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CZUWAJ!
I ZBIERAJ PODPISY!

6 DruĪyna Harcerska Dziupla w Poniecu: „Kochani Harcerze, moĪecie byü z siebie dumni! DziĊki waszej wytrwaáoĞci i zaangaĪowaniu sprzĊt obozowy jest juĪ w zasiĊgu naszej rĊki.CZUWAJ!”
do tego akcje SMS-owe, facebookowe, w lokalnej prasie a
nawet nawoáywania z ambon,
efekty nie są kwestią przypadku. - DziaáalnoĞü harcerzy jest

dostrzegana i zostaáa doceniona poprzez otwarte domy i sáowa pochwaáy – podsumowuje
Mariusz KĊdzierski, pomysáodawca i koordynator akcji. DziĊ-

ki determinacji máodych ludzi na
organizacjĊ obozów i zakup potrzebnego sprzĊtu otrzymają 55
tys. záotych.
str.2.

INWESTOWANIE
PRZEZ OSZCZĉDZANIE

Z jednej strony racjonalnie wydawaþ pieniĈdze, z drugiej sãuchaþ
mieszkaęców i zwičkszaþ Ĥrodki na inwestycje – na takiej zasadzie
opieraþ sič bčdzie budİet Powiatu Gostyęskiego na 2016 rok.
Najwaİniejsze
bčdĈ
drogi, edukacja, zdrowie, bezpieczeęstwo
i pomoc spoãeczna.

Jedyna taka konstrukcja w Wielkopolsce. ĩelbetonowy most wedáug
amerykaĔskiej technologii stanąá na miejsce
starego na trasie GostyĔ
– Grabonóg. Po nowym
obiekcie mogą poruszaü
siĊ pojazdy o áącznej masie 50 ton. Str. 6

Jaki jest budżet
powiatu na 2016 rok?

SpoĞród 11274
oddanych gáosów,
2515 osób wsparáo
inicjatywĊ harcerzy

Praca u podstaw lub jak kto woli
kampania od drzwi do drzwi –
to recepta na sukces zwyciĊzców tegorocznej edycji budĪetu obywatelskiego. JeĞli dodaü

BUDUJEMY
MOST

Mówi Pan, Īe Powiat GostyĔski jest proinwestycyjny
i oszczĊdny. Czy te pojĊcia
siĊ nie wykluczają?
Robert Marcinkowski: Dotychczasowa polityka finansowa Powiatu GostyĔskiego
pokazuje, Īe te sformuáowania nie tylko siĊ nie wykluczają, ale wrĊcz uzupeániają. W

2015 roku spáaciliĞmy wiĊcej
zobowiązaĔ niĪ w caáej historii powiatu. Systematycznie
rosną teĪ wydatki majątkowe,
a wiĊc te przeznaczone na inwestycje. W roku 2016 bĊdzie
to ponad dwukrotnie wiĊcej
niĪ mieliĞmy na starcie roku
mijającego. 9 milinów záotych
to Ğrodki, który przeznaczy-

my gáównie na przebudowĊ
i modernizacjĊ dróg. WaĪne
wydatki powiatu dotyczą równieĪ edukacji, zdrowia, bezpieczeĔstwa publicznego i pomocy spoáecznej.

Odpowiedzialny,
racjonalny,
oszczĊdny
i
proinwestycyjny
–
taki
jest
planowany
budĪet
Powiatu
GostyĔskiego na 2016 rok. To
czwarty rok z rzĊdu, w którym
samorząd spáaca swoje zobowiązania. BĊdzie w nim miejsce
takĪe na duĪe inwestycje.
str. 4

Biaáa KsiĊga
to czarny
scenariusz
Kopalnia odkrywkowa w Południowej Wielkopolsce oznacza
stagnację i recesję gospodarczą.
Mieszkańcy będą musieli zrezygnować z działalności rolniczej
i okołorolniczej. Wiele zakładów
pracy również ograniczy lub zakończy swoją działalność. Skutki
wydobywania tego surowca odczują na własnej skórze wszyscy
mieszkańcy terenów objętych
tymi planami – nastąpi degradacja
środowiska naturalnego, co odbije
się w braku wody pitnej. str. 5

3,2,1...mamy
ścieżkę!

DokoĔczenie rozmowy:
str. 4
str.6

2
„Fakty” z naszego
powiatu

CZUWAJ!I ZBIERAJ PODPISY!
Praca u podstaw lub jak kto woli kampania od drzwi do drzwi – to recepta na sukces zwyciĊzców tegorocznej edycji budĪetu obywatelskiego. JeĞli dodaü do tego akcje SMS-owe, facebookowe, w lokalnej
prasie a nawet nawoáywania z ambon, efekty nie są kwestią przypadku. - DziaáalnoĞü harcerzy jest dostrzegana i zostaáa doceniona poprzez otwarte domy i sáowa pochwaáy – podsumowuje Mariusz KĊdzierski, pomysáodawca i koordynator akcji. DziĊki determinacji máodych ludzi na organizacjĊ obozów i zakup potrzebnego sprzĊtu otrzymają 55 tys. záotych.

O czym chĊtnie czytają
mieszkaĔcy lokalnych wspólnot w dostĊpnych dla nich gazetach? Na pewno o faktach,
które ich dotyczą. Dobrze rozumie ten gáód miejscowych
informacji nasz samorząd,
który wyszedá z inicjatywą wydawania „Faktów Powiatowych”. WáaĞnie trzymają PaĔstwo w rĊkach debiutancki
numer tego pisma.
Jestem przekonany, Īe przygotowany przez redaktorów
materiaá zainteresuje Czytelników i pozwoli im wnikliwiej
poznaü powiat gostyĔski w
najwaĪniejszych
obszarach
jego dziaáalnoĞci.
DuĪa, godna podziwu i uznania aktywnoĞü spoáeczna
mieszkaĔców ukazana zostaáa w artykuáach dotyczących
budĪetu obywatelskiego, inicjatyw stowarzyszeĔ czy Programu Grantów Spoáecznych,
którego nazwa ukáada siĊ w
jakĪe wmowny literowiec: PGS
– rozpoznawczy znak naszego powiatu, upowszechniany,
dziĊki tablicom rejestracyjnym, przez tysiące pojazdów.
Bohaterowie tych tekstów w
codziennych
poczynaniach
pokazują, jak bliskie są im
idee samorządnoĞci i zaangaĪowania na rzecz wspólnot, w
których Īyją i dziaáają.
Nie moĪe, rzecz jasna, w
czasopiĞmie o tematyce samorządowej zabraknąü informacji
gospodarczych.
Zainteresowany
Czytelnik
otrzyma je dziĊki artykuáom
przedstawiającym
inwestycje drogowe, pozyskiwanie
Ğrodków zewnĊtrznych, a takĪe nieustanną modernizacjĊ
Samodzielnego Publicznego
Zespoáu Opieki Zdrowotnej w
Gostyniu. .
Naszkicowana przeze mnie
tematyka „Faktów Powiatowych” nie odzwierciedla,
oczywiĞcie, caáego bogactwa
pisma, które mają PaĔstwo
przed sobą. Serdecznie ĪyczĊ,
by podczas jego lektury kawa
lub herbata smakowaáa wyĞmienicie.
Przewodniczący
Rady Powiatu GostyĔskiego
Alfred Siama

DwanaĞcie wniosków – tyle po- ce ich wspomóc rozdawali „pu- w lokalnej prasie – „WieĞciach z i przyszáych czáonków gromad
mysáów zmierzyáo siĊ w budĪe- ste” formularze i zbierali wypeá- gminy Poniec”. Do gáosowania zuchowych i druĪyn harcercie obywatelskim 2016. Do po- nione juĪ papierowe – wspomi- zachĊcali teĪ na swoich prywat- skich dziaáających na terenie
dziaáu byáa pula 300 tys. záo- na Mariusz KĊdzierski. - Niektó- nych profilach czáonkowie dru- gmin Poniec i Krobia i zakáada
tych. WĞród szukających po- rzy rodzice zabierali druki for- Īyn i gromady zuchowej oraz organizowanie form wypoczynparcia dla swojej inicjatywy zna- mularzy do swoich miejsc pra- ich rodzice. ProĞba o oddanie ku opartego na metodzie harleĨli siĊ takĪe harcerze z Ponie- cy, gdzie namawiali do popar- gáosu na projekt nr 9 odczyta- cerskiej – obozów harcerskich
i kolonii zuchowych pod
ca, którzy postanowili zorganamiotami. Do ich realinizowaü obozy harcerskie dla
zacji, przy zaáoĪeniu midzieci i máodzieĪy z gmin: Kronimalizowania
kosztów
bia i PĊpowo.
i udostĊpnienia ich jak
Harcerstwo = przyjaĨĔ
najliczniejszej grupie máoSkąd pomysá? -Harcerstwo nie
dych ludzi niezbĊdny jest
jest dla wszystkich ale powinsprzĊt obozowy: namiono byü jedną z wielu propozyty, ich wyposaĪenie oraz
cji spĊdzania wolnego czasu,
sprzĊt pozwalający na
bo wychowuje jak Īadna z nich
dáugotrwaáy pobyt w oto– mówi Mariusz KĊdzierski,
czeniu przyrody i realizupomysáodawca projektu - Harjący wymagania stawiane
cerstwo to dziaáanie w zespole
takim formom wypoczyn– jego nieodzownym elemenku przez przepisy prawa.
tem są trwaáe, bo sprawdzone
SprzĊt ten przy odpowiedw trudnych warunkach przynich warunkach uĪytkojaĨnie. Powszechne dziĞ zjawisko izolowania siĊ máodych Harcerstwo to dziaáanie w zespole – jego nieodzownym elementem są wania i przechowywania
bĊdzie sáuĪyü przez kolejludzi od rówieĞników lub utrzy- trwaáe, bo sprawdzone w trudnych warunkach przyjaĨnie.
ne lata otwierając nowe
mywanie kontaktów przede
moĪliwoĞci i perspektywy
wszystkim poprzez liczne komunikatory nie jest naturalne- cia wáaĞnie naszego projek- na zostaáa teĪ po Mszach ĝw. dziaáania. NadrzĊdnym jednak
dodaje.
tu. JednoczeĞnie propagowa- w koĞcioáach parafii ponieckiej i zaáoĪeniem projektu ma byü
na byáa moĪliwoĞü oddania gáo- Īytowieckiej. Wysáano teĪ wiele skuteczne propagowanie idei
Harcerstwo = determinacja
Zatem wspólnie, bez rozgáosu i su poprzez internet – wspo- SMS-ów z proĞbą u o udziaá w wychowywania máodzieĪy powytrwale grupa osób związana mina. Zresztą to nie wszyst- gáosowaniu – mówi Mariusz KĊ- przez uczestnictwo w ruchu
utrwalanie jej i
z harcerstwem postanowiáa zre- ko! - Na profilach spoáeczno- dzierski. Efekt zaskoczyá wie- harcerskim,
alizowaü swój pomysá. Aby tego Ğciowych jednostek ZHP z Po- lu – harcerze stali siĊ niekwe- rozwijanie w Ğrodowisku mieszdokonaü, wolontariusze ruszy- nieca i Krobi znalazáy siĊ „ode- stionowanymi zwyciĊzcami te- kaĔców naszych gmin i powiatu
– táumaczą harcerze.
li w teren i odwiedzili wszystkie zwy” i zachĊty do gáosowania z gorocznej edycji.
miejscowoĞci w gminie Poniec. informacją, jak oddaü swój gáos Harcerstwo = Po przygodĊ!
foto: Harcerze
Agitowali równieĪ wĞród swoich i jaki projekt naleĪy wybraü. Po- Co zakáada projekt? - Projekt
rodzin. - Harcerze i osoby chcą- dobne wezwanie umieĞciliĞmy skierowany jest do obecnych

EGZAMIN Z OBYWATELSKOŚCI
ZDANY NA
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Trzy tygodnie na gáosowanie. DwanaĞcie projektów do wyboru. Ponad 11
tysiĊcy wypeánionych formularzy i dwa zwyciĊskie.
DziĊki tegorocznej edycji
budĪetu obywatelskiego
w máodzieĪ z Ponieca i
Krobi wstąpi prawdziwy
harcerski duch, bĊdą mieli teĪ sprzĊt i moĪliwoĞü
aktywnego
spĊdzania
wolnego czasu. Uczniowie i mieszkaĔcy Grabonogu zaĞ skorzystają ze
zmodernizowanego boiska. BudĪet obywatelski

2016 jest wyjątkowy takĪe pod innym wzglĊdem:
gáosowaü drogą elektroniczną i tradycyjną mogáa
máodzieĪ miĊdzy 16 a 18
rokiem Īycia. Prawie 340
spoĞród nich skorzystaáo
z tej moĪliwoĞci.
„Po
przygodĊ–organizacja imprez turystyczno–krajoznawczo–sportowych”.
ZwiĊkszenie
katalogu aktywnych form
spĊdzania wolnego czasu dla dzieci i máodzieĪy”
w gminie Poniec i Krobi
oraz „Budowa nawierzch-

ni boiska sportowego
wielofunkcyjnego
ogólnodostĊpnego dla dzieci
i máodzieĪy przy Zespole
Szkóá Rolniczych w Grabonogu” – to nazwy projektów, które zwyciĊĪyáy
w budĪecie obywatelskim
2016. Oznacza to, Īe zostaną one wpisane do
budĪetu Powiatu GostyĔskiego na rok 2016 i zrealizowane w przyszáym
roku. Pierwsze kosztowaü
bĊdzie 55 tys. záotych,
drugie – 200 tys.
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- 23 czerwca po godzinie 17, w sali Powozowni usáyszeliĞmy z Anią Dudkowiak nazwĊ naszego projektu i informacje o tym, Īe
otrzymaliĞmy dofinansowanie. PóĨniej juĪ byáo tylko z górki. 16 lipca spotkaliĞmy siĊ na planie nagrania pierwszego naszego
odcinka, a dzieĔ póĨniej nasi widzowie mogli juĪ oglądaü pierwsze zdjĊcia z tego wydarzenia. Dwa tygodnie póĨniej pierwsze
Spotkania z przeszáoĞcią byáo juĪ dostĊpne! – tak o swoim projekcie zrealizowanym w ramach Programu Grantów Spoáecznych
opowiada Adrian PrzewoĨny, jego pomysáodawca. W tym roku z tego programu na terenie Powiatu GostyĔskiego realizowanych
jest 13 pomysáowych projektów.

MAJć POMYSâY I NIE WAHAJć SIČ ICH UįYý

Czy moĪna opowiedzieü o historii tak by máodzi ludzie i nie
tylko ciekawi byli kolejnego
odcinka? Udowadnia to grupa
zapaleĔców, którzy realizują
„Spotkania z przeszáoĞcią” –
cykl audycji internetowych opowiadających o przeszáoĞci Gostynia. Odcinki są dostĊpne na
profilu facebookowym grupy.
Osiągnąü medialny sukces jest
w dzisiejszych czasach niezwykle trudno. Im siĊ udaáo. Pozy-

tywne reakcje na ich projekt
pojawiáy siĊ juĪ po kilku dniach
od emisji pierwszego odcinka.
-NajczĊĞciej ludzie powtarzali
jakieĞ teksty z odcinków, mówili, Īe o pewnych faktach nigdy
nie sáyszeli i to dziĊki nam je poznali. Byáy równieĪ gratulacjĊ,
pytanie, kiedy pojawi siĊ kolejny
odcinek, ale teĪ dochodziáo do
takich sytuacji, w których cháopiec podchodzi do nas bĊdąc w
sklepie i mówi: "Ja panią skądĞ

znam...czy pani wystĊpuje w
Internecie", czy z kolei jakaĞ
dziewczynka zaczyna szarpaü
mamĊ za rĊkaw na ulicy, wskazuje palcem w naszą stronĊ i
krzyczy: "Mamo! Mamo! To jest
ten Ğmieszny pan z Internetu!"mówi Adrian PrzewoĨny.
Przy realizacji swojego przedsiĊwziĊcia angaĪują coraz wiĊcej ludzi. – Początkowo byáo
nas 7, jednak juĪ po drugim odcinku ta liczba wzrosáa do 9 i tak

siĊ utrzymuje do tego momentu.
Nie chceliĞmy siĊ nigdy zamykaü na ludzi, dlatego oprócz staáego skáadu zapraszaliĞmy teĪ
osoby chĊtne do wystąpienia w
Spotkaniach z przeszáoĞcią, w
rezultacie czego na ekranach
naszych widzów pojawiáo siĊ w
sumie 16 osób spoza grupy dodaje Adrian.
O czym są „Spotkania z przeszáoĞcią”? „Kto straszy w PUP-ie?", "GostyĔ? To byá Prima
Aprilis", "Pogrzebany szacunek"
– to tylko niektóre tytuáy odcinków odkrywających historiĊ Gostynia. Po co to wszystko? - Tak
- spopularyzowanie wiedzy na
temat historii Gostynia byáo naszym gáównym celem. Jednak
chcieliĞmy teĪ ogólnie pokazaü, Īe historia wcale nie musi
byü nudna i "ciĊĪkostrawna", a
máodzi ludzie mogą angaĪowaü
siĊ w Īycie kulturalne miasta,
przywracaü pamiĊü o ludziach,
wydarzeniach i miejscach zapo-

Celem Programu Grantów Spoáecznych jest wsparcie projektów integrujących lokalną
spoáecznoĞü. Program prowadzony jest z myĞlą o tych, którzy podejmują wspólny wysiáek, aby w ich spoáecznoĞciach Īyáo siĊ lepiej. PGS realizowaü mogą Koáa GospodyĔ
Wiejskich, Rady Soáeckie, grupy sąsiedzkie, grupy hobbystyczne, a takĪe Rady Osiedli i
máodzieĪ, w których imieniu wniosek záoĪy organizacja pozarządowa lub jedna z nastĊpujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna, oĞrodek pomocy
spoáecznej. Konkurs dofinansowano ze Ğrodków Powiatu GostyĔskiego i SGB Powiatowego Banku Spóádzielczego

mnianych, tworzyü samodzielne
produkcje, nagrywaü niezaleĪne filmy i dobrze siĊ przy tym
bawiü, bo humoru nam przy tym
nigdy nie brakowaáo – mówi Adrian PrzewoĨny.
Czy bĊdą kolejne produkcje? Tu
odpowiedĨ jest zdecydowana. OczywiĞcie, Īe tak! Po prostu
nie moglibyĞmy przerwaü SpotkaĔ z przeszáoĞcią, poniewaĪ
robimy naprawdĊ coĞ dobrego,
to siĊ ludziom podoba i oczekują tego od nas. Caáy czas pojawiają siĊ pytania o to, co bĊdzie
w kolejnym odcinku lub czy
bĊdziemy opowiadaü historiĊ o
jakimĞ danym temacie. Potrzebujemy teraz tylko trochĊ czasu,
Īeby pozbieraü myĞli, ponownie
zorganizowaü siĊ do kolejnych
dziaáaĔ, poszukaü inspiracji i
nowych pomysáów, a kiedy to
zrobimy powrócimy na ekrany
– odpowiada Adrian PrzewoĨny.

Wszystkie odcinki „SpotkaĔ z przeszáoĞcią” obejrzeü moĪna na facebooku (/www.facebook.com/Spotkaniazprzeszloscia) oraz na youtube.

MàYN NA MIARĉ TVN24
Wyremontujmy koźlaka! Taki pomysł urodził sę w grupie nieformalnej „Kreatywni belfrzy” z ZSR
w Grabonogu. W ten sposób powstał projekt „Od bochenka do ziarenka”, który udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z programu „Działaj Lokalnie”. Unikatowym młynem zainteresował się
tvn24, który określił go jako „wyjątkowa konstrukcja”. Aktywni są nie tylko belfrzy. W tym roku w
Powiecie Gostyńskim z „Działaj Lokalnie” zrealizowano 13 projektów.
W ramach „Od ziarenka
do bochenka” zorganizowane zostaáy warsztaty
pieczenia chleba. W czasie projektu uczestnicy
dowiedzieli siĊ, jakie są
podstawowe gatunki zbóĪ
uprawiane w naszym kraju, jak dawniej robiono z
nich mąkĊ, przybliĪona
zostaáa im historia wypieku chleba i proces wyrabiania ciasta chlebowego.

Co ciekawe, w ramach
projektu
rewitalizacji
poddany zostaá jedyny w
Wielkopolsce miniaturowy wiatrak koĨlak, który
niegdyĞ sáuĪyá do produkcji mąki. Na zakoĔczenie
warsztatów zaplanowano imprezĊ plenerową z
ogniskiem oraz odsáoniĊciem wyremontowanego
wiatraka. To wáaĞnie koĨlakiem zainteresowaá siĊ

poznaĔski oddziaá tvn24,
który poĞwiĊciá mu artykuá
w swoim wydaniu elektronicznym.
Projekt realizuje Stowarzyszenie Most oraz
grupa „Kreatywni belfrzy”
dziaáająca przy Zespole
Szkóá Rolniczych w Grabonogu. Pieniądze otrzymali z „Dziaáaj Lokalnie
IX”, realizowanego przez:
AkademiĊ Rozwoju Filan-

tropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dziecko.
To jedno z 13 przedsiĊwziĊü, które w tym roku
otrzymaáo dofinansowanie na realizacjĊ wáasnych pomysáów. „Dziaáaj
Lokalnie” regularnie wyzwala spoáeczną energiĊ
i zachĊca do pracy na
rzecz wáasnego Ğrodowiska i ludzi dookoáa.

Projekty realizowane w Powiecie GostyĔskim w ramach Dziaáaj Lokalnie
w gminie GostyĔ: „GostyĔ – rodzinie”; „Jesienne spotkania w GostyĔskim Liceum”; ,,Ruch inspiruje – rozum odkrywa”; w gminie Krobia: „BiskupiaĔska stodoáa - edukacyjna przestrzeĔ
rozwijająca kreatywnoĞü”; „Nic dla nas, bez nas”; „Przystanek Biskupizna”, w gminie PĊpowo: „OSP PĊpowo - pracuje, bawi i uczy”; „Babcia na medal”; w gminie Poniec: „Skauting - z
przyrodą za Pan Brat”; w gminie Borek Wlkp.: „Moja Ğwietlica miejscem spotkaĔ z ksiąĪką”; w gminie Pogorzela: „Teatr ponad pokoleniami”;w gminie Piaski: „Nie kanka nie furmanka, ale
stoáek wieszczy, Īe to nasz grajdoáek”; „Od ziarenka do bochenka. Warsztaty pieczenia chleba zakoĔczone spotkaniem plenerowym”;
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INWESTOWANIE PRZEZ
OSZCZĉDZANIE

Z jednej strony racjonalnie wydawaü pieniądze,
z drugiej sáuchaü mieszkaĔców i zwiĊkszaü Ğrodki
na inwestycje – na takiej zasadzie opieraü siĊ bĊdzie
budĪet Powiatu GostyĔskiego na 2016 rok. NajwaĪniejsze bĊdą drogi, edukacja, zdrowie, bezpieczeĔstwo
i pomoc spoáeczna.

dokoĔczenie ze s.1

Drogi i ich stan to niekoĔczący siĊ temat w mediach.
RM: To teĪ bolączka niemal
wszystkich powiatów w Polsce. Warto w tym miejscu zaznaczyü, Īe powiaty dysponują
mocno ograniczonymi Ğrodkami
na modernizacjĊ dróg. MieszkaĔcy zdecydowaną wiĊkszoĞü
podatków páacą do gmin. JednoczeĞnie odcinków tych dróg
jest znacznie wiĊcej, niĪ w przypadku samorządów gminnych.
Powiat ma ich ponad 485 kilo-

metrów. To mniej liĞmy drogĊ GostyĔ– CzachowiĊcej tyle ile z rowo–Poraj. DziĊki oszczĊdGostynia do Zako- noĞciom w projekcie udaáo siĊ
panego. Nie roz- zmodernizowaü dodatkowy odwiąĪemy
cinek do Si,,NajwiĊkszym
wszystkorzyna.
bogactwem Powiatu
kich proProgram
GostyĔskiego są jego
blemów
pozwoliá
MieszkaĔcy - aktywni,
w krótkim
równieĪ
zaangaĪowani,
c z a s i e , peáni zapaáu. DziĊki nim na remont
ale pewdrogi Stunasz powiat
ne efek- staje siĊ naprawdĊ obywa- m i a n y
ty są juĪ telski. Bardzo za to dziĊ- –
Borek.
widoczTakĪe
w
kujĊ.”
ne. Liczprzyszáym
ne remont czy nowa
roku jest
ĞcieĪka GostyĔ – Grabonóg szansa na realizacjĊ dwóch into najlepsze przykáady. Powiat westycji ze Ğrodków zewnĊtrzGostyĔski regularnie stara siĊ o nych. Nasze wnioski przeszáy
Ğrodki zewnĊtrzne na ten cel. I ocenĊ formalną i są na dobrej
regularnie je pozyskuje. TakĪe drodze do realizacji. DziĊw mijającym roku.
ki tym pieniądzom byü moĪe
Czyli receptą na poprawĊ uda nam siĊ zrealizowaü dwie
stanu dróg są np. „Schety- duĪe modernizacje: na odcinku
Krobia–Pudliszki oraz Dusinanówki”?
RM: Zdecydowanie. W 2015 Daleszyn–Osowo–Stankowo
roku dziĊki pieniądzom z tzw. – do granicy z powiatem ko„Schetynówek” wyremontowa- ĞciaĔskim. To nie jedyne Ĩró-

promocja@powiat.gostyn.pl

– Grabonóg zaleĪaáo nam, Īeby
te dwie miejscowoĞci poáączyü
ĞcieĪką. Tak teĪ siĊ staáo.
Warto sáuchaü mieszkaĔców
Powiatu GostyĔskiego?
RM: MyĞlĊ, Īe trzeba sáuchaü
mieszkaĔców Powiatu GostyĔskiego. BudĪet obywatelski
pokazuje, Īe chcą oni decydowaü o tym, co dzieje siĊ wokóá nich. Tylko w tym roku co
siódmy mieszkaniec powiatu
wziąá udziaá w gáosowaniu. ZaangaĪowanie máodzieĪy z ZSR
w Grabonogu i harcerzy z Ponieca oraz Krobi przeáoĪyáo siĊ
na dwa zwyciĊskie projekty.
CzĊsto powtarzam, Īe najwiĊkszym bogactwem Powiatu GostyĔskiego są jego MieszkaĔcy
- aktywni, zaangaĪowani, peáni
zapaáu. DziĊki nim nasz powiat
staje siĊ naprawdĊ obywatelski.
Bardzo za to dziĊkujĊ.

JAKI JEST BUDĩET POWIATU
NA 2016 ROK?

WYDAWCA:
Powiat GostyĔski
ADRES REDAKCJI:
Starostwo Powiatowe
w Gostyniu
ul. Wrocáawska 256,
63-600 GostyĔ
REDAKTOR NACZELNY:
Joanna Jakubiak
jjakubiak@powiat.gostyn.pl
Redakcja nie publikuje anonimów.Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany
ich tytuáów. Wykorzystanie
i rozpowszechnianie
redakcyjnych materiaáów
publicystycznych wymaga
zgody wydawcy.

dáo finansowania, jeĞli chodzi o
modernizacjĊ dróg. W tym roku
pozyskaliĞmy ponad 800 tys.
zá. z rezerw Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na przebudowĊ mostu i drogi na trasie
GostyĔ – Grabonóg. Przy okazji
tej inwestycji obie miejscowoĞci
poáączyáa ĞcieĪka rowerowa.
Rowerem z Gostynia do
Grabonogu. Marzenie wielu
mieszkaĔców tych miejscowoĞci i máodzieĪy z Zespoáu
Szkóá Rolniczych ziĞciáo siĊ w
duĪej mierze dziĊki ich zaangaĪowaniu.
RM: To mieszkaĔcy Powiatu GostyĔskiego w budĪecie
obywatelskim na 2014 roku
zdecydowali, Īe chcą ĞcieĪki
rowerowej pomiĊdzy Gostyniem i Grabonogiem. Wtedy
zdoáaliĞmy wybudowaü pierwszy odcinek ciągu pieszo - rowerowego. Po zaledwie dwóch
latach gotowa byáa caáoĞü. Przy
okazji budowy nowego mostu
oraz modernizacji drogi GostyĔ

Odpowiedzialny,
racjonalny,
oszczĊdny
i
proinwestycyjny
–
taki
jest
planowany budĪet Powiatu GostyĔskiego na 2016
rok. To czwarty rok z rzĊdu, w którym samorząd spáaca swoje zobowiązania. BĊdzie w nim miejsce takĪe
na duĪe inwestycje.
Planowane przyszáoroczne dochody wyniosą 71.400.974 zá,
wydatki z kolei 70.288.130 zá.
Bilans tych kwot daje nadwyĪkĊ
budĪetową w wysokoĞci ponad
1,2 miliona záotych. Finanse
powiatowe nastawione bĊdą
na dalszą redukcjĊ dotychczasowych zobowiązaĔ. Wedáug
prognoz bĊdzie to czwarty rok
z rzĊdu konsekwentnej polityki
spáaty kredytów. Rosną takĪe
wydatki majątkowe. W przyszáym roku na ten cel przeznaczona zostanie kwota powyĪej 9
milionów záotych. To ponad dwa
razy wiĊcej niĪ na starcie tego
roku.
2016 rok bĊdzie czasem inwestycji infrastrukturalnych. Pro-

jekt budĪetu zakáada modernizacjĊ dwóch duĪych odcinków
dróg: przebudowĊ drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434
Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu oraz przebudowĊ drogi od ronda w miejscowoĞci Krobia do skrzyĪowania z
ul. Poniecką w Pudliszkach. Ich
realizacjĊ samorząd uzaleĪnia
jednak od pozyskania Ğrodków
z Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (tzw.
„Schetynówki”). BĊdą modernizowane teĪ inne odcinki: Wziąchów – Kromolice, Magdalenki
– CzeluĞcin, PĊpowo – Siedlec
i Piaski ul. Sienkiewicza. Pomoc finansową na remonty dróg

otrzymają gminy: GostyĔ, Krobia, Pogorzela, Poniec i Powiat
KoĞciaĔski.
BĊdzie to teĪ ostatni rok, w którym Powiat GostyĔski zapáaci
ratĊ za wykup zespoáu paáacowo–parkowego w Grabonogu.
W ramach planowanych inwestycji Komenda Powiatowa
PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej w
Gostyniu otrzyma dofinansowanie do nowego wozu gaĞniczego, przewiduje siĊ takĪe doposaĪenie pracowni w szkoáach
Powiatu GostyĔskiego, modernizacjĊ hali sportowej w ZSR w
Grabonogu i wykup kolejnych
udziaáów w Samorządowym
Funduszu PorĊczeĔ Kredytowych. DziĊki zaangaĪowaniu

mieszkaĔców Powiatu GostyĔskiego i w ramach budĪetu
obywatelskiego zrealizowane
zostaną ponadto dwa projekty na áączną kwotą 255 tys. zá.
– „Po przygodĊ – organizacja
imprez turystyczno-krajoznawczo-sportowych” oraz „Budowa
nawierzchni boiska sportowego
wielofunkcyjnego przy ZSR w
Grabonogu”.
PrzyjĊty przez zarząd projekt
budĪetu jest aktualnie przedmiotem obrad komisji rady
powiatu. Radni bĊdą nad nim
gáosowaü podczas sesji planowanej na 17 grudnia.
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Kopalnia odkrywkowa w Południowej Wielkopolsce oznacza stagnację i recesję gospodarczą. Mieszkańcy będą musieli zrezygnować z działalności rolniczej
i okołorolniczej. Wiele zakładów pracy również ograniczy lub zakończy swoją
działalność. Skutki wydobywania tego surowca odczują na własnej skórze wszyscy mieszkańcy terenów objętych tymi planami – nastąpi degradacja środowiska naturalnego, co odbije się w braku wody pitnej.

Na dzieĔ 15 grudnia wyznaczono finaá konsultacji nad projektem „Biaáej KsiĊgi Ochrony
ZáóĪ Kopalin” zaproponowanej
przez Ministerstwo ĝrodowiska. WĞród záóĪ wĊgla wskazanych jako strategiczne wpisano: Oczkowice (Miejska Górka,
Krobia, Poniec), GostyĔ, MosinĊ, KrzywiĔ oraz CzempiĔ.
Przeciwko takiemu rozwiązaniu
stanowczo protestują samorządowcy gmin i powiatów poáudniowej Wielkopolski.
Wspólną samorządową inicjatywĊ wyraĪającą dezaprobatĊ
dla Biaáej KsiĊgi zaproponowaá
Starosta GostyĔski Robert Marcinkowski oraz Burmistrz Krobi
Sebastian Czwojda i Stowarzyszenie: „PrzedsiĊbiorczoĞü dla
ekologii” pod kierownictwem
Leszka Wenderskiego. WziĊli
w niej udziaá wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu
powiatów: koĞciaĔskiego, gostyĔskiego, rawickiego, leszczyĔskiego i krotoszyĔskiego.
W spotkaniu uczestniczyá równieĪ Marian PoĞlednik – SenatorRP, Marek Bryl – dyrektor
Wielkopolskiego Biura Plano-

wania Przestrzennego oraz
przedstawiciele trzech stowarzyszeĔ: „Nasz dom”, „Zielona
kohorta: i „PrzedsiĊbiorczoĞü
dla ekologii”. Swoje wystąpienia
zaprezentowali teĪ naukowcy:
prof. dr hab. Jan Przybyáek oraz
prof. dr hab. Waldemar Ratajczak.
Zgromadzeni zgodnie uznali, Īe
obecny, zaproponowany ksztaát
„Biaáej KsiĊgi Ochrony ZáóĪ Kopalin” oznacza dla Poáudniowej
Wielkopolski hamulec dla gospodarki. Wpisanie záóĪ Oczkowice, GostyĔ, KrzywiĔ, Mosina
i CzempiĔ do dokumentu uniemoĪliwia rozwój. BĊdzie miaáo
to równieĪ ogromne znaczenie
dla rolnictwa. Powoáywano siĊ
teĪ na opracowanie: „Wpáyw
ochrony i potencjalnej eksploatacji záóĪ wĊgla brunatnego na
rozwój przestrzenny poáudniowo – zachodniej Wielkopolski”,
przygotowanej przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Analiza zawarta w
dokumencie stanowi odpowiedĨ
na projekt „Biaáej KsiĊgi”.

REGULARNE INTERWENCJE
LUTY 2015
STYCZEŃ 2015
WaĪnym tematem, poruszanym podczas roboczego spotkania z Wicemarszaákiem
Wojciechem Jankowiakiem byáa kwestia moĪliwoĞci budowy kopalni wĊgla brunatnego. Marszaáek otrzymaá informacjĊ o aktywnych dziaáaniach podejmowanych w
ostatnim czasie przez Powiat GostyĔski. Miejsce, w którym planowana jest budowa kopalni wĊgla brunatnego „Oczkowice”, znajduje siĊ w regionie rolniczym, gdzie
obok walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej olbrzymie znaczenie ma tradycja
dobrego gospodarowania i wysoka kultura rolna. Jest to obszar bez wątpienia bĊdący liderem w zakresie produkcji ĪywnoĞci wysokiej jakoĞci w skali kraju. Gospodarstwa rolne prowadzą tutaj produkcjĊ na najwyĪszym poziomie, dlatego perspektywa
zniszczenia tego, co budowaáy pokolenia powoduje tak wielki sprzeciw i dramat dla
mieszkających tu ludzi i dobrych gospodarzy.

W związku z istniejącym zagroĪeniem dotyczącym powstania odkrywkowej kopalni wĊgla brunatnego na terenie gminy Krobia i Miejska Górka,
Starostowie Subregionu LeszczyĔskiego podjĊli wspólne stanowisko,
w którym wyraĪają stanowczy sprzeciw wobec perspektywy powstania
kopalni w rejonie rolniczym, naleĪącym do gáównych producentów ĪywnoĞci w Polsce. Stanowisko podjĊte przez wáodarzy czterech powiatów:
gostyĔskiego, rawickiego, koĞciaĔskiego i leszczyĔskiego jest kolejnym
krokiem uczynionym w kierunku zablokowania tak szkodliwych inicjatyw,
które wprost zagraĪają rozwojowi naszego subregionu. Stanowisko zostaáo wysáane do Ministra ĝrodowiska, Ministra Gospodarki, Gáównego
Geologa Kraju, Marszaáka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody
Wielkopolskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz parlamentarzystów z okrĊgu kalisko-leszczyĔskiego.

DLACZEGO JESTEĝMY NA NIE?

Kopalnia powoduje skutki natury:
Ğrodowiskowej –
powiĊkszenie terenów zdegradowanych,
dewastacja biosfery (Ğrodowiska naturalnego),
problemy z dostĊpem do wody pitnej

gospodarczym –
likwidacja dziaáalnoĞci rolniczej: 1789 gospodarstw rolnych których zasoby zwierząt hodowlanych obejmują
m.in. ponad 106 tys. sztuk trzody chlewnej, ponad 21 tyĞ.
sztuk bydáa, 9 ferm wieloskáadnego chowu zwierząt gospodarskich oraz 17532 ha gruntów rolnych

przestrzennym –
likwidacja zasobów Ğrodowiska przyrodniczego i dotychczasowych form ochrony przyrody, wód powierzchniowych páynących i stojących a takĪe dziaáalnoĞci
rolniczej oraz Ğrodowiska kulturowego, związanych
miĊdzy innymi z kulturą ziemiaĔską i tradycjami rolnymi
a w szczególnoĞci 80 zabytków, likwidacja 60 miejscowoĞci i 10,7 tys. budynków.

spoáecznym –
emigracja 17,7 tys. osób, przeksztaácenie krajobrazu z rolniczego na przemysáowy, likwidacja dotychczasowych miejsc pracy
i Ĩródeá dochodów w wyniku likwidacji 1332 podmiotów gospodarczych i 1789 gospodarstw rolnych, zmiana rynku pracy, zaburzenia dotychczasowej struktury zatrudnienia, stopniowy zanik
poczucia toĪsamoĞci z miejscem dotychczasowego Īycia, powodując tym samym powolną dewastacjĊ przestrzeni tzw. „maáych
ojczyzn”, ograniczenie moĪliwoĞci dziaáaĔ na rzecz ochrony tradycji wielkopolskiej wsi.
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WYBUDOWALIģMY

MOST
Przypomnijmy, Ğrodki na inwestycjĊ pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej budĪetu paĔstwa
z Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju. Pieniądze przeznaczono na przebudowĊ mostu na
drodze powiatowej GostyĔ – PĊpowo - DáoĔ wraz z dojazdami.
W ramach modernizacji wzdáuĪ
drogi pomiĊdzy Gostyniem a
Grabonogiem powstaá równieĪ
ciąg pieszo rowerowy. Powiat

GostyĔski otrzymaá na tĊ inwestycjĊ ponad 880 tys. záotych.
Wykonawca robót, podczas prac
przygotowawczych stwierdziá,
Īe istniejący dotychczas most
nie speánia wymogów technicznych, a jego stan jest przedawaryjny. Potwierdza to równieĪ
opinia projektanta oraz protokóá
kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Dalsze czynnoĞci wykazaáy, Īe

Jedyna taka konstrukcja w Wielkopolsce. ĩelbetonowy most wedáug amerykaĔskiej technologii stanąá na miejsce starego na trasie GostyĔ – Grabonóg.
Po nowym obiekcie mogą poruszaü siĊ pojazdy o
áącznej masie 50 ton. Nowoczesna konstrukcja mostowa to najdroĪszy elementem inwestycji prowadzonej na drodze GostyĔ – PĊpowo – DáoĔ.
fundament podpory poĞredniej
obiektu jest w bardzo záym stanie technicznym lub wrĊcz nie
istnieje. Koszty ewentualnego
remontu byáyby niewspóámierne
do rezultatów, zwáaszcza, Īe w
tym miejscy odbywa siĊ wzmoĪony ruch.
Droga i most sáuĪy mieszkaĔcom Powiatu GostyĔskiego.
Stanowi równieĪ dojazd do strefy gospodarczej w Piaskach.

3,2,1... ĝCIEĩKA OTWARTA!

-WraĪenia wspaniaáe.Trudno
sobie wyobraziü, by byáo coĞ
bardziej niezbĊdne mieszkaĔcom. Dobrze, Īe weszáa do
budĪetu obywatelskiego jako
zadanie – komentuje pani Halina Spichaá
- My korzystamy z tej ĞcieĪki
juĪ teraz. W czasie jej budowy chodziáyĞmy i obserwowaáyĞmy postĊpy prac- dodaje
pani Maria Nowak.

-Do tej pory korzystaáem ze ĞcieĪki, która wczeĞniej zostaáa oddana do uĪytku (I etap inwestycji –
przyp.red.) – mówi pan Kazimierz
Kowandy. - Ile tu ludzi, przewaĪnie dzieci uczĊszcza tą drogą. Do
tej pory chodzili Ğrodkiem drogi.
Teraz bĊdzie bezpieczniej – dodaje. Sam równieĪ skorzysta z tej
inwestycji. Pieszo i na rowerze o
ile mi zdrowie pozwoli – zapewnia 83-letni mieszkaniec Powiatu
GostyĔskiego.

Uznano zatem, Īe najwáaĞciwszym rozwiązaniem bĊdzie budowa nowego mostu. Kluczowe
prace związane z jego montaĪem odbyáy siĊ 21.10.2015 r.
Nowa konstrukcja jest znacznie
mocniejsza – jej noĞnoĞü wynosi 50 ton. Warto dodaü, Īe Īelbetonowy most wedáug technologii
amerykaĔskiej jest unikatowy w
skali Polski.
Koszt inwestycji wzrósá o ok. 250

tys., a Ğrodki pochodziáy m.in. z
rezerwy budĪetowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Decyzja ta podyktowana
jest troską o bezpieczeĔstwo.
Na caáej drodze odbywa siĊ
wzmoĪony ruch. Takie rozwiązanie na pewno go usprawni,
zwáaszcza przy wyodrĊbnieniu
nowej ĞcieĪki rowerowej. InwestycjĊ wspóáfinansowaáa Gmina
Piaski.

Na rowerze, biegiem, spacerkiem, truchtem, z kijkami – za nami
otwarcie nowej ĞcieĪki rowerowej áączącej GostyĔ z Grabonogiem. Po pokonaniu ponad dwukilometrowego dystansu na
uczestników na mecie w Zespole Szkóá Rolniczych w Grabonogu czekaáa ciepáa zupa i ĞwieĪo pieczony chleb.

-Bardzo dobrze, chociaĪ
juĪ mam za sobą start dzisiaj w parkrunie – mówi pan
Marian Urbaniak na pytanie,
jak siĊ biegáo po nowo otwartej ĞcieĪce. ĝcieĪki są jak najbardziej potrzebne mieszkaĔcom naszego powiatu, sam
czĊsto z nich korzystam. Byá
to bardzo niebezpieczny odcinek, duĪo samochodów tirów,
strach byáo chodziü i jeĨdziü –
wspomina.

Zawodnicy Kolarskiego Klubu Sportowego, choü sami
nie korzystają czĊsto ze ĞcieĪek rowerowych, uwaĪają, Īe
tego typu inwestycje są bardzo potrzebne, gdyĪ zwiĊkszają rekreacjĊ na rowerze
wĞród mieszkaĔców Powiatu
GostyĔskiego. –Podoba nam
siĊ! – przyznają zgodnie.

ĝcieĪka rowerowa áącząca GostyĔ
– Grabonóg to efekt zaangaĪowania mieszkaĔców w budĪet obywatelski, a takĪe element
inwestycji przebudowy drogi i mostu na odcinku GostyĔ – Grabonóg.
Przypomnijmy, Īe to dziĊki gáosom
mieszkaĔców Powiatu GostyĔskiego w budĪecie obywatelskim 2014
powstaá pierwszy etap ĞcieĪki. Ze
Ğrodków pozyskanych z rezerwy
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju udaáo siĊ równieĪ poáączyü
ciągiem pieszo – rowerowym GostyĔ i Grabonóg.
W sobotĊ 5 grudnia ĞcieĪka zostaáa
oficjalnie otwarta. Z Gostynia
do Grabonoga ruszyá peleton záoĪony z biegaczy, rowerzystów, chodziarzy i osób uprawiających nordick walking. Na mecie w Zespole
Szkóá Rolniczych w Grabonogu na
uczestników biegu czekaáa ciepáa
zupa, chleb i pierniki.
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Ponad milion záotych - tyle w 2015 roku na drogi z tzw. „Schetynówek” pozyskaá Powiat
GostyĔski.To ponad trzy kilometry wyremontowanych dróg. Modernizacją objĊto dwa
odcinki: Czachorowo - Poraj i Strumiany - Borek.

SCHETYNÓWKA
CZYLI JAK SKUTECZNIE
POZYSKAý PIENIćDZE

DZIEJE SIČ
NA
DROGACH
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milionów
záotych
NA DROGI W 2015 ROKU

Ponad 550 tysiĊcy záotych
to kwota, którą otrzymaá Powiat GostyĔski z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na przebudowĊ kolejnego odcinka
drogi Strumiany - Borek. Co
szczególnie waĪne, w tym
roku to trzeci z rzĊdu pozytywnie oceniony wniosek o
dofinansowanie z funduszy
zewnĊtrznych. To zasáuga
wielu osób pracujących nad
projektami i dowód duĪej
skutecznoĞci w zakresie
zdobywania Ğrodków na inwestycje drogowe.
Koszt inwestycji wyniósá okoáo 1,1 mln záotych. Poáowa
kwoty pochodziáa z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – tzw. „Sche-

tynówki”. ResztĊ doáoĪyá Powiat GostyĔski we wspóápracy z Gminą Borek Wlkp. Z
pozyskanych Ğrodków wyremontowano odcinek drogi
Dąbrówka – Strumiany –Borek w miejscowoĞci Strumiany na dáugoĞci ok. 1,4 km.
W ramach robót poszerzono
równieĪ jezdniĊ, wzmocnieniu ulegáa konstrukcja drogi,
korpus jezdni zaĞ odwodniono. Inwestycja przyczyni siĊ
do podniesienia bezpieczeĔstwa mieszkaĔców. W trakcie prac zainstalowano takĪe
bariery stalowe, pracĊ objĊáy
teĪ przebudowĊ dwóch przepustów drogowych.

WIĘCEJ NA TEMAT INWESTYCJI DROGOWYCH W NASTĘPNYCH WYDANIACH

PÓâ MILIONA
DLA GOSTYĘSKIEGO SZPITALA
MieszkaĔcy
chirurgii

za

remontem

W ubiegáorocznym budĪecie obywatelskim mieszkaĔcy Powiatu GostyĔskiego zdecydowali, by
100 tys. zá przeznaczyü na
remont oddziaáu chirurgii
ogólnej gostyĔskiego szpitala. Decyzją Zarządu Powiatu GostyĔskiego i Rady
Powiatu GostyĔskiego doáoĪono na ten cel kolejne
50 tys. zá. Modernizacja

Miaá byü kilometr, jest zdecydowanie wiĊcej. Mowa o
przebudowie drogi powiatowej Poraj – Czachorowo.
ĝrodki na modernizacjĊ
równieĪ pochodzą z tzw.:
„Schetynówki”. DziĊki zaoszczĊdzonym w przetargu
pieniądzom, za kwotĊ ponad
417 tys. záotych zakres robót
zostaá zwiĊkszony o kolejne
732 metry. Z kasy Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych do budĪetu
powiatowego na ten cel trafiáo 600 tys. záotych. Drugie
tyle, w ramach wkáadu wáasnego doáoĪyá Powiat GostyĔski i Gmina GostyĔ (po
300 tys. záotych). Inwestycja
zakáadaáa poszerzenie jezdni

do 5,50 m na odcinku 1,049
km – od strefy przemysáowej
w kierunku Czachorowa.
W ramach prac przewidziano równieĪ wyrównanie
masy bitumicznej, poáoĪenie
warstwy Ğcieralnej z betonu
asfaltowego, odmulenie rowów, wykonanie wjazdów na
pola, ustawienie oznakowania pionowego i poziomego.
Po rozstrzygniĊciu postĊpowania przetargowego okazaáo siĊ, Īe koszty inwestycji
są mniejsze niĪ zakáadano
o kwotĊ ponad 417 tys. záotych. W związku z tym Wojewoda Wielkopolski wyraziá
zgodĊ na poszerzenie zakresu robót o kolejne 732 mb. W
ramach prac przebudowano
skrzyĪowanie w miejscowoĞci Sikorzyn i przepusty
drogowe. Poszerzono równieĪ jezdniĊ i pobocze oraz
poáoĪono nową nawierzchniĊ. PrzydroĪne rowy zostaáy
odmulone. Zmodernizowany
odcinek bĊdzie sáuĪyá mieszkaĔcom pobliskich miejscowoĞci, jest teĪ drogą,
prowadzącą do strefy gospodarczej usytuowanej w pobliĪu Czachorowa. To zatem
waĪna inwestycja z punktu
widzenia rozwoju powiatu.

oddziaáu dobiegáa koĔca.
Pacjenci mogą juĪ korzystaü z odnowionego korytarza i sal.
Remont oddziaáu chirurgii ogólnej objąá m.in. modernizacjĊ
korytarza. Istniejące posadzki
rozebrano, a w ich miejsce poáoĪono wykáadzinĊ PCV. Wymieniono drzwi i wykonano podwieszane sufity. W zakresie prac
byáy teĪ roboty elektryczne, a
takĪe malowanie Ğcian i modernizacja sanitariatów. Zmodernizowano teĪ system centralnego

ogrzewania.
To mieszkaĔcy Powiatu GostyĔskiego zdecydowali o modernizacji oddziaáu. Pomysá zgáoszony przez Pana Czesáawa Wojciechowskiego zyskaá poparcie w ubiegáorocznym budĪecie obywatelskim. Gáos na niego oddaáo 1385 osób (drugie
miejsce w rankingu). Kwota,
która pozostawaáa wówczas do
dyspozycji wynosiáa 100 tys. zá.
Zarząd Powiatu GostyĔskiego i
Rada Powiatu zwiĊkszyáa ją do
150 tys. záotych.

Nowe RTG w gostyĔskim szpitalu
Zarząd Powiatu GostyĔskiego przekazaá na zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczenia
kwotĊ
300 tys. zá. DziĊki tym Ğrodkom pacjenci szpitala mogą juĪ korzystaü z nowoczesnego aparatu RTG
(model Control X per form X MS- 650HF200). W ramach dotacji zaadaptowano i wyremontowano
równieĪ pracowniĊ RTG. Zostaáa poáoĪona wykáadzina antystatyczna, pomalowano Ğciany pracowni,
wymieniono okna, a takĪe zamontowano drzwi przesuwne z osáoną radiologiczną. Prace objĊáy modernizacjĊ wentylacji mechanicznej, wykonanie nowego sufitu z oĞwietleniem oraz wymianĊ armatury sanitarnej w pomieszczeniach.
Zakup nowego urządzenia pozwoli na podniesienie jakoĞci Ğwiadczonych usáug przez SPZOZ w
Gostyniu, jak równieĪ zwiĊkszy bezpieczeĔstwo mieszkaĔców Powiatu GostyĔskiego.
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Bezrobocie spada
aktywnoĤþ zawodowa mãodych roĤnie

Poziom bezrobocia w Powiecie GostyĔskim osiągnąá najniĪszą wartoĞü w historii i ciągle spada. W lipcu 2015 roku bez pracy byáo 8,6% osób, w paĨdzierniku - 8,2%. Co równie waĪne, coraz
czĊĞciej pracĊ znajdują ludzie máodzi. Nasz powiat znalazá siĊ na drugim miejscu w Wielkopolsce pod wzglĊdem dynamiki spadku bezrobocia wĞród osób poniĪej 30 roku Īycia Taka sytuacja jest przede wszystkim zasáugą przedsiĊbiorczoĞci mieszkaĔców Powiatu GostyĔskiego,
ale takĪe dáugofalowych dziaáaĔ i instrumentów wdraĪanych przez Powiatowy Urząd Pracy
oraz instytucje otoczenia biznesu. Wszystko to przekáada siĊ na nowe miejsca pracy.
W roku 2014 sukcesywnie odnotowywano spadek bezrobocia. Pod koniec ubiegáego roku
liczba osób bezrobotnych wynosiáa 10,7% (dla porównania na koniec 2009 roku byáo to 12,4%). W
czerwcu 2015 roku nastąpiá spadek
do liczby jednocyfrowej. Bez pracy
pozostawaáo 8,9%. To najmniej w
historii. Jeszcze lepiej byáo w lipcu. Stopa bezrobocia mierzona na
koniec miesiąca wyniosáa 8,6%. W
paĨdzierniku padá rekord - 8,2%!
Dla porównania najwiĊkszy poziom
bezrobocia odnotowano w styczniu
2004 roku. Wówczas pracy nie miaáo 21,6% mieszkaĔców naszego
powiatu.
Na obecną sytuacjĊ ma
równieĪ wpáyw wzrost aktywnoĞci przedsiĊbiorców na rynku pracy. - W 2014 roku do Powiatowego UrzĊdu Pracy w Gostyniu wpáynĊáo aĪ 2000 ofert pracy, zgáoszonych od pracodawców. Tylko w
pierwszym póároczu roku 2015 takich zgáoszeĔ byáo póátora tysiąca, co oznacza, Īe na jedną ofertĊ
przypadaáo 7 bezrobotnych (wielkopolska Ğrednia wynosi 9) – táumaczy Justyna KrzyĪostaniak, dyrektor Powiatowego UrzĊdu Pracy w

Gostyniu.
Samorząd powiatowy corocznie
pozyskuje znaczne Ğrodki na aktywizacjĊ bezrobotnych. Tylko w
samym sierpniu z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej do
Powiatowego UrzĊdu Pracy trafi
kolejne 376,9 tys. záotych z przeznaczeniem na aktywizacjĊ zawodową osób bezrobotnych. àączna
kwota Ğrodków Funduszu Pracy na
realizacjĊ zadaĔ na rzecz promocji
zatrudnienia wynosi w roku 2015
7479 tys. zá. Spadek bezrobocia
jest oczywiĞcie tendencją ogólnopolską. Z pewnoĞcią wpáyw na
obecne statystyki ma równieĪ emigracja zarobkowa czĊĞci obywateli.
Warto jednak zwróciü uwagĊ, Īe
w naszym powiecie w odniesieniu
do innych obserwujemy pozytywne
sygnaáy spadku bezrobocia wĞród
osób máodych.
Wiele Ğrodków z Fundusz
Pracy oraz Europejskiego Funduszu Spoáecznego PUP przeznacza
na pomoc dla mieszkaĔców do 30
roku Īycia. Wspóáfinansowany ze
Ğrodków europejskich program POWER opiewający na kwotĊ 1 869
400 zá skierowany jest w caáoĞci do
tej grupy bezrobotnych. Ponadto

PUP w Gostyniu pozyskaá dodatkowe Ğrodki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej, z których
duĪa czĊĞü przeznaczona byáa dla
máodzieĪy. Od początku roku liczba
bezrobotnych w tej grupie spadáa
o 442 osoby. Co miesiąc odnotowujemy obniĪenie liczby máodych
bezrobotnych o kilka procent, w
maju byáo to 12,4 % i liczba ta byáa
drugą w kolejnoĞci w woj. wielkopolskim ( wyprzedziá nas tylko
powiat pleszewski, w którym bezrobocie wĞród máodych spadáo o
ponad 14 %). W czerwcu ponownie
odnotowano ponad 12 % spadek,
co stawia powiat gostyĔski wĞród
powiatów najlepiej radzących sobie z bezrobociem máodzieĪy. W I
póároczu 2015 roku 325 osób zostaáo skierowanych do udziaáu w
staĪach, szkoleniach, pracach interwencyjnych, sporo bezrobotnych
otrzymaáo teĪ Ğrodki na rozpoczĊcie wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej.
MieszkaĔcy powiatu są ludĨmi
przedsiĊbiorczymi. Spadek bezrobocia związany jest z faktem,
Īe potrafią wziąü sprawy w swoje
rĊce. Nie do przecenienia są równieĪ dziaáania Powiatowego UrzĊ-

8,2%

to najniższe bezrobocie
w historii
„Chatka gagatka”, czyli sklep z ubrankami dzieciĊcymi, prowadzony przez AleksandrĊ Bogdanowicz to firma, która powstaáa
dziĊki dofinansowaniu na rozpoczĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej. Co wiĊcej, máoda przedsiĊbiorczyni podczas uroczystego
wrĊczenia umów o dofinansowanie nawiązaáa kontakt z Pauliną Nowak, wáaĞcicielką firmy „Kajtusiowo”, szyjącej ubranka
dla dzieci. Panie weszáy we wspóápracĊ. DziĞ w Chatce Gagatka moĪna równieĪ zakupiü ubrania szyte przez PaulinĊ Nowak.
To pozytywny przykáad na moĪliwą wspóápracĊ miĊdzy máodymi przedsiĊbiorcami.
du Pracy oraz instytucji otoczenia
biznesu, które aktywizują i zachĊcają bezrobotnych mieszkaĔców
do myĞlenia o wáasnej przyszáoĞci
zawodowej. Obserwując aktualną sytuacjĊ gospodarczą, wydaje
siĊ, Īe znalezienie pracy przestaje

powoli byü tak trudne jak kilka lat
temu. To dobry sygnaá, ale pojawia
siĊ za to innym problem, którym
jest poziom wynagrodzeĔ. Wypada
mieü nadziejĊ, Īe rozwój gospodarczy wywoáa równieĪ pozytywne tendencje w tym zakresie .

NOWE MOĩLIWOĝCI DLA BEZROBOTNYCH

123
osoby
założyły firmy dzięki
dotacjom z Powiatowego
Urzędu Pracy
dane na koniec listopada 2015

IDĄ NA
SWOJE

Na nową wspóápracĊ otwiera siĊ Samorządowy Fundusz PorĊczeĔ Kredytowych,
Powiat GostyĔski i Powiatowy Urząd Pracy. Przyczynkiem do niej jest porozumienie podpisane pomiĊdzy Starostą GostyĔskim Robertem
Marcinkowskim a Anetą Karkosz – Prezesem Samorządowego Funduszu PorĊczeĔ
Kredytowych, dziĊki któremu
z porĊczeĔ funduszu bĊdą
mogáy korzystaü równieĪ osoby bezrobotne. Co to oznacza
w praktyce?
Porozumienie wyznacza nowy
kierunek wspóápracy. Samorządowy Fundusz PorĊczeĔ Kredytowych Sp. z o.o. bĊdzie zabezpieczaü produkty dla firm na
stworzenie nowego miejsca pracy
oraz dotowaü osoby rozpoczynające prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej. Bezrobotni, chcący
prowadziü wáasną firmĊ niejednokrotnie borykają siĊ z trudnoĞciami uzyskania porĊczenia przez
osoby fizyczne. Konsekwencją
tego jest bardzo czĊsto otrzymanie niĪszej kwoty dofinansowania
lub brak moĪliwoĞci jej otrzyma-

nia. Oferowane przez Fundusz
porĊczenie stanowi rozwiązanie
problemu, a co najwaĪniejsze,
coraz wiĊcej osób bĊdzie mogáo
skorzystaü z tej formy aktywizacji

zawodowej. Podpisana umowy
pomiĊdzy Powiatem GostyĔskim,
a Samorządowym Funduszem
PorĊczeĔ Kredytowych to efekt
trzyletniej pracy oraz poparcia ze
strony Udziaáowców Funduszu. To
kolejny krok w stronĊ pobudzania
inicjatywy wĞród mieszkaĔców
powiatu. DoĞwiadczenie pokazuje, Īe zwáaszcza máode osoby

napotykają na barierĊ w postaci
zabezpieczenia finansowego. Ta
bariera zostaje pomaáu zdjĊta,
Fundusz bĊdzie mógá porĊczaü
do 70% wartoĞci dotacji udzielanych
na
rozpoczĊcie
dziaáalnoĞci
gospodarczej.
- Fundusz w
dalszym ciągu
planuje
otwieraü siĊ
na nowe rynki odbiorców
miĊdzy innymi
poprzez
rozszerzanie
oferty
produktowej czy
pozyskiwanie
nowych Partnerów Biznesowych
– w tej kwestii nie powiedzieliĞmy
jeszcze ostatniego sáowa. Mam
nadziejĊ, Īe w najbliĪszym czasie
uda nam siĊ wprowadziü porĊczenia faktoringu i gwarancji.- poinformowaáa Aneta Karkosz Prezes
Zarządu SFPK Sp. z o.o.
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Dla nich nauka to nie przykra koniecznoĞü a sposób na odkrywanie Ğwiata. Swoje naukowe
pasje mogli realizowaü w szkoáach ponadgimnazjalnych Powiatu GostyĔskiego

MALI ODKRYWCY
Woow! Super! Ale to ciekawe! - to tylko niektóre okreĞlenia padające z sali
podczas zajĊü w Akademii Máodego Odkrywcy. Dzieci uczą siĊ wykorzystania
nauki w praktyce i przekonują siĊ, Īe
uczenie siĊ nie musi byü nudne.
Mają niewiele lat, ale zapaá
do nauki i chĊü poznawania
Ğwiata.Mali mieszkaĔcy, bo
o nich mowa zaraĪani są nauką poprzez ciekawe zajĊcia
w szkoáach ponadgimnazjalnych Powiatu GostyĔskiego.
Z indeksem w rĊku zdobywają wiedzĊ w ramach Akademii Máodych Odkrywców.
Projekt z tzw. maáego grantu
realizuje Fundacja: „Miejsce
moje”. Ponad 30-osobowa
grupa dzieci mogáa skorzystaü z zajĊü, przeprowadzanych w Zespole Szkóá
Zawodowych w Gostyniu,
Zespole Szkóá Rolniczych w

Grabonogu, w Liceum w Gostyniu, Zespole Szkóá w Krobi i Zespole Szkóá Specjalnych w Brzeziu. W ramach
2-3 godzinych zajĊü, które
poprowadzili
nauczyciele
tych szkóá uczestnicy zgáĊbiali swoją wiedzĊ. I tak dla
sáuchaczy Akademii Máodego Odkrywcy przygotowano
ciekawą tematykĊ spotkaĔ:
„Fizyka bawi, fizyka cieszy”,
„W Ğwiecie smaków i zapachów”, „Energia z natury”,
pokaz pracy z maszynami
rolniczymi, pokaz musztry
klasy mundurowej, „DzieĔ z
Edmundem Bojanowskim”,

„ĝwiat jest liczbą – gry losowe, prawdopodobieĔstwo,
reguáa mnoĪenia”, „Tworzenie przestrzeni marzeĔ”, trening pracy mózgu, zajĊcia w
zakresie percepcji sáuchowej,
wzrokowej i polisensorycznej, „Od najmáodszych lat z
ekonomią za Pan Brat” i „Z
jĊzykiem obcym przez Ğwiat”
IloĞü uczestników przerosáa najĞmielsze oczekiwania
organizatorów. Ich udziaá w
projekcie byá caákowicie bezpáatny. Przeznaczony jest dla
dzieci w wieku 11-15 lat.

UCZ SIČ I PRACUJ
Podczas jednego z posiedzeĔ
Rady Gospodarczej jej czáonkowie poruszyli kwestiĊ wystĊpowania zjawiska deficytu specjalistów
w okreĞlonych dziedzinach. Pod-

jĊto rozmowy, w których udziaá
wziĊli przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Gostyniu, szkóá
Powiatu GostyĔskiego oraz lokalnych przedsiĊbiorstw w celu

ZIELONY ZSZ
67 000 záotych otrzymaá Powiat GostyĔski na realizacjĊ przedsiĊwziĊcia „Rozwój Regionalnego OĞrodka Edukacji Ekologicznej: ‘Zielona energia’ w Zespole Szkóá Zawodowych w Gostyniu”. To kolejna
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem dla tej placówki. DziĊki Ğrodkom z WFOĝiGW powstaá
bowiem juĪ w szkole Regionalny
OĞrodek Edukacji Ekologicznej Zielona Energia, ksztaácący przyszáych
specjalistów od odnawialnych Ĩródeá energii.

Tym razem szkoáa zyskaáa trzy
nowe stanowiska dydaktyczne: do
montaĪu kolektorów sáonecznych,
montaĪu ukáadów fotowoltaicznych
oraz montaĪu urządzeĔ i systemów
energetyki odnawialnej. Pieniądze
przeznaczono równieĪ na aktywizacjĊ i pobudzenie zainteresowaĔ
wĞród uczniów. Przyszli specjaliĞci
od OZE stworzą w ramach projektu drzewo solarne (zewnĊtrzną áadowarkĊ do telefonów, smart fonów
itp.) oraz wykonają stanowisko do
badania energooszczĊdnych Ĩródeá Ğwiatáa.

Najpierw ksztaácenie i praktyka, póĨniej zapewnienie pracy dla máodych osób
to gáówny cel podpisanych porozumieĔ miĊdzy przedstawicielami przedsiĊbiorców, oĞwiaty i samorządu powiatowego. DziĊki temu podczas tegorocznych „dni otwartych” szkóá powiatu gostyĔskiego zaprezentowane zostaáy
nie tylko oferty placówek edukacyjnych ale takĪe przedsiĊbiorców.

utworzenia klas o specjalistycznych profilach, na które wystĊpuje
zapotrzebowanie.
Wszystkie strony zadeklarowaáy
chĊü wspóápracy w celu poprawy
sytuacji na lokalnym rynku. Prowadzone rozmowy zakoĔczyáy
siĊ powodzeniem, a ich efektem
jest podpisanie Listów Intencyjnych – deklaracji wspóápracy pomiĊdzy Starostwem Powiatowym
w Gostyniu, Zespoáem Szkóá Zawodowych w Gostyniu, Zespoáem
Szkóá Ogólnoksztaácących i Zawodowych w Krobi a firmą SIMET
S.A. w Piaskach oraz FUH Jegger
w Gostyniu. Tego typu wspóápracą
zainteresowane są równieĪ inni
przedsiĊbiorcy, z którymi trwają
rozmowy.
Zgodnie z ustaleniami, firma SIMET S.A. przygotowywaü bĊdzie
uczniów w zawodach mechanik

CUBATO Sp. z o.o. to trzecia firma, która przystąpiáa do wspólnego projektu oĪywiania lokalnego rynku pracy. Najpierw ksztaácenie uczniów,
a póĨniej zapewnienie im pracy to najwaĪniejsze cele porozumienia
przedsiĊbiorców, samorzą dowców i przedstawicieli oĞwiaty.

maszyn i urządzeĔ oraz elektryk,
natomiast FUH Jegger w zawodach: Ğlusarz, tapicer, mechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz w zawodach technikalnych: logistyk i mechatronik.
Zakáady pracy na mocy podpisanych porozumieĔ, bĊdą staraáy
siĊ zorganizowaü nowoczesne

pracownie i zapewnią praktyki, by
jak najlepiej przygotowaü uczniów
do wykonywanych zawodów.
Co szczególnie waĪne, firmy
zadeklarowaáy równieĪ, Īe po
zakoĔczonym procesie edukacyjnym bĊdą zmierzaü do zatrudnienia absolwentów.

DO YOU SPEAK ENGLISH?
Zespóá Szkóá Ogólnoksztaácących w Gostyniu wzbogaciá siĊ o nową pracowniĊ dydaktyczną do nauczania jĊzyków obcych. Pracownia wykorzystywana bĊdzie takĪe do pracy nad umiejĊtnoĞciami komunikacyjnymi – uczniowie w parach bĊdą mogli komunikowaü siĊ, odpowiadając na pytania nauczyciela. WyposaĪenie pracowni obejmuje m.in.: tablicĊ interaktywną, projektor,
sáuchawki, laptop oraz oprogramowanie niezbĊdne do prowadzenia zajĊü w jĊzyku obcym. Koszt
przedmiotowej pracowni wyniósá 24.300 zá
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DZIESIČý SMAKÓW POWIATU
Najsmaczniej jest w Powiecie GostyĔskim. ĝwiadczą o tym tytuáy przyznane podczas doĪynek powiatowych pod nazwą: „Dobre Smaki Powiatu”. Otrzymaáo je dziesiĊü produktów, dziesiĊciu lokalnych producentów. WĞród nagrodzonych przysmaków znalazáo siĊ m. in. mleko, miód, kieábasa, chleb czy smalec ze skwarkami.

ZASâUįENI NAGRODZENI

Tegoroczne doĪynki powiato- centów, dzieciĊciu przedsiĊ- przyznano po raz pierwszy. Ich
we upáynĊáy pod hasáem: „Dobre biorcom wrĊczono tytuáy: „Dobre celem byáa promocja smacznej,
Smaki Powiatu”. Zgromadzeni Smaki Powiatu”. Trafiáy one do lokalnej ĪywnoĞci, popularyzana placu kultowym na ĝwiĊtej pszczelarzy, wĊdliniarzy, pieka- cja najlepszych produktów spoGórze mieszkaĔcy mogli prze- rzy, a takĪe firm produkujących Īywczych, wyróĪniających siĊ
konaü siĊ, jak smakuje Powiat smalec ze skwarkami, herbatki jakoĞcią, smakiem i tradycyjną
GostyĔski. Oprócz degustacji zioáowe, mleko czy koncentrat recepturą.
na stoiskach lokalnych produ- pomidorowy. Tytuáy w tym roku
Certyfikaty otrzymali: F. P. H. „AGI” S. Koncewicz, Pasieka Towarowa – Teofil Siama z KrzyĪanek, Piekarnia „R&P CiąĪyĔscy” Sp. J., Spóádzielnia Mleczarska w Gostyniu, Pszczelarstwo Marek
Gryczka – Skoraszewice, Zakáad Zielarski „KAWON – HURT” Nowak Sp. J., P.P.U.H Zakáad MiĊsny
Marian Kaczmarek, Zakáad MiĊsny Sp. J. Józef Konarczak, Pudliszki sp. z. o. o., Teodor Szaáata
- Mistrz Szaáata

Ewa KuĞnierek, Stowarzyszenie Wspierania PrzedsiĊbiorczoĞci Powiatu GostyĔskiego oraz Kurkowe
Bractwo Strzeleckie z Pogorzeli to tegoroczni laureaci nagrody ZasáuĪeni dla Powiatu GostyĔskiego.
Odznaczenia zostaáy wrĊczone podczas tegorocznych doĪynek powiatowych: „Dobre Smaki Powiatu”.
Tytuá: „ZasáuĪony dla Powiatu
GostyĔskiego” jest nagrodą corocznie przyznawaną decyzją
Rady Powiatu GostyĔskiego.
Trafia ona do osób, organizacji i instytucji, które mają istotny wkáad w rozwój i promocjĊ
Powiatu GostyĔskiego w kraju
i za granicą. W tym roku Zarząd Powiatu GostyĔskiego
wysunąá kandydaturĊ Ewy KuĞnierek – nauczycielki muzyki

i wychowawcy wielu máodych
mieszkaĔców Gostynia oraz
Stowarzyszenia
Wspierania
PrzedsiĊbiorczoĞci
Powiatu
GostyĔskiego. Przewodniczący Rady Powiatu GostyĔskiego
zaĞ wnioskowaá o przyznanie tytuáu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Pogorzeli. Rada
Powiatu GostyĔskiego przychyliáa siĊ do wszystkich trzech propozycji.

BČDZIE BEZPâATNA POMOC PRAWNA
Seniorzy, máodzieĪ do 26 roku Īycia,mieszkaĔcy posiadający kartĊ duĪej rodziny oraz korzystający z usáug pomocy
spoáecznej – miĊdzy innymi te osoby bĊdą mogáy od nowego roku skorzystaü z nieodpáatnej pomocy prawnika. Punkty
Ğwiadczące tego typu usáugi uruchomione zostaną na terenie
wszystkich gmin Powiatu GostyĔskiego.
Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z ustawą o nieodpáatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej w Powiecie GostyĔskim
zostaną uruchomione 3 punkty,
w których bĊdą udzielane bezpáatne porady prawne. Powiat
GostyĔski zawará w tej sprawie porozumienia z OkrĊgową
Izbą Radców Prawnych oraz
OkrĊgową Radą Adwokacką.
W ramach dwóch punktów samorządowych pracownicy bĊdą
dyĪurowaü po jednym dniu w
gminach: Borek Wlkp., Poniec,
Pogorzela, Krobia, Piaski Wlkp.
i PĊpowo oraz cztery dni w Gminie GostyĔ. Punkty bezpáatnej
pomocy prawnej bĊdą na terenie wszystkich gmin powiatu.
DziĊki temu znacznie zostanie
uáatwiony dostĊp do tej formy
pomocy naszym mieszkaĔcom
Planowane jest równieĪ uruchomienie trzeciego punktu nieodpáatnej pomocy prawnej, obsáugiwanego przez organizacjĊ pozarządową wyáonioną w dro-

dze otwartego konkursu ofert.
Obecnie trwają prace związane
z jego rozstrzygniĊciem.
Ustawa zakáada, Īe darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymaü moĪe
máodzieĪ do 26 roku Īycia, osoby fizyczne korzystające z usáug
pomocy spoáecznej, seniorzy
po 65 roku Īycia, rodziny wielodzietne, posiadające kartĊ
duĪej rodziny, kombatanci oraz
weterani. Porady przeznaczone są równieĪ dla osób zagroĪonych lub poszkodowanych w
wyniku katastrofy naturalnej, Īywioáowej lub awarią techniczną.
Nieodpáatną pomoc prawną
udzielaü bĊdą adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez
OkrĊgową Izbą Radców Prawnych oraz OkrĊgową Radą Adwokacką.
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TWARZE
POWIATU GOSTYēSKIEGO

DZIEē MLEKA. Liczyá siĊ smak, sposób prezentacji, estetyka stoiska oraz wykorzystanie produktów Spóádzielni Mleczarskiej w
Gostyniu. Siedem kóá gospodyĔ wiejskich z
terenu Powiatu GostyĔskiego zmierzyáo siĊ
w konkursie na najlepsze ciasto maĞlankowie.

WIELKOPOLSKA OFENSYWA ROWEROWA. Powiat GostyĔski na dwóch kóákach. Na metĊ przed Zespoáem Szkóá w Piaskach
zjechaáo blisko 400 rowerzystów. W sumie mieszkaĔcy Poáudniowej Wielkopolski mieli okazjĊ wziąü udziaá w jednym z trzech obywających siĊ w sobotĊ 20 czerwca rajdów o dáugoĞci do ok. 30 km, do ok. 50 km, a dla wytrwaáych 201 km.

DOĩYNKI POWIATOWE. Byáo smacznie i rodzinnie. Tegoroczne doĪynki powiatowe, które odbyáy siĊ 15 sierpnia na ĝwiĊtej Górze koáo Gostynia upáynĊáy pod hasáem: „Dobrych Smaków Powiatu”. Zgromadzeni na placu kultowym mogli spróbowaü specjaáów lokalnych producentów,
ugotowaü coĞ z Janem Kuroniem, a takĪe posáuchaü dobrej muzyki. Nie zabrakáo teĪ tradycyjnych obrzĊdów ĞwiĊta plonów.

GOSTYēSKI BIEG NIEPODLEGàOĝCI. Kilkaset osób wystartowaáo w kolejnym GostyĔskim Biegu NiepodlegáoĞci, wspóáorganizowanym przez Powiat GostyĔski, OĞrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu i GostyĔskie Towarzystwo Sportowe: „Citius”. Na parkingu przy krytej páywalni „Na Fali” znajdowaá siĊ start i meta 5-kilometrowego dystansu. Uczestnicy mogli równieĪ posmakowaü
rogale marciĔskie, bigos, a takĪe wypiü ciepáą herbatĊ.
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WIEŚCI
Z FACEBOOKA
www.facebook.com/Powiat-GostyĔski

KUPON
KONKURSOWY
ImiĊ:....................................
Nazwisko:............................
Adres:..................................
tel:.......................................
HASàO:

KRZYĩÓWKA RozwiąĪ krzyĪówkĊ i wpisz hasáo w kupon konkursowt. WĞród osób,
które dostarczą nam kupony do biura obsáugi Starostwa Powiatowego w Gostyniu
(GostyĔ, ul. Wrocáawska 256) rozlosujemy 4 upominki - gadĪety z logo powiatu.

Komentuj i udostĊpniaj!
www.facebook.com/Powiat-GostyĔski

