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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Maturzyści z powiatu gostyńskiego
z dobrym wynikiem maturalnym s.7.

ILE WIEDZIELI
O POWIECIE?

BUDUJEMY SZPITAL s.4.
P O W S TA J E
OBWODNICA
s.5.

Na pytania dotyczące powiatu gostyńskiego odpowiadali
uczestnicy Wielkiego Testu
o Powiecie, który odbył się
podczas gali 20-lecia powiatu. Trzy najlepsze zespołu
otrzymały czeki na sprzęt
multimedialny. Dwie, które
otarły się o podium – zestaw
upominków. s. 3

W UNII
EUROPEJSKIEJ
s. 6-8
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PODSUMOWALI AKCJĘ GAŚNICZĄ

W niedzielę 30 czerwca miał miejsce największy w historii powiatu pożar pól i nieużytków. Straty mogłyby być
znacznie większe, gdyby nie zaangażowanie służb oraz rolników
We wtorek 9 lipca w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu odbyło
się spotkanie podsumowujące
działania ratowniczo-gaśnicze z
30 czerwca 2019 roku. Spotkanie współorganizowane przez
Komendanta
Powiatowego,
Starostę Gostyńskiego i Burmistrza Gostynia było okazją do
podziękowań dla wszystkich
osób zaangażowanych w trudną akcję gaśniczą.
Na zaproszenie organizatorów
w komendzie PSP pojawili się
druhowie ochotnicy z powiatu gostyńskiego, którzy zostali
zadysponowani do gaszenia
pożaru, strażacy PSP, którzy
uczestniczyli w akcji, a także
rolnicy z terenu ziemi gostyńskiej, którzy dobrowolnie w tym
dniu narażając swoje zdrowie i
sprzęt rolniczy, pomagali strażakom w akcji gaśniczej.
Spotkanie było okazją do podsumowań działań w tym dniu.
Jak podkreślał mł. bryg. Jacek
Sowiński - Naczelnik Wydziału
Operacyjnego KP PSP Gostyń
- pierwsze zgłoszenie o pożarze dotarło do gostyńskich
strażaków o godz. 13.38, a już
po 6 minutach byli na miejscu.
Łączny czas zdarzenia to ponad
17 godzin, a o skali pożaru, z jakim w tym dniu walczyli strażacy wraz z rolnikami, mówią liczby zaangażowanych zastępów
PSP i OSP: 12 zastępów PSP w
obsadzie 26 strażaków, 14 zastępów OSP z ksrg w obsadzie
73 strażaków, 9 zastępów OSP
spoza ksrg w obsadzie 53 strażaków. Łącznie 35 zastępów w

sile 152 strażaków. Objęte pożarem zostały
pola i las o łącznej powierzchni
ok. 170 ha, a
do gaszenia zużyto w tym dniu
ponad 560 m³
wody. Jak podkreślił mł. bryg.
Jacek Sowiński, na uznanie
zasługuje wielkie zaangażowanie rolników
okolicznych
miejscowości,
którzy przybyli na miejsce
pożaru z własnym sprzętem
rolniczym i wykonywali przeStrażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych
rwy mineralne
Straży Pożarnych, Policjantom, Pracownikom Nadleśnicw
uprawach.
twa, którzy gasili pożar pól i nieużytków w okolicy Dusiny i
Podkreślił także
bardzo dobrą
Malewa dziękujemy. Wykazali się Państwo niezwykłym zawspółpracę z
angażowaniem i profesjonalizmem. Osobne podziękowania
Nadleśnictwem
kierujemy do rolników za niezwykłą solidarność i gotowość
Piaski.
do służby. Dzięki Wam wszystkim mieszkańcy powiatu goBurmistrz Gostyńskiego mogą czuć się bezpiecznie. Dziękujemy!
stynia
Jerzy
Kulak i Starosta Gostyński
Daleszyn, OSP Kunowo, OSP wo, OSP Pudliszki, OSP Krobia,
Robert Marcinkowski podziękowali strażakom Gostyń nagrody, każdą w wy- OSP Gogolewo, OSP Goduroochotnikom za ogromne zaan- sokości 10.000 zł na zakup wo.
gażowanie oraz za społeczną sprzętu dla jednostki. Włodarze Specjalne podziękowania włoi bezinteresowną służbę, którą gminy i powiatu podziękowali darze w tym dniu skierowapełnią na rzecz mieszkańców również za zaangażowanie jed- li do przybyłych na spotkanie
ziemi gostyńskiej. Burmistrz nostkom OSP z terenu powia- rolników zaangażowanych w
Gostynia wręczył 5 zastępom tu: OSP Piaski, OSP Bodzewo, akcję gaśniczą. Podkreślali,
OSP z terenu gminy Gostyń: OSP Szelejewo, OSP Zalesie, że poświęcenie mieszkańców
OSP Kosowo, OSP Gola, OSP OSP Borek Wlkp., OSP Pępo- ziemi gostyńskiej, którzy bezin-

DZIĘKUJEMY!

WSPIERAMY BUDOWĘ ŚCIEŻKI

GOSTYŃ - KRAJEWICE

Powiat gostyński zakupił trzy działki. Zostaną one przekazane pod budowę
ścieżki rowerowej, która w przyszłości ma połączyć Gostyń i Krajewice. Przypomnijmy, że to niejedyny udział powiatu w inwestycji – w lutym tego roku
radni zdecydowali o przekazaniu 250 000 zł województwu wielkopolskiemu na
budowę ścieżki.
8 lipca 2019 w kancelarii notarialnej została podpisana
umowa sprzedaży. Na jej podstawie powiat gostyński nabył
trzy działki położone w Gostyniu, Czachorowie i Podrzeczu
(w rejonie Ronda Biznesu).
Ich łączna powierzchnia wynosi 187 m². Wykup kosztował
6 919,00 zł. Działki przeznaczone zostaną pod budowę
ścieżki rowerowej przy drodze

wojewódzkiej nr 434.
Przypomnijmy, że powiat gostyński aktywnie wspiera tą
inwestycję. Na początku roku
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwrócił się z prośbą o przekazanie
środków na realizację ścieżki.
Rada Powiatu Gostyńskiego przychyliła się do prośby,
podjęła uchwałę o wsparciu
w wysokości 250 000 złotych.

Pomocy finansowej województwu udzieliła też gmina
Gostyń.
Pierwszy etap prac zakłada
budowę asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok.
900 metrów. Trakt biec będzie
w ciągu drogi wojewódzkiej
434 pomiędzy skrzyżowaniem
z drogą prowadzącą do Krajewic a Gostyniem.

teresownie wykorzystali swoje
maszyny rolnicze do pomocy w
walce z ogniem, wymaga najwyższej pochwały i podziwu.
Wasza „walka ramię w ramię ze
strażakami Państwowej Straży
Pożarnej, druhami ochotnikami
i mieszkańcami ziemi gostyńskiej była nieoceniona i pozwoliła na wspólne osiągnięcie
sukcesu, jakim była wygrana z
niszczącym żywiołem. (…) bezinteresowna postawa pomocy
bliźniemu w potrzebie zasługuje
na najwyższe uznanie” – napisali w podziękowaniach Komendant Powiatowy PSP Tomasz
Banaszak, Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski oraz Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.
Nie zabrakło również podziękowań dla strażaków z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej. Podkreślano profesjonalizm i doskonałe wyszkolenie, które pozwoliły na wspólne
osiągnięcie sukcesu, jakim była
wygrana z niszczącym żywiołem.
Komendant Powiatowy PSP
Tomasz Banaszak, Starosta
Gostyński Robert Marcinkowski
oraz Burmistrz Gostynia Jerzy
Kulak przekazali również listownie podziękowania dla 3 zastępów OSP spoza powiatu: OSP
Krzywiń, OSP Racot i OSP Śmigiel oraz podziękowania dla komendantów KM PSP w Lesznie,
KP PSP w Kościanie i KP PSP
w Krotoszynie za udział strażaków z tych komend w akcji gaśniczej.
Opracowanie: gmina Gostyń.
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ILE WIEDZIELI O POWIECIE?
WIELKI TEST NA 20-LECIE

Jak nazywał się pierwszy starosta gostyński? Ile stowarzyszeń działa na terenie powiatu gostyńskiego? Gdzie znajduje się największy kompleks pałacowo-parkowy? Kto przewodniczył
pierwszym obradom obecnej kadencji rady powiatu? Ile kobiet zasiada w radzie? Między innymi na te pytania odpowiadali uczestnicy Wielkiego Testu o Powiecie, który odbył się podczas
gali 20-lecia powiatu. Trzy najlepsze zespołu otrzymały czeki na sprzęt multimedialny. Dwie,
które otarły się o podium – zestaw upominków.
Wielki test o powiecie zorganizowany został w związku z
obchodami 20-lecia funkcjonowania powiatu gostyńskiego.
Zgłosiło się do niego dwadzieścia dwuosobowych drużyn. W
szranki stanęła także drużyna
złożona z trojga gostyńskich
starostów. Ich wynik, choć punktowo najlepszy, nie liczył się
jednak do ogólnej klasyfikacji.
Uczestnicy odpowiadali na 40
pytań zamkniętych z dwoma lub
trzema wariantami odpowiedzi.
Ich autorami byli: radna Rady
Powiatu Gostyńskiego Mirosława Bigaj, Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
Alfred Siama oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych Marek Smektała, a także pracownicy Biura
Promocji i Rozwoju Powiatu.
Test odbywał się za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji.
Liczyła się nie tylko ilość poprawnych odpowiedzi, ale także
czas, w którym się ich udzieliło.
Najlepsi okazali się strażacy:
Tomasz Banaszak i Jacek So-

wiński, którzy odpowiedzieli na
33 pytania w łącznym czasie
prawie 32 sekundy. Na drugim
i trzeci miejscu uplasowały się
kolejno: Magdalena Zawieja
i Maria Wołcyrz (33 poprawne odpowiedzi w czasie 48
sekund) oraz Renata Wojda i
Monika Bzdęga (33 poprawne
odpowiedzi w czasie 62 sekund). Laureaci otrzymali czeki
na 500, 300 i 200 złotych na
zakup sprzętu multimedialnego.
Tuż za podium znalazły się
Aldona i Oliwia Majchrzak
(32
poprawne
odpowiedzi
w 24 sekundy) oraz Kacper
Wojciechowski
i
Wojciech
Goszczyński (32 poprawne
odpowiedzi w 31 sekund). Trafiły do nich zestawy gadżetów.
W sumie uczestnicy testu odpowiedzieli poprawnie na 75%
pytań. Najłatwiejszym okazało się to, dotyczące nazwiska
pierwszego gostyńskiego starosty, najwięcej trudności sprawiło pytanie o liczbę stowarzyszeń w powiecie gostyńskim.

POWIATY MAJĄ PRZYSZŁOŚĆ

DEBATA TRZECH
STAROSTÓW GOSTYŃSKICH

Czy powiaty są potrzebne? Zgodną, twierdzącą odpowiedź na to pytanie udzieliło troje dotychczasowych gostyńskich starostów: Andrzej Pospieszyński, Elżbieta Palka oraz Robert Marcinkowski. Podczas debaty zorganizowanej z okazji 20-lecia powiatu rozmawiano także o przyszłości
samorządów w Polsce. Była to ponadto okazja do podziękowań tym, którzy z powiatem związani są od lat. Okolicznościowe medale otrzymali
wszyscy radni sześciu kadencji, pracownicy Starostwa Powiatowego z 20-letnim stażem, przedstawiciele szkół i jednostek organizacyjnych oraz
przyjaciele powiatu.
Podczas debaty trzech starostów padły pytania dotyczące
roli powiatu jako drugiego szczebla administracji samorządowej
w Polsce oraz jego przyszłości.
Włodarze zgodnie uznali, że
powiaty są potrzebne i powinny
się rozwijać. Podkreślano także, że przykład powiatu gostyńskiego pokazuje, że pomimo
różnic pomiędzy poszczególnymi starostami, potrafili oni kontynuować założone cele strategiczne. Przyznano również, że
przyszłość samorządu zależy
od sposobu jego finansowania.
Debata była elementem obchodów 20-lecia powiatu. Ustawa powołująca drugi szczebel
samorządu przyjęta została
5 czerwca 1998 roku. Powia-

ty funkcjonować zaczęły od
1 stycznia 1999 roku. Obecnie
w Polsce funkcjonuje 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu. W czasie uroczystości 20-lecia nagrodzono
tych, dla których powiat gostyński ma szczególne znaczenie.
Okolicznościowe medale trafiły do radnych wszystkich VI
kadencji, pracowników Starostwa Powiatowego z 20-letnim
stażem pracy, przedstawicieli
szkół i jednostek organizacyjnych, a także przyjaciół: starostów sąsiednich powiatów,
burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad gmin, przedstawicieli duchowieństwa oraz
uniwersytetów trzeciego wieku.
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POWSTAJE NOWE SKRZYDŁO SZPITALA
WMUROWANO KAMIEŃ WĘGIELNY
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele powiatu gostyńskiego, SPZOZ w Gostyniu oraz firmy
RAF-MAL Z.U.R. Rafał Piotrowski złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym nowo powstającego skrzydła szpitala. Kapsułę zawierającą
dokument, zdjęcia inwestycji, monety i folder powiatowy wmurowano następnie w piwnicy budowanego obiektu.

W uroczystościach, które miały
miejsce 9 kwietnia, udział wzięli:
Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański,
władze powiatu, burmistrzowie
i wójtowie gmin powiatu, radni,
a także członkowie Rady Społecznej Szpitala.
Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podkreślał, że nowa
inwestycja to kamień milowy
w rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. –Co szczególnie ważne

nie zwiększamy liczby łóżek,
ale je rozgęszczamy. Dzięki takiej rozbudowie powstaną m.in.
nowoczesne trzyosobowe sale.
One z pewnością poprawią
komfort pobytu pacjentów – mówił.
–Życzę, żeby ta inwestycja
mogła przebiegać sprawnie i
żebyśmy jak najszybciej mogli
się spotkać na oddaniu do użytku gotowego obiektu – mówił z
kolei Wicemarszałek Wojciech
Jankowiak.
Przypomnijmy, w ramach projektu powstanie 3-piętrowy
budynek, który bezpośrednio
przylegać będzie do lecznicy.

Na jego parterze zlokalizowane
zostaną poradnie przyszpitalne,
gabinety zabiegowe i lekarskie
oraz diagnostyczne (chirurgii
dziecięcej, gastroenterologiczna, kardiologiczna). Na pierwszym piętrze powstanie centralna sterylizatornia. Powiększony
zostanie również oddział chirurgiczny, dzięki czemu pacjenci
korzystać będą mogli z nowych
3-osobowych sal, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na drugim piętrze
rozbudowany zostanie oddział
wewnętrzny. Trzecie piętro zajmować będzie nowo powstający oddział paliatywny. Nowa

powierzchnia użytkowa wynosić
będzie 1050 m². Projekt zakłada także budowę windy oraz
przebudowę piwnicy, parteru, I i
II piętra „starego budynku” tak,
by łączył się z nową częścią
szpitala.
Wykonawcą zadania jest firma z powiatu gostyńskiego –
RAF-MAL Z.U.R. Piotrowski.
Termin wykonania prac mija w
marcu 2020 r. Wartość robót to
ponad 5,2 mln złotych.
Kolejnym etapem projektu będzie wyposażenie nowo powstałych oddziałów, poradni
oraz centralnej sterylizatorni.
Dzięki temu podniesie się ja-

kość świadczonych przez szpital usług. Wartość tej części
projektu to ok. 1,5 mln złotych.
By pozyskać środki na inwestycję, powiat gostyński aplikował
do konkursu Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 9.1: „Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, poddziałanie
9.1.1: „Infrastruktura ochrony
zdrowia”. Wartość całego projektu wynosi 6,7 mln złotych, z
czego z WRPO pozyskano prawie 2,5 mln złotych.

marzec 2019

kwiecień 2019

kwiecień 2019

maj 2019

czerwiec 2019

lipiec 2019
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Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak odwiedził 17 lipca plac budowy nowo powstającego łącznika, będącego pierwszym etapem budowy
obwodnicy drogi wojewódzkiej 434. – Dobrze jest zobaczyć inwestycję w trakcie realizacji, zwłaszcza taką, która w pewnym sensie jest sztandarowym projektem samorządu województwa, oczekiwanym i zapowiadanym od lat – mówił.

OBWODNICA W BUDOWIE

1 kwietnia ruszyła budowa obwodnicy Gostynia. To historyczny moment dla powiatu gostyńskiego, samorządów gminy Gostyń
i Piaski oraz województwa wielkopolskiego. Fakt ten zaakcentowano podczas konferencji prasowej na placu budowy. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak otrzymał ponadto od samorządowców specjalny znak drogowy.
samorządów. Impulsem do jej
powstania stała się wspólna inicjatywa powiatu gostyńskiego i
gmin: Gostyń i Piaski w sprawie
zaprojektowania i sfinansowania łącznika.
-To największa inwestycja drogowa, jaką prowadzi samorząd
województwa wielkopolskiego,
poprzez Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich, jaka w
ogóle w historii była realizowana - mówił Wicemarszałek
Województwa Wojciech Jankowiak.
Wicemarszałek otrzymał także
na pamiątkę znak ostrzegawczy
„uwaga budujemy obwodnicę”
ze swoją podobizną. Była to
forma podziękowania dla jego
osobistego zaangażowania w

Spotkanie odbyło się w miejscu budowy łącznika będącego
przedłużeniem ul. Europejskiej z
obwodnicą. Wzięli w nim udział:
Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański,
Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak, Wójt Gminy Piaski
Wiesław Glapka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu Mirosław Żywicki, Dyrektor
Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich Paweł Katarzyński oraz Marek Zaręba – Dyrektor kontraktu STRABAG Sp. z
o.o. Budowa drogi od wielu lat
była sprawą priorytetową dla

ten projekt.
Budowa drogi rozpoczęła się 1
kwietnia. W pierwszym etapie
wykonywane będą roboty związane z powstaniem drogi łączącej planowaną obwodnicę z
istniejącym układem drogowym.
Początek będzie miał miejsce w
miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu
ul. Nad Kanią i Europejskiej
w Gostyniu. Na odcinku o długości 1,8 km powstaną m.in.
trzy skrzyżowania, ścieżka
pieszo-rowerowa, kanalizacja
deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu. Budowa drogi
łączącej zakończy się w październiku 2019 r.
Równolegle trwają prace projektowe, które umożliwią uzy-

skanie decyzji o zezwoleniu na gionalnego Programu Operarealizację inwestycji drogowej cyjnego na lata 2014-2020 i
(ZRID) i rozpoczęcie robót bu- współfinansowane przez Unię
dowlanych na pozostałym od- Europejską z Europejskiego
cinku obwodnicy
Funduszu Rozwoju Regionalo długości
nego. Całko6,6 km. Jej
wita wartość
łączna dłuprojektu
to
dla gminy Gostyń przekazał
gość wy116,6 mln zł,
powiat gostyński na przebudowę
niesie 8,4
w tym 85,5
skrzyżowania z ul. Europejską.
km (wraz
mln zł udział
Całość prac: 700 000 zł
UE. Termin
z
drogą
zakończenia
łączącą).
inwestycji
Początek
będzie miał miejsce na skrzy- zaplanowano na 2021 r. Wykożowaniu z drogą powiatową Go- nawcą robót budowlanych jest
styń – Krajewice, a koniec na firma STRABAG sp. z o.o.
skrzyżowaniu z drogą powiatową Gostyń – Smogorzewo.
Zadanie jest realizowane w
ramach Wielkopolskiego Re-

350 000 zł

<-- ul. Nad Kanią -->
<-- Ś
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ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA
W UNII EUROPEJSKIEJ
Mija 15 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez
ten czas powiat gostyński aktywnie zabiegał o środki unijne, modernizując przy ich udziale drogi,
szkoły czy szpital. Dzięki pieniądzom UE wsparcie edukacyjne
otrzymali także uczniowie powiatowych szkół. Oto jak wygląda 15
lat powiatu gostyńskiego w Unii.

DLA ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Rada Powiatu Gostyńskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Gostyńskiego absolutorium za wykonanie
budżetu w 2018 roku. Nowością było przedstawienie raportu o stanie powiatu, które zakończone
zostało głosowaniem nad wotum zaufania dla zarządu.
Zgodnie z nowelizacją ustawy
o samorządzie powiatowym
zarząd powiatu prezentuje
publicznie raport o stanie o
powiatu. Zawiera on
informacje na temat
działalności samorządu w minionym roku.
Podczas sesji absolutoryjnej 27 czerwca
2019 roku dokument
przedstawiony został
przez Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego.
Jego
przyjęcie przez radę
powiatu
oznaczało
udzielenie wotum zaufania. Ponadto Rada
Powiatu Gostyńskiego
udzieliła zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu.
W ubiegłym roku dochody powiatu wyniosły ponad 80,6 mln
złotych, wydatki zaś 81,8 mln
złotych. Na inwestycje wydano
przeszło 12 mln złotych. Wśród

najważniejszych realizowanych
zadań była rozbudowa Zespołu
Szkół Specjalnych w Brzeziu
o nową salę gimnastyczną i

Chocieszewicką w Pępowie,
Dworcową w Borku Wlkp., drogę w Chwałkowie, Potarzycy
oraz na trasie Gola – Czajko-

sale lekcyjne. Zmodernizowano powiatowe drogi, m.in. ul.
Świętego Marcina w Piaskach,

wo. Powstały nowe ścieżki
rowerowe: pomiędzy Niepartem a Gostkowem, Pępowem

a Siedlcem (Etap IV) i w Borku
Wlkp. Ponadto przebudowano
skrzyżowanie drogi powiatowej
z drogą gminną w kierunku –
Zalew Jeżewo w gminie Borek
Wlkp.
Powiat gostyński pozyskał
także środki na rozbudowę
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej o
nowe skrzydło. Zakończenie
inwestycji planowane jest na
marzec 2020 roku.
- Budżet roku 2018 był budżetem rozsądnym i stabilnym. Za
jego skonstruowanie i realizację chciałbym podziękować
członkom zarządu zarówno
minionej, jak i obecnej kadencji, państwu radnym, wszystkim pracownikom starostwa
z panią skarbnik na czele,
wszystkim szefom i pracownikom jednostek organizacyjnych oraz zaangażowanym
mieszkańcom – powiedział
Starosta Gostyński Robert
Marcinkowski.

Pełna treść raportu dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Raport o stanie powiatu”
(http://www.bip.powiat.gostyn.pl/?c=1492)
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POWIATOWE SZKOŁY

ZSO Gostyń:
95 kandydatów po SP i 76 kandydatów po G,
razem: 171
ZSZ Gostyń:
249 kandydatów po SP i 235 kandydatów po G,
razem: 484
ZSR Grabonóg:
82 kandydatów po SP i 81 kandydatów po G,
razem: 163
ZSOiZ Krobia:
153 kandydatów po SP i 146 kandydatów po G,
razem: 298

OTWARTE NA ABSOLWENTÓW

Razem:
579 kandydatów po SP i 538 kandydatów po G,
ogółem: 1117
UWAGA: podane liczby oznaczają kandydatów
tylko pierwszego wyboru

Do szkół ponadpodstawowych zmierza tzw. „podwójny rocznik”, a więc absolwenci 8-klasowych podstawówek oraz gimnazjów. Powiat
gostyński jako organ prowadzący czterech szkół ponadpodstawowych (Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu) jest
przygotowany na przyjęcie wszystkich uczniów.

88,2%

średni wynik w powiecie
gostyńskim.

maturzyści, którzy zdali maturę

80,5%

średni wynik w Polsce

maturzyści, którzy nie zdali matury
Zespół Szkół Zawodowych
w Gostyniu

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Gostyniu

LICEUM
94%

TECHNIKUM
87,7%

6%

12,3%

MATURA 2019

Egzamin dojrzałości mają w kieszeni
Maturzyści z powiatu gostyńskiego odebrali już swoje świadectwa dojrzałości. Znakomita większość z nich może się
cieszyć ze zdanego egzaminu.
Poziom zdawalności w powiecie po raz kolejny okazał się

wyższy od średniej krajowej i
wyniósł 88,2% (80,5% w kraju).
Najlepiej poszło uczniom liceów
uczących się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Gostyniu
i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi.

Zespół Szkół Rolniczych
w Grabonogu

LICEUM

ganych w kraju. Są też takie
przedmioty, które je przewyższają – język polski, język angielski czy matematyka.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi

TECHNIKUM
58%

73%
27%

Warto jednak zaznaczyć, że
absolwenci techników zdawali
równolegle również egzaminy
zawodowe.
Średnie wyniki maturzystów z
przedmiotów obowiązkowych
są zbliżone do wyników osią-

LICEUM
94,7%

TECHNIKUM
88,2%

42%
5,3%

11,8%
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NOWA TECHNOLOGIA

DROGA W NIEPARCIE W SYSTEMIE MULTIMAC
W UNII EUROPEJSKIEJ

Powiat gostyński sięga po nowe technologie modernizacji dróg. W Nieparcie położona została mieszkanka mineralno-emulsyjna MULTIMAC służąca do wyrównywania, uszczelniania oraz uszorstniania warstw
ścieralnych nawierzchni. Ten sposób remontu dróg jest tańszy, co pozwoli na modernizacje dłuższych
odcinków.
Pierwsze prace w nowej technologii prowadzone są na drodze
powiatowej Niepart - Gostkowo.
Wykonawcą zadania jest firma:
BITUNOVA Sp. z o. o. z Warszawy. Koszt położenia mieszkanki mineralno-emulsyjnej na
odcinku 660 metrów oszacowano na ponad 71 tysięcy złotych.
Technologia MULITLAG pole-

ga na zastosowaniu cienkich
dywaników
układanych
na
zimno. Mieszkanka mineralno-asfaltowa MULTIMAC przeznaczona jest do wykonywania
warstw ścieralnych na drogach
miejskich i pozamiejskich. Celem takich działań jest przedłużenie żywotności istniejącej
nawierzchni poprzez uszczel-

nienie warstwy ścieralnej i odnowienie cech powierzchniowych poprzez wyrównanie drogi
i poprawę szorstkości.
W skład mieszanki MULTIMAC
wchodzi kruszywo, emulsja asfaltowa, woda oraz dodatki. W
początkowej fazie nawierzchnia
drogi jest szorstka.
Na chwilę obecną na odcinku

drogi położono dwa mikrodywaniki. Jak zapewniają specjaliści,
warstwa wierzchnia na skutek
ruchu pojazdów będzie z biegiem czasu jeszcze się kształtować, przez co nabierze większej gładkości. Końcowy efekt
będzie widoczny po około roku
użytkowania.

CO NA DROGACH POWIATOWYCH?

Przebudowa drogi powiatowej
Wymysłowo – Ludwinowo

Długość: 982,00 mb;
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o. o., Sp. k z
Jarocina;
Koszt inwestycji: 439 367,62 zł brutto.

Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w m. Czeluścin I ETAP
Długość: 179,00 mb;
Wykonawca: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe z Krobi;
Wartość robót: 89 581,55 zł brutto.

Przebudowa drogi powiatowej
Magdalenki – Czeluścinek
Długość: 590,00 mb;
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MARZYŃSKI Sp.
z o. o., Sp. k z Jarocina;
Wartość robót: 330 661,14 zł brutto.

Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w m. Czeluścin
Długość: 125,00 mb;
Wykonawca: Firma Brukarska „WIT-BUD”
mgr inż. Witold Niedziela z Gostynia;
Wartość robót: 87 020,45 zł brutto.

Budowa chodnika przy
drodze powiatowej
w miejscowości
Babkowice
Długość: 68,00 mb;
Wykonawca: Firma Brukarska
„WIT-BUD” mgr inż. Witold Niedziela z Gostynia;
Wartość robót: 34 774,19 zł
brutto.
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„ZJAZD RODZIN”
W DPS W CHUMIĘTKACH
30 czerwca w Domu Pomocy
Społecznej w Chumiętkach odbył się coroczny „Zjazd Rodzin”.
Wydarzenie to na stałe wrosło w
tradycję placówki i służy przede
wszystkim integracji osób starszych i niepełnosprawnych.
Tym razem bawiono się wspólnie z mieszkańcami wioski oraz
członkami Stowarzyszenia „Ja
– Ty – My”, które było współorganizatorem imprezy w ramach
projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam!” dofinasowanego ze środków powiatu gostyńskiego.
W gorące niedzielne popołudnie
do Domu Pomocy Społecznej
w Chumiętkach przybyli długo

wyczekiwani goście – rodziny,
znajomi i przyjaciele mieszkańców. Jest to chwila niezwykle
istotna z punktu widzenia podopiecznych, daje im możliwość
spotkania się z rodzinami, pochwalenia się dziećmi, wnuczętami. Jest wspaniałym lekiem
na samotność i tęsknotę za
środowiskiem, które z powodu
choroby musieli opuścić. Mieszkańcy czekają na tę coroczną
imprezę z niecierpliwością. Dla
całego DPS w Chumiętkach jest
to wielkie święto. Tym razem
okazja do radości i świętowania
była podwójna, bowiem mieszkańcy mogli dzielić radość z

zaprzyjaźnionymi seniorami z
Krobi, Pudliszek oraz mieszkańcami wioski.
Imprezę uświetniły występy grupy teatralnej „Razem” w bajce
o Królewnie Śnieżce, a także
grupa teatralna DPS Chumiętki
„Jesień” w scence kabaretowej
o żonie zołzie oraz młodzi artyści w konkursie mini talentów.
Pobyt gościom umiliły konkursy
– „Potyczki Rodzinne”, wspólne zabawy oraz śpiewy przy
biesiadnym stole, na którym
nie zabrakło pysznego placka
drożdżowego, kawy, chlebka ze
smalcem i kiszonymi ogórkami,
a także kiełbasy z grilla.

GŁÓWNA NAGRODA ZA „DRUGIE ŻYCIE”

DLA ZSOiZ W KROBI

Przygoda młodzieży z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi z kampanią
“Drugie życie – transplantacja.
Masz dar uzdrawiania” trwała od
października 2018 roku. W tym
czasie krobscy uczniowie robili
wszystko, aby dotrzeć do jak
największej
liczby osób
i zwiększyć
świadomość
społeczną
na
temat
transplantacji. W tym
celu
zainicjowali
szereg wydarzeń, do
których zaliczyć można: konkurs
na
plakat
“Transplantacja to życie”, konferencję z
lekarzem i osobami po przeszczepie oraz happening ulicami Krobi. Zorganizowali ponadto zebrania z rodzicami, które
zostały poprzedzone inscenizacją pod hasłem „Życie po prze-

szczepie”, a także konferencję podczas krobskiego finału
WOŚP. Przygotowali wystawy
tematyczne, które przez pewien
czas można było obejrzeć w
GCKiR w Krobi oraz w kościele
parafialnym pw. św. Mikołaja. W
marcową sobotę pojawili się na

ulicach miasta. Nie mogło ich
też zabraknąć podczas szkolnych „Drzwi Otwartych” oraz na
Biegu Wiosny w Karcu, gdzie
stoisko promujące transplantację cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wszędzie, gdzie

byli, rozdawali oświadczenia
woli i własnoręcznie zaprojektowane ulotki, a także odpowiadali na zadawane pytania i starali
się rozwiać wszelkie wątpliwości.
Po zakończeniu działań sporządzili raport, a 28 maja 2019 roku
udali się do Poznania, gdzie
w Urzędzie Wojewódzkim
uczestniczyli w zakończeniu
tegorocznej edycji kampanii,
podczas którego podsumowano całą akcję i nagrodzono
najlepsze szkoły. Tam spotkała ich miła niespodzianka
– otrzymali podziękowania
dla uczniów i nauczycieli zaangażowanych w kampanię,
a także nagrodę główną, czek
charytatywny na 2000 złotych,
który ucieszył ich najbardziej,
gdyż dzięki tym funduszom,
przy pomocy Stowarzyszenia
“Ziemia Krobska”, będą mogli
pomóc uczennicy ZSOiZ w Krobi. Wszyscy zaangażowani w
akcję mają nadzieję, że ten prezent sprawi koleżance radość i
przyczyni się do zmiany jej życia na lepsze.

1000 PLUS

DLA NAJLEPSZYCH
MATURZYSTÓW

Matura nie była im straszna.
12 najlepszych absolwentów z
czterech szkół ponadpodstawowych, którzy najlepiej zdali
egzamin dojrzałości, otrzymało
czeki w wysokości 1000 złotych. Gratulacje maturzystom
i ich rodzicom złożył Starosta
Gostyński Robert Marcinkowski
i Wicestarosta Janusz Sikora.
Obaj wyrazili też nadzieję, że
po zakończeniu studiów część z
nich wróci jako młodzi specjaliści do powiatu gostyńskiego.
W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpili uczniowie z
czterech szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat gostyński:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespołu
Szkół Zawodowych w Gostyniu,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi
oraz Zespołu Szkół Rolniczych
w Grabonogu. Zdawalność matury przewyższyła średnią ogólnopolską – wynik pozytywny
uzyskało 88,2% maturzystów (w
Polsce było to 80,5%).
Najlepszych z najlepszych docenił Zarząd Powiatu Gostyńskiego. - Najzdolniejsi uczniowie mogą liczyć na wsparcie ze
strony powiatu gostyńskiego w
wysokości 1000 złotych. Dziś
zostaną im przekazane symboliczne czeki na tę kwotę –
powiedział Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski podczas
spotkania z maturzystami i ich
rodzicami.
Wśród absolwentów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w
Gostyniu nagrodzono Wiktora
Maćkowiaka, Tomasza Kopcińskiego i Julię Pelc. Najlepszymi
maturzystami w Zespole Szkół
Zawodowych w Gostyniu okazali się Eryk Andrzejewski, Marcin Grzegorczyk oraz Bartłomiej
Zbieralski. Nagrody otrzymali także abiturienci z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi – Martyna
Sarbinowska, Maria Konczewicz oraz Wiktoria Wajszczak
oraz z Zespołu Szkół Rolniczych
w Grabonogu – Katarzyna Rolnik, Małgorzata Maria Nowacka
oraz Klaudia Pietrzak.
Świeżo upieczeni abiturienci
szkół średnich zamierzają kontynuować naukę. Większość z
nich wybiera kierunki techniczne i ścisłe. Zamierzają także
studiować psychologię, sztuki
współczesne czy kształcić się
w zawodzie policjanta. Większość na miejsce swojej dalszej
edukacji wybiera Wrocław lub
Poznań. Zarówno Starosta, jak
i Wicestarosta wyrazili nadzieję,
że maturzyści będą stanowić
wizytówkę naszego regionu, a
część z nich wróci do powiatu
jako młodzi specjaliści.
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JEST DOFINANSOWANIE NA DWA AUTA

Powiat gostyński w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o zakup dwóch dziewięcioosobowych aut przystosowanych do przewozu osób niepełnoprawnych. Pierwszy z nich dotyczył Domu Pomocy Społecznej w Rogowie. Całkowity
koszt zakupu samochodu wyliczono na 154 004 zł. Drugie auto ma służyć podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie. Jego koszt to 157 123 zł.
Zgodnie z założeniami „Programu wyrównywania różnic między regionami III” maksymalna kwota pomocy na zakup jednego auta może wynieść 80 000 złotych.
Powiat gostyński otrzymał informację o pełnej kwocie dofinansowania co oznacza:

160 000 zł

dofinansowania

PCPR W GOSTYNIU
WŚRÓD 15 NAJLEPSZYCH
URZĘDÓW W POLSCE

ZDOBYŁA PODWÓJNĄ KORONĘ
MISS Z POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Tytuły Miss Eco International Poland oraz II
Wicemiss Wielkopolski zdobyła Anna Walewska. Piękna gostynianka gościła w Starostwie Powiatowym w Gostyniu. Była to
okazja do pogratulowania jej sukcesu oraz
życzenia powodzenia w kolejnych konkursach.
Anna Walewska w konkursie
Wielkopolska Miss 2019 zdobyła aż dwa tytuły i tym samym dwie korony: Miss Eco
International Poland oraz II
Miss Wielkopolski. Zdobycie
tytułu Miss Eco powoduje, że
Ania będzie reprezentować
nasz kraj w Międzynarodowym konkursie Miss Eco
International, który odbędzie się wiosną 2020 roku w
Egipcie. W trakcie spotkania
w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu piękna gostynianka opowiedziała o przygotowaniach do konkursu, jego
przebiegu jak i zdobytych

doświadczeniach. Podzieliła
się wrażeniami, które towarzyszyły jej podczas finału, a
także planami na przyszłość.
Starosta Gostyński Robert
Marcinkowski pogratulował
ogromnego sukcesu oraz
wręczył miss upominki i list
gratulacyjny. – W podziękowaniu za piękne promowanie powiatu gostyńskiego w
Wielkopolsce i na świecie,
z życzeniami pomyślności w
spełnianiu marzeń oraz dalszych sukcesów na arenie
międzynarodowym – napisał
w nim.

24 czerwca 2019 roku w
siedzibie Business Centre
Club w Pałacu Lubomirskich
w Warszawie odbyła się
Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny
Urząd”, którego organizatorem jest Quality Institute.
Na uroczystość zaproszono
reprezentacje 15 urzędów z
całej Polski, nagrodzonych
w tegorocznej edycji Konkursu za wdrażanie rozwiązań
usprawniających
obsługę
klientów i poprawiających jakość pracy administracji publicznej.
Wśród liderów administracji
publicznej znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Gostyniu. Inne
nagrodzone instytucje to
Zakład Usług Społecznych,
Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
oraz starostwa powiatowe,

urzędy gmin, inspektoraty
czy powiatowe urzędy pracy.
Kapituła Konkursu, złożona
z profesorów i pracowników
naukowych czołowych polskich uczelni administracyjnych, specjalizujących się w
problematyce administracji
publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli
środowisk praktyków zarządzania publicznego, już po
raz piąty oceniała jednostki
szeroko rozumianego sektora publicznego, które przystąpiły do Konkursu „Przyjazny Urząd”. Było to ponad
sto urzędów miast, starostw
powiatowych, urzędów pracy, urzędów skarbowych, izb
celnych, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich oraz marszałkowskich.
W trakcie Gali dokonano
oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia

Znaków Jakości „Przyjazny
Urząd” wszystkim wyróżnionym jednostkom, czyli – „najlepszym z najlepszych” – jak
podkreślał Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute.
W imieniu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu Certyfikat Znak
Jakości „Przyjazny Urząd”
odebrały: Dominika Karlińska – Kierownik Działu
Nadzoru i Pomocy Instytucjonalnej i jednocześnie
Specjalista Pracy Socjalnej,
Hanna Czwojda – Inspektor i
Pracownik Pierwszego Kontaktu oraz Julita Krzyżyńska
– Specjalista Pracy Socjalnej
z Działu Pomocy Dziecku i
Rodzinie PCPR w Gostyniu.
Urzędom z najwyższą liczbą
punktów Kapituła przyznała certyfikaty Znak Jakości
„Przyjazny Urząd”.
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„ELEKTRYCZNE GITARY”
NA POWIATOWYM ZAKOŃCZENIU LATA
W PIASKACH
Już po raz trzeci gmina
Piaski i powiat gostyński
zapraszają na „Powiatowe
zakończenie lata – Piaski
2019”. Podczas wydarzenia, które będzie miało
miejsce w ostatni weekend sierpnia (31 sierpnia)
na placu przy
Szkole
Podstawowej
w
Piaskach, w
taneczne
rytmy wprowadzą zespoły: „Spontan” i „Shantel”.
Gwiazdą wieczoru będzie
zespół „Elektryczne Gitary”.
Wspólne świętowanie zakończenie lata rozpocznie
się o godz. 16.00. Wówczas ruszy strefa zabaw
dla dzieci. Pojawią się w
niej postaci z bajek i fil-

KRZYSZTOF KRAWCZYK
WYSTĄPI NA DOŻYNKACH
POWIATOWYCH

Po raz kolejny zachęcamy, by 15 sierpnia spędzić z powiatem gostyńskim.
Tradycyjnie na Świętej Górze odbędą się dożynki powiatowe pod hasłem:
„Dobre Smaki Powiatu”. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, specjały prosto od lokalnych producentów, wspólne gotowanie z
Robertem Bochenko oraz muzyczne emocje. Na scenie zaprezentuje się
zespół „Semplicze” oraz teatr tańca „ArtDance”. Wydarzenie zwieńczy
koncert Krzysztofa Krawczyka.
Podobnie jak w poprzednich latach dożynki powiatowe rozpoczną się tradycyjnym obrzędem Święta
Plonów. Po mszy św. koncelebrowanej
zaplanowanej na godzinę 12.00,
odbędzie się festyn dożynkowy, który rozpocznie
uroczystość obrzędowa i
koncert Świętogórskiej Orkiestry Dętej.
Po części oficjalnej zapewniamy atrakcje dla całych
rodzin.Tradycyjnie odbędzie się wspólne gotowanie z Robertem Bochenko
na bazie produktów, które
otrzymały do tej pory „Dobre Smaki Powiatu”.

Zaplanowano także mnóstwo atrakcji dla dzieci –
animacje rękodzielnicze,
warsztaty kulinarne, czy
chlebowe
przedszkole.
Tradycyjnie na placu kultowym zaprezentują się lokalni producenci: piekarze,
wędliniarze,
producenci
miodów, smalców, soków
i inni. Po raz trzeci stanie
też wiejskie targowisko –
gdzie mieszkańcy będą
mogli zakupić specjały
prosto od producenta.
Kolejny raz zorganizowany zostanie Dzień Dawcy
Szpiku Kostnego, w czasie
którego będzie można dołączyć do bazy potencjal-

nych dawców szpiku.
Mieszkańcy powiatu gostyńskiego będą mogli
obejrzeć też koncert filmowy w wykonaniu teatru
tańca Art Dance. W czasie
widowiska
zaprezentują się śpiewacy, tancerze
oraz akrobaci. Wystąpi
ponadto znany już zespół
„Semplicze”. Gwiazdą wieczoru zaś będzie Krzysztof
Krawczyk, którego piosenki zna i nuci wiele pokoleń
Polaków.
Organizatorem wydarzenia jest powiat gostyński,
gmina Piaski oraz Kongregacja Oratorium św. Filipa
Nerii w Gostyniu.

mów m.in. „Gwiezdnych
wojen”,
„Madagaskar”,
„Toy Story”, „Śnieżka”,
„Kopciuszek” czy „Kapitan
Hook”. Dostępna będzie
też strefa gastronomiczna.
Scenę opanuje na początek Norbi Body Revolu-

tion - firness dla dzieci i
dorosłych. Po nim wystąpi
zespół „Spontan” – band
składający się z trzech
wokalistów, który od 2015
roku podbija scenę muzyki
disco polo. Następnie na
scenie zagrają „Elektryczne Gitary”. Piosenki zespołu z charyzmatycznym
Kubą Sienkiewiczem na

czele takie jak „Killer”, „To
już jest koniec” czy „Człowiek z liściem na głowie”
zna i nuci niemal każdy
Polak.
Na finał zaplanowano
koncert grupy „Shantel”
grającej muzykę z gatunku disco-dance.
W czasie powiatowego zakończenia lata
prowadzona
będzie również
zbiórka publiczna. Środki na
leczenie Dawidka chorego
na klątwę Ondyny zbierać
będzie komitet „Tęczowa
Armia”
Wydarzenie współorganizowane jest przez gminę
Piaski, powiat gostyński oraz Stowarzyszenie
„Oliwskie
Słoneczko”.
Wstęp będzie bezpłatny.
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ROWERZYŚCI PRZEJĘLI PIASKI
Rekordowa liczba rowerzystów opanowała w tym roku Piaski podczas Wielkopolskiej Ofensywy Rowerowej. Ponad 600 osób z
wszystkich gmin powiatu gostyńskiego i nie tylko zameldowało się na mecie przy szkole w Piaskach. Na uczestników czekała woda,
grochówka oraz ciasta prosto od kół gospodyń wiejskich. Wydarzenie uświetnił Rafał Przybył, który na Piaskach zakończył swoją
biegową pielgrzymkę z Częstochowy pod hasłem „Misja BOIK-owskie dzieci”
Tradycyjnie w niedzielne przedpołudnie 2 czerwca z wszystkich gmin powiatu gostyńskiego
wyruszyły grupy rowerzystów.
W sumie ponad 600 osób pokonało rekreacyjny dystans, by
około godziny 14.00 wspólnie
wjechać na metę przy szkole
w Piaskach. Na miejscu czekało na nich wiele atrakcji: ciepły

posiłek, muzyczne występy,
wystawa starych rowerów oraz
konkursy z nagrodami. Wśród
nich ta najcenniejsza: rower.
Każdy rowerzysta otrzymał
także odblaskową kamizelkę.
Równolegle do Wielkopolskiej
Ofensywy Rowerowej odbywał się rajd: „205 km na 205.

rocznicę urodzin Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego”. W tym roku zmierzyło się w nim ponad 40 osób.
Plac przed szkołą stał się także metą dla Rafała Przybyła
– założyciela fundacji „Przybył
z pomocą”, który 1 czerwca
ruszył w biegową pielgrzymkę

z Częstochowy na Piaski. W
sumie w misji pod hasłem „BOIK-owskie dzieci” w biegowej
sztafecie pokonał 220 km. Celem akcji jest zbiórka pieniędzy
na nowy plac zabaw, z którego
korzystać będą podopieczni
Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Organizatorami
Wielkopolskiej Ofensywy Rowerowej
byli: powiat gostyński, gmina
Piaski, Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna”, Towarzystwo
Rowerowe Piaski, gminy: Borek Wlkp., Gostyń, Krobia,
Pogorzela, Poniec oraz Centrum Rozwoju Gminy Pępowo.

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

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

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

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

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy.
Wśród osób, które do 9 sierpnia 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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