat.gostyn.pl

To już kolejna edycja rodzinnego rowerowego święta.  10 czerwca 2018 roku odbędzie się Wielkopolska Ofensywa Rowerowa z metą 
przy Zespole Szkół w Piaskach. Na uczestników czeka rekreacyjny dystans do przejechania, festyn z wieloma atrakcjami i nagroda-
mi – wśród nich ta najcenniejsza – rower. 
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 OSTATNI WEEKEND SIERPNIA

Z MARYLĄ RODOWICZ

Piaski Disco Summer Festival Show – Powiatowe Za-
kończenie Lata po raz drugi odbędzie się w Piaskach 
na placu przy szkole. Muzyczne emocje zapewnią w 
ostatni weekend sierpnia (25 sierpnia 2018 roku) li-
tewski zespół Black Biceps oraz Łobuzy. Prawdzi-
wym hitem będzie natomiast występ gwiazdy wie-
czoru – lubianej i kochanej przez kilka pokoleń Pola-
ków Maryli Rodowicz.
Wydarzenie współorganizowa-
ne jest przez gminę Piaski, po-
wiat gostyński oraz Stowarzy-
szenie: „Oliwskie Słoneczko”. 
Wstęp będzie bezpłatny. 
Główna część imprezy rozpocz-
nie się o godzinie 19.30. Wte-
dy na scenie zaprezentuje się 
Black Biceps – zespół z litew-
skiego Niemenczyna, grupa za-
łożona w 2013 r., składająca 
się z mło-
dych, wy-
kształco-
nych mu-
zyków. W 
sieci re-
kordy po-
pularno-
ści bije 
o b e c n i e 
ich utwór: 
„Depozito”, będący przeróbką 
znanego hitu: „Despasito”.  Bę-
dzie to wstęp do prawdziwych 
muzycznych emocji. O 21.00 na 
scenie pojawi się legenda pol-
skiej muzyki rozrywkowej – Ma-
ryla Rodowicz. Ponad godzin-
ny koncert składać się będzie 
z prawdziwych przebojów, któ-
re Polacy znają i śpiewają z ar-
tystką od ponad 50 lat. Na de-
ser natomiast, o godzinie 22.30, 
wystąpi zespół Łobuzy, zna-
ny słuchaczom z takich utwo-
rów jak: „Ona czuje we mnie pi-
niondz” czy „Łobuz kocha naj-
bardziej”. 
-To będzie prawdziwy hit – tak o 
koncercie Maryli Rodowicz pod-
czas konferencji prasowej mó-
wił Starosta Gostyński Robert 
Marcinkowski. - Po raz drugi 
organizujemy wydarzenie, któ-
re być może stanie się trady-
cją. Opiera się na dobrej współ-

pracy z gminą Piaski i Stowa-
rzyszeniem Oliwskie Słonecz-
ko. Wspólne przedsięwzięcie w 
ubiegłym roku okazało się strza-
łem w dziesiątkę. W tym roku li-
czymy na powtórkę, zwłaszcza, 
że na scenie wystąpi gwiazda, 
która łączy pokolenia – doda-
wał. 
- Gmina Piaski zrezygnowała 
z tradycyjnych Dni Piasków na 

rzecz wydarzenia 
na koniec lata, or-
ganizowanego w 
ostatni weekend 
sierpnia. Ubiegło-
roczny festiwal 
według szacun-
ków zgromadził 
ponad 6-tysięczną 
widownię. W tym 
roku mamy na-

dzieję na podobną frekwencję. 
Rozbudowana zostanie strefa 
dla dzieci. Będzie to wydarze-
nie dla całych rodzin – mówił z 
kolei Wójt gminy Piaski Wiesław 
Glapka. 

Wydarzenie poprowadzi tak jak 
w ubiegłym roku Maciej Smoliń-
ski muzyk i prezenter Polo TV. 
Od godziny 17.00 ruszy też mia-
steczko festiwalowe. Funkcjo-
nować będą stoiska gastrono-
miczne  oraz strefa dla dzieci. 

Przypomnijmy, Piaski Disco 
Summer Festival Show – Po-
wiatowe Zakończenie Lata or-
ganizowane jest w tej formu-
le po raz drugi. Ubiegłoroczny 
koncert zgromadził tłumy. We-
dług nieoficjalnych szacunków 
podczas wydarzenia bawiło się 
kilka tysięcy osób. 

25 sierpnia 2018 r. 
godz. 19.30

Plac przy Zespole Szkół 
w Piaskach 

 BĘDZIE MUZYCZNIE I SMACZNIE!
DOŻYNKI POWIATOWE „DOBRE SMAKI POWIATU” 2018

Tradycyjny obrzęd dożynkowy, wiejskie targowisko, kulinarne przedszkole, gotowa-
nie na bazie białej kiełbasy, stoiska lokalnych producentów, animacje dla dzieci, kon-
cert muzyki filmowej, a na deser Bracia akustycznie. Tegoroczne dożynki powiatowe 
„Dobre Smaki Powiatu”, które tradycyjnie odbędą się 15 sierpnia na Świętej Górze, 

to mieszanka lokalności, dobrego jedzenia i jeszcze lepszej zabawy.
Powiat gostyński wspólnie z 
gminą Piaski i Kongregacją 
Oratorium św. Filipa Neri w Go-
styniu zapraszają na coroczne 
dożynki powiatowe pod hasłem: 
„Dobre Smaki Powiatu”. Wy-
darzenie dedykowane jest ca-
łym rodzinom. Tradycyjnie roz-
poczyna się mszą świętą kon-
celebrowaną. Po niej nastąpi 
uroczystość obrzędowa Święta 
Plonów i koncert Świętogórskiej 
Orkiestry Dętej.  
Po części oficjalnej zapewnia-
my atrakcje dla całych rodzin.  
W tym roku odbędzie się wspól-
ne gotowanie na bazie białej 
kiełbasy– produktu z unijnym 
certyfikatem jakości Chronione-
go Oznaczenia Geograficzne-
go. Uczestnicy przekonają się, 
że przysmak doskonale nada-

je się jako podstawa przystawki, 
zupy czy dania głównego. Za-
planowano mnóstwo atrakcji dla 
dzieci – animacje nawiązujące 
do okresu międzywojennego, 
warsztaty kulinarne, czy chle-
bowe przedszkole. Tradycyjnie 
na placu kultowym zaprezen-
tują się lokalni producenci: pie-
karze, wędliniarze, producenci 
miodów, smalców, soków i inni. 
Po raz trzeci stanie też wiejskie 
targowisko – gdzie mieszkań-
cy będą mogli zakupić specja-
ły prosto od producenta. Kolej-
ny raz zorganizowany zostanie 
Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, 
w czasie którego będzie można 
dołączyć do bazy potencjalnych 
dawców szpiku. 
Mieszkańcy powiatu gostyń-
skiego będą mogli obejrzeć też  

koncert filmowy w wykonaniu 
teatru tańca ArtDance.  W cza-
sie widowiska zaprezentują się 
śpiewacy, tancerze oraz akro-
baci. Gwiazdą wieczoru zaś bę-
dzie zespół Bracia. Liderami 
grupy są Piotr i Wojciech Cu-
gowscy. Zgromadzonym przy-
pomną takie hity jak: „Wierzę w 
lepszy świat”, „Zaklęty krąg” czy 
„Nad przepaścią”. 
Po raz czwarty przeprowadzo-
ny ponadto zostanie konkurs na 
„Dobre Smaki Powiatu”, w cza-
sie którego to mieszkańcy po-
wiatu gostyńskiego będą mogli 
zdecydować, jakie produkty sta-
nowią pyszną wizytówkę nasze-
go regionu. 

Dożynki powiatowe co roku przyciągają całe rodziny 
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KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA

                   IMIĘ I NAZWISKO....................................................................

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

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

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

KUPON KONKURSOWY

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy. 
Wśród osób, które do 15 czerwca 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 lu 
powiatu gostyńskiego na facebooku. Z wybranymi osobami skontaktujemy się również telefonicznie.
Regulamin dostępny jest na stronie www.powiat.gostyn.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kuponie na potrzeby niniejszego kon-
kursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz 922 ust. z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

                 

                 

                 

POWIAT GOSTYŃSKI I GMINA POGORZELA 
BUDUJĄ NAOKOŁO

Pogorzela ma rondo. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy samorządu powiatowe-
go i gminnego. Nowe skrzyżowanie kosztowało ponad 1,1 mln złotych. Inwestycja kończy 

etap prac związanych z powstaniem obwodnicy Pogorzeli.

Inwestycję realizowała fir-
ma Drogbud Sp. z.o.o. Łączny 
koszt zadania to 1 142 728,46 
zł. Budowa ronda jest zwień-
czenie prac związanych z po-
wstaniem obwodnicy Pogorzeli.  
Koncepcja takiego rozwiązania 

drogowego powstała 9 lat temu. 
Od tego czasu powiat gostyński 
i gmina Pogorzela realizowali ją 
w kilku etapach. Były to budowa 
obwodnicy o długości  1100 m, 
przebudowa ul. Armii Poznań, 
budowa 800-metrowej ścieżki 

pieszo-rowerowej w Elżbietko-
wie,  przebudowa chodnika na 
ul. Krotoszyńskiej oraz budowa 
ronda. 
Warto dodać, że nowo powsta-
łe rondo jest pierwszym na dro-
dze powiatowej i drugim budo-

wanym przez powiat gostyński 
(wspólnie z samorządem wo-
jewódzkim i gminą Gostyń po-
wiat finansował Rondo Biznesu 
na ul. Wrocławskiej w Gostyniu, 
przy wjeździe do strefy gospo-
darczej). 

NIE DLA 
ZAŚMIECANIA!

Sprzęt AGD, RTV, meble, mate-
riały budowlane i części samo-
chodowe – między innymi tego 
rodzaju śmieci znaleźć można w 
przydrożnych rowach. Aby prze-
ciwdziałać tym zachowaniom, 
powiat gostyński zakupił fotopu-
łapki. Ich zadaniem będzie reje-
strować sytuacje śmiecenia przy 
drogach. Sprawcy tych wykro-

czeń poniosą konsekwencje.

Fotopułapka jest narzędziem do 
walki z osobami pozostawiający-
mi śmieci w niedozwolonych miej-
scach. To niewielkie urządzenie po 
wykryciu ruchu wykonuje zdjęcia 
nawet w ciemności. Dzięki temu 
można zidentyfikować sprawcę 
zaśmiecania rowów. 
Powiat gostyński zakupił takie 
urządzenia, które umieszczane 
będą przy drogach powiatowych. 
Wizerunki ewentualnych spraw-
ców  przekazane zostaną orga-
nom ścigania.  Urządzenia mają 
być przede wszystkim ostrzeże-
niem dla osób, które zaśmiecają 
rowy przy drogach powiatowych. 


