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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MAMY TO!
UMOWA NA BUDOWĘ OBWODNICY PODPISANA
To historyczna chwila w powiecie gostyńskim. W Starostwie Powiatowym w Gostyniu podpisana została umowa na obwodnicę Gostynia. Zgodnie z jej zapisami, droga ma być wybudowana w latach 2018 – 2021. Wartość inwestycji to ponad 116 mln złotych. 85%
tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Więcej - str. 5
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GOLA W REMONCIE
UWAGA NA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Gola. Prowadzone są od
skrzyżowania z drogą krajową nr 12 aż do skrzyżowania przy sali wiejskiej w Goli. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami.
W pierwszej kolejności wyko- jektem zmiany organizacji.
nane zostaną prace w zakre- Utrudnienia związane z przesie kanalizacji deszczowej, budową drogi potrwają do końwymiany krawężca października.
ników i obrzeży
Prosimy
kierowkoszt
oraz przebudowy
ców o zachowanie
nawierzchni jezdostrożności i doprzebudowy
ni i chodników na
stosowanie się do
to
długości 460 m.
pojawiającego się
ponad
Roboty będą prooznakowania. Wy1 700 000 zł konawcą robót jest
wadzone etapowo przy częścioINFRAKOM KOwym i całkowitym
ŚCIAN Sp. z o. o.
Inwestycję współwyłączeniu jezdni. Ruch odbywać się będzie finansują powiat gostyński i
zgodnie z opracowanym pro- gmina Gosyń.

ULICA ŚW. MARCINA JAK NOWA
Zakończyła się dwuetapowa modernizacja ulicy Św. Marcina w Piaskach. Łączny koszt
inwestycji to prawie 1,5 miliona złotych. Zadanie realizowane było we współpracy powiatu gostyńskiego i gminy Piaski.
Pierwszy etap przebudowy ul.
Św. Marcina w Piaskach miał
miejsce w 2017 roku. Wówczas
wykonawca robót, firma VIPRO
Sp. z o.o. z Leszna, przeprowadziła roboty przygotowawcze
oraz odwodnienie. Koszt tego
zadania wyniósł prawie 480 000
złotych.
W tym roku roboty objęły odcinek 337 metrów. W ramach
prac wykonano roboty bitumicz-

ne oraz ziemne. Zmodernizowano zjazdy do posesji, wykonano
chodnik z kostki brukowej, krawężniki i obrzeża betonowe. Ponadto oznakowano ulicę. Przy
okazji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zleciły przebudowę przejazdu kolejowego.
Warto dodać, że wraz z przebudową drogi, powstał kolejny bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy, prowadzący z Piasków

do Strzelec Wielkich. Drugi etap
prac wykonało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.
o. Ich koszt to prawie 1 020 000
złotych.
Łączny koszt modernizacji ul.
Św. Marcina w Piaskach wyniósł
prawie 1,5 mln złotych. Inwestycja była możliwa dzięki finansowej współpracy powiatu gostyńskiego i gminy Piaski.

KOSOWO I SIEMOWO
Z NOWYMI CHODNIKAMI

Mieszkańcy Kosowa i Siemowa mogą korzystać z przebudowanych chodników. W sumie powstało 580 metrów nowych odcinków. Ich koszt to prawie 170 000 złotych.
W Kosowie przebudowa chodnika objęła ciąg o długości 390
metrów. W ramach prac, których wartość wyniosła ponad
100 000 złotych wykonana zo-

stała nawierzchnia z kostki brukowej o szerokości 1,5 metra,
przebudowano też wjazdy do
posesji na podbudowie betonowej.

Podobne prace odbyły się w
Siemowie. Powstał tam nowy –
190-metrowy chodnik. Koszt zadania to ponad 66 000 złotych.

W CHWAŁKOWIE
PRACE ZAKOŃCZONE
Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości
Chwałkowo. W sumie remont objął odcinek 500 metrów.
Jego koszt to prawie 890 000 złotych.
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Prace polegały na wykonaniu robót brukarskich, w tym
nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji z kostki brukowej. Ponadto ustawiono betonowe krawężniki. Wyrównano także profil istniejącej nawierzchni i położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Poza
tym uzupełniono wpusty uliczne
oraz wykonano remont przepu-

stu drogowego. Pojawiło się także nowe oznakowanie poziome
jezdni i przejścia dla pieszych.
Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud” Gostyń Sp. z o.o. Ich koszt to prawie 890 000 złotych. Inwestycję
współfinansował powiat gostyński i gmina Krobia.
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DWORCOWA
JAK NOWA
Wykonano prace dotyczące
przebudowy drogi powiatowej
na ul. Dworcowej w Borku Wielkopolskim. Remont objął odcinek 63 metrów. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo
Drogowe DROGBUD – Gostyń
Sp. z o.o. Grabonoga. Koszt robót to prawie 200 000 złotych.
W ramach zadania wykonano roboty bitumiczne, polegające na skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. W ramach
prac przeprowadzonych położono także nową nawierzchnię na drodze powiatowej, która

stanowi część boreckiego rynku
w przedłużeniu ul. Dworcowej.
Ponadto zakres prac obejmował wykonanieobrzeży betonowych, ścieków ulicznych z kostki betonowej oraz krawężników
betonowych.
Wyregulowano
również pionowe wpusty uliczne oraz wykonano włazy studni
rewizyjnych z wymianą włazów
na przejazdowe. Przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną pojawiło się
aktywne przejście dla pieszych.
Wymalowano także oznakowanie poziome. Zadanie wykonano w ramach współpracy samorządu powiatowego z samorząem gminnym.

ul. Dworcowa w Borku Wlkp.

BĘDZIE ŚCIEŻKA
PIESZO-ROWEROWA
NA JEŻEWSKIEJ
Zarząd Powiatu Gostyńskiego zdecydował o dołożeniu ponad 100 000 złotych do budowy ścieżki pieszo-rowerowej
na ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. Przypomnijmy, propozycja
tej inwestycji zgłoszona została w budżecie obywatelskim.
Pierwotnie jej realizacja opiewać miała na 200 000 złotych.
W ramach zadania wykonany będzie
ciąg pieszo-rowerowy na długości
193 m. Zakres robót obejmuje m.in.
wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 400,50 m2, ułożenie
części chodnikowej z kostki brukowej
betonowej, obrzeża betonowego, wykonanie ścieków ulicznych oraz odwodnienia. Pojawi się także oznakowanie pionowe i poziome.
Przypomnijmy, do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego zgłoszono 9 projektów.
Głosowanie trwało od 3 do 23 października. W tym czasie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia mogli oddawać głos w formie elektronicznej lub papierowej. Każdy mógł
zagłosować tylko raz. Na karcie należało zaznaczyć maksymalnie trzy
propozycje zadań. W głosowaniu poprzez wrzucanie kart do urn oddano
6 662 głosów, w tym 6 520 kart ważnych i 142 karty nieważne. W głosowaniu elektronicznym udział wzięło

2 470 osób. Łącznie wszystkich kart
ważnych (w głosowaniu poprzez urny
i w głosowaniu elektronicznym) oddano 8 990.
Niekwestionowanym zwycięzcą okazał się projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek Wlkp.” – oddano na niego łącznie 4 165 głosów. Na drugim miejscu uplasował się pomysł na: „Remont skrzyżowania drogi powiatowej
nr 4087P z drogą gminną w kierunku – Zalew Jeżewo” (3 241 głosów).
To nie jedyne środki pozyskane w ten
sposób w gminie Borek. Z Budżetu Obywatelskiego realizowana była
też przebudowa chodnika w Zimnowodzie za kwotę prawie 27 000 złotych oraz przebudowa chodnika na
ul. Dworcowej w Borku Wlkp. usytuowanego w ciągu drogi powiatowej
(ponad 250 000 złotych).

Droga powiatowa, stanowiąca część boreckiego rynku
w przedłużeniu ul. Dworcowej.

SKRZYŻOWANIE
W JEŻEWIE GOTOWE

Zakończyła się przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Zalew Jeżewo. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” –
Gostyń Sp . z o.o. z Grabonoga. Koszt zadania to prawie 67 000 złotych.

Janusz Sikora, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego
Moje doświadczenie z obserwacji funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego pokazuje kilka bardzo pozytywnych walorów. Jednym z wielu jest ogromna mobilizacja społeczna środowisk lokalnych, które żywotnie są zainteresowane realizacją zamierzonego działania co pokazuje liczba oddanych głosów – 8 990. Jednocześnie te środowiska pokazują nam samorządowcom, które zadanie jest najbardziej
istotne dla danego terenu. Inicjatywa budżetów obywatelskich to przykład znakomitego współdziałania społeczności lokalnej z powiatem gostyńskim.
Warto również zwrócić uwagę, że choć nie wszystkie wnioski są od razu realizowane to wyraźnie buduje się hierarchia potrzeb na terenie. Jest to bardzo cenna wskazówka dla samorządu powiatowego przy konstrukcji kolejnych budżetów inwestycyjnych.
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RAZEM PRZECIWKO KOPALNI
„Samorządy dla zrównoważonego rozwoju” – to nazwa nowo powstałego stowarzyszenia, którego celem jest m.in.
zapobieganie powstaniu kopalni węgla brunatnego. W jego skład weszły samorządy powiatowe i gminne z terenu
objętego zagrożeniem. W poniedziałek 27 sierpnia ukonstytuował się zarząd organizacji.
stowarzyszenia
Akces do stowarzyszenia zgłosi- kowie
ły władze samorządów: powiatu zamierzają także pracogostyńskiego, rawickiego i lesz- wać na rzecz zrównowaczyńskiego oraz gmin: Krobia, żonego rozwoju i ekologii
Pępowo, Borek, Pogorzela, Pia- – mówił podczas konfeski, Poniec, Bojanowo, Miejska rencji prasowej WicestaGórka, Rawicz, Kościan i Ko- rosta Gostyński Czesław
Kołak.
bylin. Organizacja ma
- Nasz
jednak formułę otwarinteres
tą, co oznacza, że w
jest taki,
każdej chwili do jej
samorządów
aby tugrona dołączyć mogą
przystąpiło do
taj nigdy
kolejne zainteresowanie done podmioty.
stowarzyszenia
szło do
Na spotkaniu założytematu
cielskim, które odbyło
„kopalsię 27 sierpnia w Stania odrostwie Powiatowym
w Gostyniu przygotowano doku- krywkowa węgla brunatmenty niezbędne do rejestracji nego” – dodawał Adam
stowarzyszenia w KRS oraz wy- Sperzyński Starosta Rabrano jego władze.
wicki – Dzisiaj walka to- Celem nowo powstającego czy się o to, aby tych testowarzyszenia jest m.in. zapo- renów nie obejmować
bieganie powstaniu kopalni wę- planem zagospodarowagla brunatnego w naszym regio- nia przestrzennego. Jenie, które może doprowadzić do żeli ten teren zostanie
katastrofy ekologicznej. Człon- objęty ochroną będziemy
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Na czele zarządu stanął Wicestarosta Gostyński Czesław Kołak. Jego zastępcami zostali: Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Starosta Rawicki Adam
Sperzyński oraz Bumistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak. Funkcję sekretarza pełnić będzie Jacek Widyński – Burmistrz Ponieca, skarbnika Piotr Curyk – Burmistrz Pogorzeli. W zarządzie znalazł się także Jarosław Wawrzyniak – Starosta Leszczyński.

PIESZO LUB NA ROWERZE

mieli duży problem z rozwojem naszego regionu.
Jak wyjaśniał Marek Bryl,
dyrektor Wielkopolskiego
Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, ewentualne powstanie kopalni rodzi dwa nieodwracalne skutki – powstanie leja depresyjnego oraz zasolenie wód.
To także skutki ekonomiczne – upadek rolnictwa oraz firm okołorolniczych. Zahamowany będzie także rozwój gospodarczy.
Władze stowarzyszenia
liczą, że jako podmiot
prawny zrzeszający wiele samorządów powinny
być dopuszczone do wyrażenia opinii, stanowisk
i brania udziału w konsultacjach i zaskarżaniu
konkretnych decyzji państwa.

POTARZYCA GOTOWA

WAŻNE, ŻE BEZPIECZNIE!
- Ścieżka to gwarancja
bezpieczeństwa, ale także ciekawa forma spędzania czasu wolnego
- te dwa cele przyświecają nam przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach – mówił podczas
otwarcia ścieżki pieszorowerowej na trasie Pępowo – Siedlec Starosta
Gostyński Robert Marcinkowski. I podkreślał,

że zadanie było możliwe
dzięki dobrej współpracy z gminą Pępowo.
Prawie dwukilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa od Pępowa w kierunku Siedlca to
efekt zaangażowania powiatu gostyńskiego oraz gminy
Pępowo. W sposób bezpieczny można przemieszczać się
ze stolicy gminy aż do skrętu
na tzw. „dębówkę”. Koszt zadania realizowanego w latach
2016 – 2018 to ponad 900 ty-

sięcy złotych (bez uwzględnienia części od ulicy Chocieszewickiej do drogi głównej). Samorządy planują kontynuację
budowy ścieżki aż do Siedlca.
Warto dodać, że w tej kadencji powiat gostyński zbuduje
łącznie więcej ścieżek rowerowych niż w poprzednich czterech kadencjach powiatu razem wziętych. Najdłuższa trasa połączyła Krobię z Karcem.

Zakończyła się przebudowa
drogi powiatowej w Potarzycy.
W ramach prac prowadzonych
na długości 287 m, wartych
prawie 660 000 złotych wykonano roboty bitumiczne: poszerzenie jezdni do 6 m, wyrównanie profilów oraz położenie warstwy ścieralnej. Położono nowe
chodniki, zjazdy, krawężniki i

obrzeża betonowe. Wykonano także kanalizację deszczową. Postawiono stalowe bariery ochronne jednostronne, pojawiły się oznakowania pionowe i
poziome.
Wykonawcą
zadania
było
przedsiębiorstwo
Drogowe
„DROGBUD”-Gostyń Sp.z o.o z
Gabonoga.
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MAMY TO!
UMOWA NA BUDOWĘ OBWODNICY PODPISANA
To historyczna chwila w powiecie gostyńskim. 21 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gostyniu podpisana została umowa na obwodnicę Gostynia. Zgodnie z jej zapisami, droga ma być wybudowana w latach 2018 – 2021. Wartość inwestycji to ponad 116 mln
złotych. 85% tej kwoty pochodzi ze środków unijnych.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: posłowie i senatorowie, radni sejmiku wojewódzkiego, włodarze gmin, radni powiatowi oraz gminy: Gostyń i Piaski.

- Dziś jest Światowy Dzień Wojciech Jankowiak podczas
Optymizmu i właśnie w takim wizyty w powiecie w 2016 roku.
dniu następuje historyczna Starosta podziękował także sechwila w powiecie gostyńskim, natorowi Marianowi Poślednina którą czekaliśmy wiele lat. kowi oraz radnemu Andrzejowi
Konsekwencja i dotrzymywa- Pospieszyńskiemu, którzy jako
nie słowa to cechy niezwykle radni sejmiku wojewódzkiego
ważne wśród samorządowców. w swojej pracy samorządowej
Dobrze, że dziś
wspierali ideę budomożemy na tej
wy drogi.
- Dzisiejsza niezwysali powiedzieć,
że Marszałek Makle przyjemna chwirek Woźniak oraz
la jest efektem praWicemarszałek
cy wielu osób i efekkosztować ma
Wojciech Jankotem wielu komproobwodnica
misów – mówił z kowiak dotrzymali
lei Marszałek Marek
słowa. Dziękujemy – mówił podWoźniak.
Zapewczas
powitania
nił także, że wbrew
gości
Starosta
obiegowej
opinii,
Gostyński Robert Marcinkow- większość środków wojewódzski. Przypomniał jednocześnie kich nie jest lokowanych w Podwie obietnice, które stały się znaniu. Przykładem mogą być
kamieniami milowymi tej inwe- choćby trzy strategiczne dla
stycji. W 2014 roku Marszałek województwa drogi, o których
Województwa Marek Woźniak realizację zabiegał: obwodnizapowiedział że obwodnica po- ca Wronek, Obornik i Gostynia.
wstanie, decyzję tę potwierdził – Będzie bezpieczniej i mniej
Wicemarszałek Województwa uciążliwie. Powiat gostyński

116 mln zł

znajduje się w pięknym terenie wykonawcy - firmy STRABAG
Wielkopolski. Nowe rozwiąza- Sp. z o.o. oraz Paweł Katarzyńnia infrastrukturalne będą słu- ski – Dyrektor Wielkopolskiego
żyć jego rozwojowi – podsumo- Zarządu Dróg Wojewódzkich w
wał.
Poznaniu.
Drogę do budowy obwodnicy
przypomniał także Wicemar- Całkowita długość obwodnicy
szałek Wojciech
wyniesie 8,4 km,
Jankowiak. Wspojej szerokość zaś
mniał, że już w
7 metrów. Powsta1999 roku samoną poza tym chodrządowcy wojeniki o szerokości 2
to całkowita
metrów i ścieżka
wódzcy uzmysłodługość
pieszo-rowerowa
wili sobie, że jedobwodnicy
o szerokości 2,5
ną z najważniejm. Początek drogi
szych i najbarznajdować się będziej strategicznych dróg w wodzie przy skrzyżojewództwie jest droga 434, któ- waniu z ulicą Europejską, kora między innymi przebiega niec na skrzyżowaniu z drogą
przez Gostyń. - I choć proces powiatową Gostyń – Krajewice.
powstawania obwodnicy trwał W ramach prac powstanie takdługo, najważniejszy jest finał. że most na rzece Kania, wia– powiedział.
dukt nad linią kolejową PKP,
dwupoziomowy
bezkolizyjny
Podczas spotkania oficjalnie węzeł na skrzyżowaniu z drogą
podpisana została umowa na krajową nr 12 wraz z wiadukobwodnicę. Podpisy pod doku- tem, ścieżka pieszo-rowerowa,
mentem złożyli przedstawiciele zatoki autobusowe, elementy

8,4 km

bezpieczeństwa ruchu, kanalizacja deszczowa, chodniki.
Droga powstanie w systemie
„zaprojektuj – wybuduj”. Prace
mają ruszyć w 2018 roku. Termin ich zakończenia szacowany jest na 2021 rok.
Zadanie zrealizowane zostanie w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2018.
Jego całkowity koszt to ponad
116 mln złotych. 85% tej kwoty
pochodzi ze środków unijnych.
Dzięki tej inwestycji z Gostynia częściowo wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy.
Zlikwidowane zostanie także
tzw. „wąskie gardło” w układzie komunikacyjnym województwa. Inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników
drogi, poprawy komfortu życia
mieszkańców powiatu gostyńskiego oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.
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2021

to planowany
termin oddania
obwodnicy do
użytku

Źródło: WZDW w Poznaniu
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85%

to wartość
dofinansowania
z UE

Źródło: WZDW w Poznaniu
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PCPR WŚRÓD
26 NAJLEPSZYCH
28 czerwca 2018 roku w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie odbyła się uroczysta gala kolejnej, IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”. Jej organizatorem był
Quality Institute z Katowic. Wśród 26 liderów administracji publicznej znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Inne nagrodzone instytucje to urzędy
gmin, starostwa powiatowe, powiatowe urzędy pracy, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie i urzędy centralne.
Kapituła Konkursu, złożona z profesorów i pracowników naukowych czołowych polskich uczelni administracyjnych, postanowiła przyznać przedmiotowe wyróżnienie na okres 12
miesięcy urzędom administracji publicznej, które wyróżniają się jakością
usług na rzecz klientów, profesjonalizmem, innowacyjnością, kreatywnością i nowoczesnością. – Decyzja
Kapituły poprzedzona była wnikliwą
analizą aplikacji konkursowych, której dokonał zespół złożony z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania publicznego – wyjaśnia Kamila Przeniosło, Dyrektor Konkursu.
Patronat nad konkursem objęły: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Śląska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersy-

tet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet
Gdański, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
W trakcie Gali dokonano oficjalnego
ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia Znaków Jakości „Przyjazny
Urząd” oraz pamiątkowych statuetek
wszystkim wyróżnionym jednostkom,
czyli – „najlepszym z najlepszych” –
jak podkreślał Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute.
W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu nagrodę
odebrał dyrektor Mirosław Sobkowiak
oraz przedstawiciel powiatu gostyńskiego Janusz Sikora, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego.

NASZYM FOTOOKIEM

BRZEZIE NA FINISZU
Rozbudowa ZSS w Brzeziu dobiega końca. Kolejnym etapem projektu będzie
wyposażenie nowo powstałego obiektu. Całe przedsięwzięcie to koszt ponad
4,6 mln złotych. 85% tych środków powiat gostyński pozyskał z Unii Europejskiej.

NIESPODZIANKA NA ROZPOCZĘCIE ROKU
Będzie nowa
i pełnowymiarowa. W czasie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego
w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu zaprezentowano wizualizację hali sportowej, która powstanie przy budynku szkoły na ul. Poznańskiej. W tym roku
powiat gostyński przygotował niezbędną dokumentację pod tę inwestycje. Kolejne lata
to poszukiwanie środków
zewnętrznych
na ten cel i realizacja
projektu.

- Zespół Szkół Zawodowych w
Gostyniu to największa szkoła
w powiecie gostyńskim. Dziś
kształci się w niej ponad 830
osób, a już w przyszłym roku
będzie to prawdopodobnie ponad 1000– mówił podczas rozpoczęcia roku Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. I
dodawał, że szkole brakuje jedynie rozwiniętej bazy sportowej, o którą zamierza zadbać
powiat gostyński.
Podczas uroczystości zaprezentowano wizualizację nowej
hali. W tym roku powiat zlecił
wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Przyszły rok będzie
czasem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na

ten cel. Kolejne
lata to czas realizacji przedsięwzięcia. –
Mam nadzieję,
że będziecie
w czasie swojej nauki w tej
szkole mogli z
hali korzystać
– zwrócił się
do pierwszoklasistów Starosta Gostyński. Warto dodać, że obiekt
nie będzie wykorzystywany
tylko na potrzeby szkoły. Ma
również służyć organizacjom
pozarządowym i klubom spor-

towym prężnie działającym na
terenie powiatu.
- Dzisiaj marzenia społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu o budowie pełnowymiarowej hali
sportowej zaczynają się urzeczywistniać – powiedział Janusz Sikora. - W rozpoczynającym się roku szkolnym
2018/2019 życzę całej społeczności szkolnej realizacji
swych pomysłów, zamierzeń
czy wyzwań, aby kończąc ten
rok szkolny mieć świadomość
i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy – dodał J. Sikora.
Według projektu, w hali znaj-

dzie się boisko o wymiarach
20 x 40 m przeznaczone do
uprawiania piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej oraz tenisa ziemnego. W budynku
znajdą się też cztery 16-osobowe szatnie wyposażone w
natryski i niezbędne zaplecze
higieniczno-sanitarne
oraz
dwa pomieszczenia dla trenerów. Osobnym miejscem będzie pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy. Hala
wyposażona będzie również w
120-osobową widownię.
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RONDO SOLIDARNOŚCI ZABARWIŁO SIĘ NA
BIAŁO-NIEBIESKO

Kilkudziesięciu mieszkańców powiatu gostyńskiego otrzymało biało-niebieskie flagi Unii Leszno. Wszystko za sprawą wielkiego flagowania aut
na fazę play-off. Chorągiewki rozdawali między innymi: Janusz Kołodziej i Jarosław Hampel. Chętnych kibiców leszczyńskich „byków” nie brakowało.Akcję wsparł powiat gotyński.

NAJLEPSI MATURZYŚCI

NI

NAGRODZE

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, na
którym nagrodzono najlepszych maturzystów bieżącego roku szkolnego. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu zostali wybrani przez
dyrektorów szkół na podstawie najlepszego wyniku
z egzaminu maturalnego.

Wśród nich znaleźli się:
ZSO Gostyń
1.Adam Handke
2. Zuzanna Andrzejczak
3. Julia Biernat
ZSZ Gostyń

1. Paulina Elżbieta Zaremba
2. Mateusz Biernat
3. Szymon Marciniak
ZSR Grabonóg
1. Zofia Ślachetka
2. Damian Sobański

3. Barbara Płuciniczak
ZSOIZ Krobia
1. Amelia Weronika Gronowska
2. Nikodem Puślednik
3. Agata Gumułka

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski pogratulował
maturzystom i życzył niesłabnącej radości z uczenia się, zapału, ciekawości świata, potrzeby
przeżywania i doświadczania
nowego, a także dalszych edukacyjnych sukcesów na wymarzonych uczelniach, do których
kluczem są wysokie wyniki maturalne.
Starosta pogratulował również
rodzicom wysokich osiągnięć
edukacyjnych ich dzieci i życzył

wsparcia na kolejnych etapach
kształcenia oraz podziękował
dyrektorom szkół za pracę całej kadry i stworzenie odpowiednich warunków do nauki.
Uczniowie otrzymali listy gratulacyjne oraz bony o wartości
200 złotych do realizacji w jednej z gostyńskich księgarni.
Wyróżnionych zostało 12 maturzystów ze szkół ponadgimnazjalnych podległych Starostwu
Powiatowemu w Gostyniu.

ROŚNIE LICZBA UCZNIÓW POWIATOWYCH SZKÓŁ
Więcej absolwentów gimnazjum
rozpocznie naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat gostyń-

ski. Wraz z pierwszym dzwonkiem edukację w Zespole Szkół
Zawodowych w Gostyniu, Zespole Szkół Rolniczych w Gra-

bonogu, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Krobi oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu za-

Rok
szkolny

Liczba
uczniów

Liczba klas

2017/2018

486

19

2018/219

521

20

inaugurowało 521 osób. Co ciekawe, zmieniają się preferencje
uczniów, jeśli chodzi o kierunki
kształcenia. Najwięcej – 45% z

nich zdecydowało się na technika, 30% na licea, 25% na szkoły branżowe.

Kierunki kształcenia
technikum
tehnikum

liceum
szkoły branżowe
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DOŻYNKI „DOBRE SMAKI POWIATU”
ZA NAMI!
Dożynki powiatowe „Dobre Smaki Powiatu” już za nami! W tym roku plac kultowy przy Świętej Górze odwiedziły tłumy. Był tradycyjny obrzęd dożynkowy, wiejskie targowisko, kulinarne przedszkole, gotowanie na bazie białej kiełbasy, stoiska lokalnych producentów, animacje dla dzieci, koncert muzyki filmowej, a na deser zespół Bracia akustycznie.
Powiat gostyński wspólnie z gminą Piaski i Kongregacją Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu
zorganizował dożynki powiatowe
pod hasłem: „Dobre Smaki Powiatu”. Wydarzenie tradycyjnie
rozpoczęło się mszą świętą koncelebrowaną. Po niej nastąpiła
uroczystość obrzędowa Święta
Plonów i koncert Świętogórskiej
Orkiestry Dętej.
Popołudnie dedykowane było całym rodzinom. Kucharz Robert
Bochenko gotował dania na bazie białej kiełbasy z wykorzystaniem produktów lokalnych producentów. Uczestnicy dowiedzieli
się, że przysmak doskonale nadaje się jako podstawa przystawki, zupy czy dania głównego. Zaplanowano mnóstwo atrakcji dla
dzieci. Czekała na nich strefa
animacyjna, w której mogli przenieść się sto lat wstecz i pobawić się jak pradziadkowie. Ponadto na uczestników czekał
plecak powstańca – okolicznościowy worek, w którym znalazły się produkty lokalnych producentów: F.P.H. "AGI" S. Koncewicz, Zakładu Mięsnego Konarczak oraz Zakładu Zielarskiego
KAWON – HURT Nowak Sp. J.
zapakowane w słoiki prosto z firmy Ardagh Group. Poza tym na
najmłodszych czekało malowanie buziek, zabawy rękodzielnicze, a także dmuchany zamek i
trampolina.
Tradycyjnie na placu kultowym
zaprezentowali się lokalni producenci: piekarze, wędliniarze, producenci miodów, smalców, soków i inni. Po raz trzeci stanęło
też wiejskie targowisko – gdzie
mieszkańcy mogli zakupić specjały prosto od producenta. Kolejny raz zorganizowano Dzień
Dawcy Szpiku Kostnego, w czasie którego do bazy dawców dołączyło kolejnych 26 osób.
Mieszkańcy powiatu gostyńskiego obejrzeli też koncert filmowy
w wykonaniu teatru tańca ArtDance. W czasie widowiska zaprezentowali się śpiewacy, tancerze oraz akrobaci. Prawdziwe tłumy zgromadził zaś koncert zespołu Bracia. Zgromadzeni wspólnie śpiewali takie hity jak:
„Wierzę w lepszy świat”, „Zaklęty
krąg” czy „Nad przepaścią”.

W filmową podróż zabrała grupa ART DANCE

Gwiazdą wieczoru był zespół Bracia

SZEŚĆ SMAKÓW
POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Galart wieprzowy, miód rzepakowy kremowany, pasztet drobiowy z kurkami, pierogi oraz pszczeli bukiet – to tegoroczne Dobre
Smaki Powiatu wybrane przez mieszkańców powiatu gostyńskiego za pomocą głosowania w gazecie: „Życie Gostynia”. Dodatkowo po raz pierwszy szansę wypowiedzenia mieli internauci – tytuł w kategorii najlepszy smak mediów społecznościowych bezapelacyjnie zdobyło mleczko zagęszczone w tubce. Certyfikaty firmom biorącym udział w głosowaniu wręczono podczas dożynek
powiatowych.
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KRÓLOWA JEST TYLKO JEDNA
ENERGETYCZNY WIECZÓR Z MARYLĄ RODOWICZ
Ostatni weekend sierpnia należał do Maryli Rodowicz. Wszystko za sprawą powiatowego zakończenia lata: Piaski Disco Summer
Festival Show, które w sobotę 25 sierpnia odbyło się w Piaskach. Koncert królowej polskiej muzyki rozrywkowej zgromadził tłumy.
Publiczność bawiła się także przy dźwiękach muzyki zespołu „Black Biceps” oraz zespołu „Łobuzy”.
Główna część imprezy rozpoczęła się o godzinie 19.30.
Wtedy na scenie zaprezentował się litewski zespół „Black
Biceps” składający się z młodych, wykształconych muzyków. Był to wstęp do prawdziwych muzycznych emocji. Około godziny 22.00 na scenie pojawiła się legenda polskiej muzyki rozrywkowej – Maryla Ro-

dowicz, która na półtorej godziny zawładnęła sceną. W jej repertuarze pojawiły się piosenki
znane i lubiane przez kilka pokoleń. Publiczność wspólnie z
wokalistką śpiewała takie hity
jak: „Ale to już było”, „Niech żyje
bal” czy „Małgośka”. Na deser
natomiast wystąpił zespół Łobuzy, znany słuchaczom z takich utworów jak: „Ona czuje

we mnie piniondz” czy „Łobuz
kocha najbardziej”.
Wydarzenie poprowadził Maciej Smoliński muzyk i prezenter Polo TV. Dla widzów przygotowane zostało miasteczko
festiwalowe, w którym funkcjonowały stoiska gastronomiczne
oraz strefa dla dzieci.
Podczas koncertów prowadzo-

na była także kwesta na rzecz
Mikołaja Talarczaka z Piasków,
który cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe. Specjalny prezent na ten cel przekazała Maryla Rodowicz. Płyta z jej autografem zlicytowana
została za 800 złotych.

gminę Piaski, powiat gostyński
oraz Stowarzyszenie „Oliwskie
Słoneczko”.

Powiatowe zakończenie lata
współorganizowane było przez

ZSZ W GOSTYNIU BĘDZIE MIAŁ

„SZATNIĘ NA MEDAL”
Nowy wygląd zyskają szatnie przy sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Zawodowych w Gostyniu. Wszystko dzięki dofinansowaniu
z programu „Szatnia na medal” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Powiat gostyński otrzymał
kolejne dofinansowanie.
W ramach prac wykonany zostanie remont ścian (nowe tynki i płytki), wymiana posadzek,
instalacji grzewczej, elektrycznej i urządzeń sanitarnych. Szatnie zostaną wyposażone w nowe
ławki i wieszaki.
„Szatnia na medal” jest inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowaną
do samorządów lokalnych - powiatów i gmin naszego regionu.
Jej celem jest poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo–sanitarnych przy
obiektach sportowych i zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu, kojarzonego ze zdrowiem i higieną. W ramach programu można było ubiegać się

o dofinansowanie, w maksymalnej wysokości 50%, na remont
istniejących budynków szatniowo–sanitarnych, a także na adaptację istniejących budynków
na potrzeby szatniowe oraz sanitarne, jak również na budowę
nowych szatni. Uzyskana dotacja, w wysokości 35,5 tys. pokryje blisko połowę kosztów remontu. Pozostała część pokryta
zostanie z budżetu powiatu gostyńskiego. 1500 zł łącznie przekażą partnerzy: oraz partnerów
(Rady Rodziców, Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków
ZSZ w Gostyniu oraz firmy Jegger). Warunkiem uzyskania dofinansowania projektu był bowiem
udział podmiotów zewnętrznych.

ZŁOTY
„HURAGAN BRZEZIE”
Z workiem z medalami z XI
Ogólnopolskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych wrócili
zawodnicy „Huraganu Brzezie”.
Ilona Brzechwa zdobyła dwa
złota i srebro, Anna Wujek wywalczyła złoto, srebro i brąz, a
Piotr Skowron sięgnął po złoto
i dwa srebra. Trenerem lekkoatletów jest Łukasz Mayer, który jednocześnie został jednym z
czterech szkoleniowców kadry
wojewódzkiej.
Od 10 do 12 czerwca w Katowicach, Chorzowie i Mikoło-

wie odbyły się XI Ogólnopolskie
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP. W zawodach brało udział
ponad 1000 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy rywalizowali o medale w 11 dyscyplinach sportowych. Wspierało ich ponad 800
trenerów, lekarzy, sędziów i wolontariuszy. Była to największa
impreza sportowa w Polsce zaplanowana na 2018 r.
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NAMALOWALIŚMY DROGĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Powiat gostyński setną rocznicę powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości uczcił… na murze. Na budynku Centrum
Usług Społecznych (ul. Wrocławska 8) powstał okolicznościowy mural. Biało-czerwona flaga pokazywać będzie 100-letnią historię
Polski. Prace powierzono Łukaszowi Grobelnemu – artyście z Krotoszyna. Jest on również autorem projektu. W powstawanie muralu włączeni zostali także mieszkańcy.
Podczas dożynek powiatowych
oraz na profilu społecznościowym powiatu gostyńskiego odpowiadali na pytanie, jakie skojarzenia wywołuje u nich hasło:
„niepodległość”. Z zebranych odpowiedzi powstało ponad 40 najczęściej powtarzających się haseł, które znalazły się na muralu. Mieszkańcy i lokalni artyści
wzięli ponadto udział we wspólnym malowaniu ściany. W jej dolnej części wypisywali wybrane
wcześniej słowa.
Mural przedstawia biało-czerwoną wstęgę, która jest swojego rodzaju osią historyczną, ukazującą ostatnie 100 lat historii Polski.
Zaznaczono na niej najważniejsze wydarzenia w dziejach historii najnowszej. Oglądający za
pomocą symboli może przypomnieć sobie te wydarzenia, które były najważniejsze dla losów
Polski i Polaków. Na fladze pojawia się orzeł symbolizujący powstanie wielkopolskie, następnie
flaga jest porozrywana co oznacza czasy II wojny światowej. Pojawia się symboliczna dla gostynian data – 21 października i stracenie 30 osób na rynku, symbol
Polski walczącej, a potem szary

okres komunizmu i hasło: „Żądamy chleba”, nawiązujące do wydarzeń z czerwca 1956 roku. Zaznaczono także datę 1970 roku
i flagę papieską, symbolizującą
wybór Karola Wojtyły na papieża.
Gąsienice czołgu charakteryzują
stan wojenny, potem pojawia się
symbol „Solidarności”. Ostatnie
dwudziestolecie zaznaczono za
pomocą dwóch znaków: NATO
i Unii Europejskiej, czyli instytucji do których Polska zgłosiła akces i które miały wpływ na najnowszą jej historię. W końcowej części flagi znajdują się hasła zaproponowane i namalowane przez mieszkańców. Mural
nie jest jednak obrazem dosłownym – jego interpretacja wymaga refleksji. Projekt konsultowany był z historykami powiatowych
szkół tak, by nie pominąć żadnego ważnego elementu.
Mural wykonany został za pomocą pędzla i wałka. Detale wykończone były sprayem. W pracy
wykorzystano farby elewacyjne i
silikonowe.

KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA
ŻÓ
* 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 28 września 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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