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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MAJĄ NOWE BOISKO

BĘDĄ MOGLI ROZWINĄĆ SPORTOWE SKRZYDŁA
- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu to przykład szkoły, która święciła sportowe sukcesy bez dostatecznej infrastruktury. Teraz na nowym
boisku wielofunkcyjnym młodzi zawodnicy będą mogli rozwinąć skrzydła – mówił podczas otwarcia boiska Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. Obiekt wart blisko 450 tysięcy złotych powstał dzięki środkom powiatu gostyńskiego oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Strona 4.

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

NA NOWYM

Strona 2
Strona 3.

JEST NOWY PARKING

DOBRA OCENA DLA SŁUŻB

DZIĘCZYNA ZROBIONA
JEST SZANSA NA KONTYNUACJĘ INWESTYCJI

Zakończyła się gruntowna modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 8. Funkcjonuje
już tam Centrum Usług Społecznych, a swoje
siedziby mają: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum Aktywności
Lokalnej. Koszt robót wyniósł ponad 700 tys.
złotych. Wykonawcą inwestycji była firma STINVEST Agnieszka Troińska. Strona 5.

DROGA W CZACHOROWIE
BĘDZIE PRZEJĘTA
„DOBRA ZMIANA” W RELACJACH
GMINA GOSTYŃ – POWIAT GOSTYŃSKI
Od 1 stycznia 2018 r. drogą od skrzyżowania z rondem biznesu do skrzyżowania w Sikorzynie zarządzać będzie
gmina Gostyń. To efekt uzgodnień między samorządami. Strona 8.

Strona 6.

Strona 8.
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Prezes Rady Ministrów
Beata Szydło przebywała 23 sierpnia z wizytą
w powiecie gostyńskim.
Uczestniczyła w posiedzeniu
wojewódzkiego sztabu antykryzysowego, spotkała się także z rodzinami z Trzecianowa i Skokówka poszkodowanymi w czasie
wichury, która przeszła
11 sierpnia. Zapewniła
o dobrej współpracy w
Wielkopolsce na linii wojewoda – starostowie –
burmistrzowie, dodając
przy tym, że po etapie
sprzątania
zniszczeń,
następuje teraz czas odbudowy gospodarstw.

PREMIER BEATA SZYDŁO
DOBRZE OCENIA PRACĘ WIELKOPOLSKICH SŁUŻB

23 sierpnia w siedzibie Ko- fowie służb (policji, stramendy Powiatowej Stra- ży pożarnej, nadleśnictwa,
ży Pożarnej w
Gostyniu odStraty po nawałnicach
było się wyw powiecie gostyńskim
jazdowe po- uszkodzone budynki,
siedzenie wo- spalone poddasze budynku
jewódzkiemieszkalnego,
go sztabu an- uszkodzony sprzęt rolniczy,
tykryzysowe- podtopienia nieruchomości,
go z udziałem - uszkodzenie nawierzchni dróg,
Prezes Rady
- zerwane linie energetyczne,
Ministrów Be- uszkodzone i połamane znaki
aty
Szydło.
drogowe,
W spotkaniu - wiele połamanych gałęzi zwisająuczestniczył
cych z przydrożnych drzew,
także Minister - zniszczone i uszkodzone pomniki
Infrastruktuna cmentarzach.
ry i Budownictwa Andrzej
Adamczyk,
budowlanego)
Wojewoda
Wielkopolski nadzoru
Zbigniew Hoffmann, sze- na szczeblu wojewódzkim

oraz Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski i Zastępca Burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski.
Jak oceniła premier Beata
Szydło, w województwie
wielkopolskim
sytuacja
wygląda dobrze.
Prąd
elektryczny przywrócono
we wszystkich gospodarstwach, ponadto przejezdne są wszystkie drogi. Pierwszy etap za nami, teraz przystępujemy do drugiego etapu, czyli do odbudowy – powiedziała. Dodała także, że trwa szacowanie szkód po sierpniowej nawałnicy. Procedura
ta powinna się zakończyć
do końca miesiąca.
Na konta mieszkańców
zaczynają wpływać środ-

ki na odbudowę i remonty.
Premier poprosiła przy tym
samorządy o przyspieszenie wypłat zapomóg
z przeznaczeniem na pilne naprawy, zanim zaczną
spływać środki na naprawę gospodarstw.
Beata Szydło poinformowała także, że poleciła ministrowi środowiska stworzenie programu, dzięki
któremu samorządy będą
mogły uzyskać pieniądze
z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska na
odbudowę zniszczonych w
wyniku nawałnic parków.
Po spotkaniu w Komendzie Powiatowej Straży
Pożarnej w Gostyniu premier udała się z wizytą do
gminy Borek Wlkp.

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski:
Podczas
usuwania
skutków nawałnic, zarówno tej z 11 sierpnia, jak i z 6 października, nieoceniony wkład
w ratowanie życia i dobytku miały ochotnicze
straże pożarne z terenu
całego powiatu gostyńskiego. Byliście pierwsi na miejscu zdarzenia. Wasza praca i poświęcenie zasługuje na
najwyższe uznanie.
W imieniu mieszkańców powiatu gostyńskiego składam serdeczne podziękowania.

POWIAT GOSTYŃSKI
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Powiat Gostyński
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SOLIDARNY Z GMINĄ BOREK
50 tysięcy złotych – to
wartość wsparcia, jakie gminie Borek udzielił powiat gostyński.
Pieniądze przeznaczone będą na usuwanie
skutków nawałnicy z
11 sierpnia. Dzięki tym
środkom możliwa będzie naprawa kopuły
kościoła sanktuaryjnego na Zdzieżu oraz pomoc poszkodowanym
w wyniku żywiołu.

Nawałnica, która w połowie
sierpnia wystąpiła w powiecie gostyńskim spowodowała wiele zniszczeń w budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz infrastrukturze drogowej. Najdotkliwiej
odczuła to gmina Borek. Samorząd Borku zwrócił się do
powiatu gostyńskiego z prośbą o wsparcie finansowe w
związku z tymi zdarzeniami.
Podczas sierpniowej sesji
Rady Powiatu Gostyńskiego

podjęto dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła udzielenia pomocy poszkodowanym w
wyniku żywiołu. Pieniądze
w wysokości 20 tysięcy złotych przekazane będą na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na
udzielenie pomocy mieszkańcom, których domy ucierpiały w czasie nawałnicy.
30 tysięcy złotych to wartość dotacji z budżetu powiatu na prace konserwator-

skie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, które przekazane zostaną na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia
NMP w Borku Wlkp. W czasie wichury zniszczeniu uległa kopuła zabytkowej świątyni. Dzięki przekazanym
środkom możliwe będą prace związane z demontażem
hełmu kopuły oraz zabezpieczenie wieży kościoła.
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1.
Po pierwsze bezpieczeństwo – budowa ciągu
pieszo-rowerowego w ciągu ul. Jutrosińskiej
w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 tys. zł

2.
Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P
z drogą gminną w kierunku – Zalew Jeżewo.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 55 tys. zł

GŁOSUJ I DECYDUJ!
Budowa dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów czy rewitalizacja parku. Między innymi takie propozycje projektów zgłosili w tym roku mieszkańcy do Budżetu
Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego na rok 2018. O tym, które z nich będą mogły mieć szansę realizacji może zadecydować każdy mieszkaniec, który ukończył
16 lat.
Dziewięć propozycji zadań na
rok 2018 weźmie udział w głosowaniu nad Budżetem Oby-

watelskim Powiatu Gostyńskiego na rok 2018. Plebiscyt rusza
3 października i potrwa do 23

Jak głosować?

Wejdź na stronę www.powiat.gostyn.pl i wypełnij
formularz on-line, lub uzupełnij kartę papierową

października. W tym czasie
mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia będą mogli oddać głos w formie elektronicznej (formularz znajdować się
będzie na stronie www.powiat.
gostyn.pl) lub papierowej. Urny
do głosowania znaleźć będzie
można w siedzibie gmin powiatu gostyńskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.
Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz. Na karcie
do głosowania należy zaznaczyć maksymalnie trzy propozycje zadań. Niezbędne jest
również podanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, kodu pocztowego i nr
PESEL.
Przypomnijmy, projekty, które
biorą udział w głosowaniu muszą być zlokalizowane na terenie powiatu gostyńskiego i służyć jego mieszkańcom. Zadania inwestycyjne dotyczą terenów stanowiących własność
powiatu, a także wpisują się w
jego zadania własne. Pomysł
musi podlegać całkowitej realizacji w roku 2018. Maksymalny koszt pojedynczego zadania to 200 tys. zł. W sumie na
projekty przeznaczono 300 tys.
złotych. Zebrane wnioski zostały zweryfikowane przez powołaną w tym celu komisję. Brała
ona pod uwagę możliwości realizacji projektu w 2018 roku (w
tym jego zakończenie), lokalizację oraz zgodność z zadaniami własnymi powiatu.
Zwycięzców poznamy 31 października 2017 roku. Wybrane projekty wpisane zostaną
do budżetu powiatu na przyszły
rok.

3.
Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Karolew usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Pogorzela.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 45 tys. zł

4.
Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Koszkowo, w ciągu drogi powiatowej nr 4946P.
Szacunkowy koszy przedsięwzięcia: 102 tys. zł

5.
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek Wlkp.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 tys. zł

6.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce
Wielkie - Strzelce Małe polegająca na budowie parkingu przy cmentarzu parafialnym.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia:50 000 zł

7.
Razem i pokoleniowo o lepsze i piękniejsze
jutro – rekultywacja parku przy DPS Chumietki.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 91 230,30 zł

8.
Bieżnia lekkoatletyczna 100 m oraz rozbieg
i zeskok do skoku w dal - Zespół Szkół Rolniczych
w Grabonogu.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 200 tys. zł.

9.
Budowa chodnika w Starym Gostyniu.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 25 tys. zł.
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MAJĄ NOWE BOISKO
BĘDĄ MOGLI ROZWINĄĆ SPORTOWE SKRZYDŁA
- Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu to przykład szkoły, która święciła sportowe sukcesy bez dostatecznej infrastruktury. Teraz na nowym boisku wielofunkcyjnym młodzi zawodnicy będą mogli rozwinąć skrzydła – mówił podczas otwarcia boiska Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. Obiekt wart blisko 450 tysięcy złotych powstał dzięki środkom powiatu gostyńskiego oraz z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Projekt zakładał przebudowę przyszkolnego boiska sportowego. Nowy obiekt ma powierzchnię poliuretanową o wymiarach 24 metry na 44 metry.
Ogrodzony został piłkochwytami. Ponadto pobudowano chodniki. Ustawione zostaną ławki i
kosze na śmieci. Boisko zyskało również oświetlenie.
Na realizację zadania powiat

gostyński pozyskał 181 897 złotych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt całego zadania opiewał na kwotę około 450
000 złotych.
11 września boisko zostało oficjalnie otwarte. Wstęgę symbolicznie przecięli: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski,
Dyrektor Zespołu Szkół Spe-

WAKACYJNY REMONT
W ZSO W GOSTYNIU

Wakacje wykorzystano w Zespole Szkół Ogólnokształcących na
prace remontowe. Nowy wygląd zyskał korytarz znajdujący się na
I piętrze placówki. Prace, których wartość wyniosła 145 753,95 zł
polegały na wymianie instalacji elektrycznej, a także malowaniu
ścian. Wymieniono drzwi do klas, auli, parkiet został wycyklinowany i polakierowany. Ponadto pomalowano klatki schodowe.

cjalnych w Brzeziu Małgorzata Wika-Konieczna oraz Ilona
Brzechwa – złota medalista Letnich Olimpiad Specjalnych.
- To wyjątkowy dzień w historii
szkoły, bo po 15 latach istnienia doczekaliśmy się pięknego
boiska sportowego, na którym
nasi uczniowie będą mogli ćwiczyć swoją kondycję – mówiła
dyrektor placówki.

Podczas uroczystości wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, którzy zaprezentowali swoje umiejętności sportowe.
Odbył się także mecz w „dwa
ognie”. Kapitanami drużyn zostali Poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak oraz ksiądz Tadeusz Murawski. Na koniec w
piłkarskiej rywalizacji zmierzyły się drużyny: ZSS w Brzeziu i

powiatu gostyńskiego. Mecz zakończył się bezbramkowych remisem.
Przypomnijmy, to nie jedyna inwestycja realizowana przy Zespole Szkół Specjalnych w
Brzeziu. Ponad 4,6 mln złotych
kosztować będzie „Rozbudowa
Zespołu Szkół Specjalnych”

Dom Pomocy Społecznej
w Chumiętkach jest miejscem przeznaczonym dla
osób przewlekle, somatycznie chorych. Obecnie
mieszka w nim 114 podopiecznych, z czego 75
osób w budynku wielopiętrowym, gdzie obecnie funkcjonuje winda dla
przewożenia osób stojących, do której z trudem
mieści się wózek inwalidzki. Inwestycja zakłada budowę dźwigu osobowego, który przeznaczony

będzie do przewozu podopiecznych
poruszających się na wózkach i leżących.
Wartość całego zadania wynosi ok. 400 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy złotych powiat gostyński pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Obecna winda ma wymiary 94 cm/96 cm - nowa:
140 cm/240 cm.

SĄ PIENIĄDZE
NA WINDĘ DLA DPS CHUMIĘTKI
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W DAWNEJ PRZYCHODNI FUNKCJONUJE JUŻ

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W budynku znajduje się:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zakończyła się gruntowna modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 8. Funkcjonuje już tam Centrum Usług Społecznych, a
swoje siedziby mają: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum Aktywności Lokalnej. Koszt robót wyniósł ponad 700 tys. złotych. Wykonawcą inwestycji była firma ST-INVEST Agnieszka Troińska.
Zgodnie z zapisami umowy
na pierwszym i drugim piętrze budynku przeprowadzono prace polegające na wymianie drzwi, burzeniu i budowaniu nowych ścianek
działowych,
uzupełnieniu
tynków, gipsowaniu i pomalowaniu ścian. Ponadto ułożono nowe wykładziny, zmodernizowano toalety, wymieniono grzejniki, rurociągi,
zmodernizowano instalację
elektryczną.
Remont był konieczny w
związku z reorganizacją w
Starostwie
Powiatowym.
Przypomnijmy, w wyniku zakończonego po 20 latach
sporu z Parafią Ewangelicko-Augsburską i kompromisowego rozwiązania, do parafii wrócił budynek tzw. „pastorówki”, w której znajdowały się wydziały Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Własnością gminy pozostał natomiast, objęty roszczeniami, budynek Przedszkola Miejskiego nr 1. To dobra
wiadomość dla przedszkolaków i ich rodziców - dzię-

ki temu placówka może dalej
funkcjonować. Ponadto gmina Gostyń zobowiązała się
zwrócić część nakładów poniesionych na remont „pastorówki”.
Konieczna była modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 8. Swoje siedziby
mają w niej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum
Aktywności Lokalnej. Z kolei w budynku na ul. Poznańskiej 200, oprócz Powiatowego Urzędu Pracy, mieści się
Centrum Usług Technicznych, a więc: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Architektury i Budownictwa oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dzięki takim rozwiązaniom system obsługi klientów
zostanie usprawniony.

Co o nowej siedzibie sądzą jej gospodarze?
Mirosław Sobkowiak
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

O zmianie adresu pracownicy PCPR informowali osoby korzystające z pomocy
PCPR na bieżąco w czasie spotkań oraz
w przesyłanej korespondencji.
Przeprowadzka wymagała sporo dodatkowej pracy, którą trzeba było pogodzić z
bieżącym funkcjonowaniem placówki, by
nie utrudniać dostępu do pomocy specjalistów PCPR. Po przeprowadzce poprawiły się warunki pracy jak i przyjmowania
klientów. Osoby korzystające ze wsparcia PCPR podkreślają, że obecna siedziba jest bardziej przyjazna i zlokalizowana bliżej centrum miasta.

Krystyna Piasecka
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Klienci powoli przyzwyczajają się
do nowego miejsca, podoba im się
przestrzeń i wystrój nowej poradni,
wygodny parking i to, że teraz jesteśmy w centrum miasta. Dla nas dodatkowe pomieszczenia to możliwość poszerzenia działalności poradni o nowe zadania. Organizujemy więcej zajęć grupowych: grupy
terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupę wsparcia dla rodziców.
Przestronne archiwum pozwoli nam
jeszcze przez wiele lat nie martwić
się o przechowywanie dokumentacji. Nauczyciele w szkołach mają
pokoje nauczycielskie, pracownicy
poradni dotychczas nie mieli miejsca, gdzie mogliby zjeść śniadanie,
przygotować sobie coś do picia. W
nowej poradni udało się wygospodarować pomieszczenie socjalne,
które doskonale spełnia taką rolę.

Małgorzata Wozik
Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
W nowej siedzibie pojawiły się
udogodnienia dla osób korzystających z usług Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - winda oraz
schody. Ponadto parkingi dla
osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie windy, co również
ułatwia poruszanie się naszym
klientom. Większość osób zna
już adres nowej siedziby. Czasem pojawiają się jeszcze pytania telefoniczne, gdzie można
nas znaleźć.
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DZIĘCZYNA ZROBIONA
JEST SZANSA NA KONTYNUACJĘ
INWESTYCJI

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Z NOWYM PARKINGIEM
Zakończył się remont parkingu przy Centrum Usług
Społecznych (ul. Wrocławska 8). Prace warte były blisko
200 tysięcy złotych.
Wykonawcą robót była firma
„AS” Piotr Frąckowiak z Gostynia. W ramach prac wykonane zostały roboty rozbiórkowe
i przygotowawcze (rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej

– ok. 700 m² oraz z mieszanki asfaltowej – ok. 120 m²), zamontowane krawężniki i obrzeża (ok. 240 mb), ułożono też
nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej (ok. 1200 m²).

Oprócz modernizacji istniejącego parkingu, powstało również
ponad 20 dodatkowych miejsc
postojowych.

MIESZKAŃCY ZADOWOLENI Z INWESTYCJI

Marzena Ginter
Cieszę się, że parking został
rozbudowany. Bardzo często tutaj korzystam właśnie z
tego parkingu. Zawsze miałam problem ze znalezieniem
miejsca na parkingu, ale teraz
już nie muszę się obawiać, że
spóźnię się gdzieś na jakieś
spotkanie.

Mikołaj Szymański Weronika Błaszyk
Jestem bardzo zadowolony z przebudowy parkingu. Teraz jest o wiele więcej
miejsc parkingowych. Nie
muszę wyjeżdżać pół godziny wcześniej, żeby znaleźć
miejsce, bo wiem, że to miejsce tam będzie. Także myślę, że ten parking nie tylko
jest dla mieszkańców Gostynia, ale dla osób z powiatu.

Dobrze, że ten parking został powiększony, ponieważ jest bardziej funkcjonalny, może tu stanąć więcej
aut, zwłaszcza, że mieszczą
się tu placówki powiatowe,
do których przyjeżdża wiele
osób. Myślę, że ten parking
posłuży nie tylko nam, ale
naszym pokoleniom.

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w Dzięczynie.
Remont 998-metrowego odcinka był możliwy dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.
Kolejnym etapem mogłaby być przebudowa tego odcinka o
ponad 1,5 km. Wszystko jednak zależy od pozytywnej oceny wniosku przez Wojewodę Wielkopolskiego – także i w tym
roku powiat gostyński aplikuje o środki na tę drogę.
„Przebudowa drogi powiato- gramu rozwoju gminnej i powiawej nr 4803P Krobia – Poniec towej infrastruktury drogowej”
w miejscowości Dzięczyna na wniosek powiatu gostyńskiego
odcinkach: od km 0+000 do km przejdzie pomyślną weryfikację
0+578,5 i od km 0+578,5 do formalną i merytoryczną – rekm 0+998 m o łącznej długo- mont ma szansę na kontynuści 998,0 mb.” - to projekt re- ację. Aplikacja zakłada rozbualizowany przy udziale środków dowę odcinka ponad 1,5 kilomez „Programu rozwoju gminnej i tra drogi powiatowej nr 4803P
powiatowej infrastruktury dro- Poniec - Krobia w miejscowości
gowej”. W ramach prac wyko- Dzięczyna. Wartość zadania to
nano roboty przygotowawcze i ponad 7,5 mln złotych.
rozbiórkowe oraz ziemne i od- W ramach inwestycji będą wykowodnieniowe. Poszerzono jezd- nane: odpowiednie wyrównania,
nię, wykonano podbudowę, wy- prawidłowe spadki, wzmocnierównano istniejącą nawierzch- nia i uszczelnienia nawierzchni,
nię mieszanką mineralno-asfal- chodniki po lewej stronie jezdtową, ułożono warstwę wiążącą ni, a po stronie prawej ciąg pieoraz ścieralną z betonu asfalto- szo-rowerowy na całej długowego.
ści rozbudowywanej drogi. ZoPonadto w ramach zadania z stanie wykonana także: przebubetonowej kostki brukowej po- dowa istniejących i budowa nowstała ścieżka pieszo-rowero- wych zjazdów, wymiana krawa oraz chodnik. Wykonano wężników i obrzeży, wymiana
wjazdy do posesji, krawężniki i i montaż nowych znaków pioobrzeża betonowe.
nowych, wycinka drzew, monWykonawcą
zadania
było taż osłon na kablach teletechPrzedsiębiorstwo Dróg i Ulic nicznych. Planowane jest takLeszno Sp. z o.o. z Leszna.
że wykonanie kolektora kanaliJej koszt to ponad 1,2 mln zło- zacji deszczowej wraz z przykatych. Połowa pochodzi z „Pro- nalikami, przebudowa kolidujągramu rozwoju gminnej i po- cych urządzeń teletechnicznych
wiatowej infrastruktury drogo- i elektrycznych, budowa murów
wej”. Inwestycja współfinanso- oporowych i rowów odwadniająwana jest przez powiat gostyń- cych.
ski i gminę Poniec.
Jeśli w tegorocznej edycji „ProInwestycja była niezwykle potrzebna mieszkańcom Dzięczyny, ale też gminy Poniec i Krobia. Łączy ona Krobię z Poniecem i dalej Lesznem. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym i współpracy z gminą Poniec w tym roku
była możliwa modernizacja 998-metrowego odcinka. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku remont uda się wykonać o kolejne 1,5 km.

Czesław Kołak
Wicestarosta Gostyński
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GOSTYŃ24 - WIARYGODNOŚĆ CZY MANIPULACJE?
W POSZUKIWANIU RZETELNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ
Media nie zawsze przekazują prawdę i nie zawsze są rzetelne. Widzimy to na przykładzie powiatu gostyńskiego, a
konkretnie portalu Gostyn24 i
jego drukowanego odpowiednika, czyli Nowej Gazety Gostynskiej. Relacjonowanie wydarzeń
czy faktów dotyczących powia-

tu gostyńskiego często stoi w
sprzeczności z zasadami rzetelnego dziennikarstwa. Być może
wpływ na to ma fakt politycznego zaangażowania redaktora Jarosława Jędrkowiaka, który jako lokalny polityk zasiadał
w radzie powiatu z ramienia Komitetu Wyborczego SLD. Me-

dia mogą oczywiście być stronnicze, ale nie zwalnia to dziennikarza od postępowań etycznych. Kodeks Etyki Dziennikarskiej przyjęty przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
jednoznacznie wskazuje, że informacje należy wyraźnie oddzielać od interpretacji i opinii.

Tymczasem Gostyn24 i Nowa
Gazeta Gostynska często łamią
ten zapis. Zadaniem dziennikarza jest przekazywanie informacji bezstronnych oraz różnorodnych opinii. W wielu artykułach głos przedstawicieli powiatu jest całkowicie pomijany, co
może świadczyć o braku rzetel-

ności dziennikarskiej i stronniczym podejściu do swoich obowiązków. Warto, aby mieszkańcy powiatu gostyńskiego mieli tego pełną świadomość. Poniżej podajemy zaledwie kilka
przykładów takich działań:

CZY MAMY SIĘ CZYM POCHWALIĆ?
SZARY KONIEC CZY LIDER WŚRÓD SAMORZĄDÓW?
W numerze Nowej Gazety Gostyńskiej z 21 lipca 2017 roku umieszczono artykuł pod nazwą „Powiat gostyński na szarym końcu” , w którym zasugerowano, że „mieszkańcy naszego powiatu nie mają raczej powodów do zadowolenia”, a wszystkie przytoczone przez gazetę wybiórcze dane „sprawiają, że nie mamy się czym pochwalić”.
Rzeczywistość jednak nie jest tak jednoznaczna.

FAKTY

MEDIALNA
TEZA

POWIAT GOSTYŃSKI LIDEREM W REGIONIE

O sile samorządu świadczy wiele czynników. Jednym z nich są inwestycje. A tych w powiecie gostyńskim było bardzo dużo. Nowo wyremontowane drogi, ścieżki rowerowe czy obiekty sportowe, to konkretne dowody. Przedstawiony wykres ukazuje wydatki inwestycyjne przy uwzględnieniu spłaconych lub
zaciągniętych kredytów. Na tle innych powiatów, zdecydowanym liderem w tym rankingu jest powiat gostyński. Za nim plasują się: kościański, śremski,
jarociński, leszczyński, rawicki i krotoszyński.

ZADŁUŻENIE POWIATU GOSTYŃSKIEGO
OD 4 LAT SUKCESYWNIE SPADA

Pisząc o finansach powiatu, podano jedynie wysokość zadłużenia, plasując powiat na „szarym
końcu”.

Pisząc o zatrudnianiu
członków zarządu podano nieprawdziwe
informacje. „Jest za to
coś, co nas wyróżnia.
Oprócz starosty, wicestarosty i trzech członków zarządu mamy też
<<drugiego wicestarostę>> czyli drugiego
etatowego członka zarządu.”

Często samorządom zarzuca się rozbudowaną biurokrację, która pochłania lwią
część budżetu. Warto zatem zaznaczyć, że ilość etatów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu systematycznie spada. Dzięki racjonalizacji kosztów i włączeniu
w strukturę starostwa Powiatowego Zarządu Dróg (w 2013 roku) i Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w 2015 roku) liczba etatów
spadła ze 112,5 do 97,5. To wymierne efekty dla budżetu powiatu.

Nieprawdą jest, że w powiecie gostyńskim, oprócz starosty, wicestarosty i trzech członków zarządu mamy też „drugiego wicestarostę” – Zarząd Powiatu Gostyńskiego składa się ze: starosty, wicestarosty, etatowego członka zarządu oraz dwóch członków zarządu.
Nieprawdą jest też sugerowanie, że jest to coś, czym powiat się wyróżnia w kontekście etatowego członka zarządu. Warto zaznaczyć,
że to częsta praktyka. Co więcej, w ościennym powiecie jarocińskim
zarząd stanowi starosta, wicestarosta i dwóch członków zarządu na
etacie.

LICZBA CZŁONKÓW ZARZĄDU
Ą
NA ETACIE

112,5
97,5

POWIAT GOSTYŃSKI

POWIAT JAROCIŃSKI
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DROGA W CZACHOROWIE BĘDZIE PRZEJĘTA
„DOBRA ZMIANA” W RELACJACH GMINA GOSTYŃ – POWIAT GOSTYŃSKI
Od 1 stycznia 2018 r. drogą od skrzyżowania z rondem biznesu do skrzyżowania w Sikorzynie zarządzać będzie
gmina Gostyń. To efekt uzgodnień między samorządami.
kościańskim. Mimo wych na swoim terenie ponosząc
Przypomnijmy, że w
poprzednich
latach
wcześniejszych sy- 50% kosztów, zasady muszą być
powiat gostyński wygnałów gmina Go- równe dla wszystkich partnerów.
remontował dwa odstyń nie przekazała Przejęcie drogi, której remont
wtedy odpowiednie- szacuje się na ok. 2 mln złotych i
cinki: od skrzyżowania
go wspardo granicy miejscowowykonanie tego recia. Powiat
ści oraz od Sikorzyna
montu będzie oznaw kierunku Czachozdobył jedczać, że gmina zarowa. Dodatkowo ponak duże
angażuje się finanmln złotych
wiat był także inwedofinansosowo łącznie na pozainwestował powiat
storem ronda, którewanie zedobnym poziomie,
gostyński w drogę
go budowę wsparły
wnętrzne i
jak po uwględniedo Czachorowa
zarówno gmina jak i
w pełni zreniu inwestycji w reCzachorowo - Sikorzyn
województwo wielkoalizował
jonie Dusiny, Dalepolskie. Przejęcie droinwestyszyna, Starego Gogi, która ma być w cację, z któstynia, Markowa,
łości wyremontowarej dziś zadowoleni Osowa i Stankowa. Naprzejmona nastąpiło jako swe- 6,2 mln zainwestowano w remont drogi do Czachorowa. Zdecydowana większość to środki powiatu
są mieszkańcy. Po- wanej przez gminę drodze przez
go rodzaju rekompennieważ w zdecydo- Czachorowo do wyremontowania
zwykle ważnej inwestycji drogo- Dusinę, Daleszyn, częściowo w
sata za brak przekazania odpowanej większości przypadków pozostał fragment około 1,7 km
wej. Chodzi o przebudowę drogi kierunku Starego Gostynia i dawiednich środków przez gminę
gminy powiatu gostyńskiego par- przebiegający przez samą miejprowadzącej od skrzyżowania z lej przez Markowo, Osowo, StanGostyń na realizację innej nietycypują w inwestycjach drogo- scowość.
drogą wojewódzką nr 434 przez kowo aż do granicy z powiatem

2,6

Cieszę się, że po wcześniejszych nieporozumieniach udało się wrócić do współpracy z
gminą Gostyń. Gdyby nie one, droga przez
Czachorowo mogłaby być wyremonotowana wcześniej. Moim zdaniem dyskusja, a w
konsekwencji brak przekazania stosownych
środków na modernizację drogi od Gostynia
aż do Stankowa były zupełnie niepotrzebne.
Z perspektywy samorządu powiatowego zaproponowaliśmy, aby rekompensatą za brak
Starosta Gostyński stosownego wsparcia drogi do Stankowa był
Robert Marcinkowski albo zwiększony wkład przy kolejnych wspólnych inwestycjach albo przejęcie jakiejś drogi z koniecznością jej remontu. Gmina wybrała drugi wariant zobowiązując się do remontu drogi w Czachorowie za ok.
2 mln zł. Można więc powiedzieć, że w naszych relacjach zaszła „dobra
zmiana”, ale to przede wszystkim dobra zmiana dla mieszkańców, którzy mogą liczyć na zdecydowaną poprawę jakości infrastruktury. To także
dobra wiadomość tworząca właściwy klimat do współpracy z pozostałymi gminami, które jako samorząd powiatowy powinniśmy traktować sprawiedliwie i na tych samych zasadach. Dzięki wspólnym inwestycjom powiatu i gmin możemy więcej zrobić z korzyścią dla mieszkańców. Za tę
współpracę chciałbym raz jeszcze podziękować.

CZACHOROWO

Tomasz Skibicki, sołtys Czachorowa, radny powiatowy:
Warto zwrócić uwagę, że powiat zainwestował już ponad 2,6 mln złotych w budowę
ronda i przebudowę drogi prowadzącej do Czachorowa. Dla mieszkańców wypracowane aktualnie między gminą a powiatem rozwiązanie oznacza, iż perspektywa remontu odcinka prowadzącego przez wioskę znacząco się przybliża. Jako przedstawicielom
lokalnej społeczności zależy nam przede wszystkim na poprawie infrastruktury.

POWIAT GOSTYŃSKI REGULARNIE APLIKUJE O ŚRODKI NA DROGI
Powiat gostyński złożył dwa wnioski do: „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Jeśli przejdą one pomyślnie
weryfikację formalną i merytoryczną, w przyszłym roku szansę na modernizację będzie miała droga na odcinku Gola – Czajkowo. Kontynuowane byłyby również prace w Dzięczynie.

15 września upływał termin
składania aplikacji do programu. Powiat gostyński przygoto-

wał i złożył dwa wnioski. Pierwszy dotyczy przebudowy 3,8-kilometrowego odcinka drogi po-

wiatowej na
odcinku Gola
– Czajkowo.
Koszt inwestycji oszacowano na 7,2
mln złotych.
Drugi wniosek
zakłada rozbudowę na odcinku ponad 1,5 kilometra drogi powiatowej nr 4803P Po-

niec - Krobia w miejscowości
Dzięczyna. Byłaby to kontynuacja dotychczas prowadzonych
prac. Przypomnijmy, że w 2017
roku powiat gostyński zrealizował z tego samego programu inwestycję w Dzięczynie, w ubiegłym roku natomiast modernizował ciąg komunikacyjny Krobia
– Pudliszki. Wartość zadania to
ponad 7,5 mln złotych.
Co roku do „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruk-

tury drogowej” wielkopolskie powiaty mogą aplikować o maksymalnie dwa projekty. Wielkopolski Urząd Wojewódzki dofinansowuje 50% wartości wybranych inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln złotych. Jeśli zatem projekty przejdą pomyślną
weryfikację formalną i merytoryczną, powiat gostyński będzie
mógł liczyć na maksymalnie 6
mln złotych dofinansowania do
obu projektów.
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5,6makm
wyremonotwany
odcinek

wyremontowany odcinek

MODERNIZACJA ZAKOŃCZONA
DĄBRÓWKA - STRUMIANY - BOREK
Dobiegła końca modernizacja drogi powiatowej Dąbrówka – Strumiany - Borek
Wlkp. o długości 5,6 km. Inwestycja rozpoczęła się w roku 2009 od przebudowy
ul. Konopnickiej w Borku Wlkp. będącej
w pasie tej drogi powiatowej, a zakończyła się w 2017 r.

PUDLISZKI – KARZEC
W BUDOWIE

Trwa największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu gostyńskiego. Mowa
o remoncie drogi powiatowej na odcinku Pudliszki –
Karzec wraz z przebudową obiektów mostowych.
Roboty są możliwe dzięki środkom pozyskanym z
rezerwy subwencji ogólnej

z budżetu państwa. Prace
współfinansuje ponadto
powiat gostyński i gmina
Krobia. Przypomnijmy, powiat gostyński wspólnie z
gminą Krobia przeznaczył
pierwotnie na przedsięwzięcie łącznie 1 500 000
zł – po 750 000 zł każda
ze stron. Po przeprowa-

Janusz Sikora
Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego

Będąc jednym z inicjatorów tej inwestycji, pragnę podziękować
Radnym Miejskim Borku Wlkp. i Radnym Powiatu Gostyńskiego
za wyrażenie woli realizacji modernizacji tej drogi oraz podjęcie
stosownych uchwał.
To jest kolejny dobry przykład współpracy pomiędzy samorządami, która przynosi widoczne korzyści dla mieszkańców powiatu gostyńskiego

DWORCOWA GOTOWA
KOLEJNA INWESTYCJA W BORKU ZAKOŃCZONA

dzonym przetargu okazało
się jednak, że to za mało.
Konieczne było dołożenie
kolejnych 660 tysięcy złotych. Oba samorządy zdecydowały się na ten krok,
zwłaszcza, że inwestycja
otrzymała dofinansowanie
z budżetu państwa w kwocie 1 251 800,00 zł.

Długość: 1467,00 mb
Wykonawca: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo
Handlowo- Usługowe z Krobi
Wartość robót: 252 406,73 zł brutto

W Budżecie Obywatelskim Powiatu Gostyńskiego na 2017 rok ujęta została przebudowa istniejącego chodnika na ul. Dworcowej usytuowanej w ciągu drogi powiatowej Jeżewo - Borek Wlkp. Wniosek w imieniu
mieszkańców złożyli Janusz Sikora i Tomasz Sczepaniak.
JANUSZ SIKORA,
ETATOWY CZŁONEK
ZARZĄDU: Ulica Dworcowa jest jedną z głównych
ulic w centrum Borku Wlkp.
Odbywa się tu znaczny ruch
kołowy oraz pieszy, występują utrudnienia związane
z parkowaniem samochodów. Na części pasa drogowego brak było chodnika
a przemieszczanie się po
zniszczonym chodniku było
utrudnieniem zwłaszcza dla
osób starszych, niepełno-

sprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i mieszkańców spacerujących z wózkami dziecięcymi.
Przebudowa chodnika w
ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego na 2017 rok z pewnością przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa
użytkowników drogi powiatowej na odcinku ul. Dworcowej w Borku Wlkp. oraz
pozytywnie wpłynie na wi-

zerunek miasta.
Na 2018 rok planowana
jest modernizacja tej drogi – sfrezowanie i wyprofilowanie oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej,
co pozwoli na wyeliminowanie zastoin wodnych polepszając komfort korzystania zarówno z chodnika jak
i z pasa jezdni.
Powyższą inwestycję ostatecznie musi zatwierdzić
Rada Powiatu Gostyńskiego
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1 września pracę na kolejną kadencję rozpoczęli dotychczasowi dyrektorzy: Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespołu Szkół
Specjalnych w Brzeziu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu. Zapytaliśmy, jakie są ich plany na kolejne 5 lat.

Danuta Piasecka
Dyrektor PPP w Gostyniu
W związku z reformą edukacji,
nowy rok szkolny to wyzwanie dla
całej oświaty. Wprawdzie poradni nie dotknęły zmiany strukturalne, ale nowe rozporządzenia w
sprawie organizowania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w
sprawie orzeczeń i opinii, w sprawie organizacji kształcenia wymuszają na nas duże zmiany w zakresie przygotowywania dokumentacji, co będzie stanowiło priorytet
w pierwszych miesiącach mojej nowej kadencji. Poza tym, będę wprowadzać standaryzację pracy poradni, planuję nowe zadania, które poszerzą naszą ofertę, np. aby zwiększyć skuteczność działań terapeutycznych planuję stworzyć grupę
wsparcia dla rodziców dzieci, które biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych. Na pewno duży
nacisk będę kładła na doskonalenie zawodowe pracowników, ciągle musimy uzupełniać swoja wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, żeby nadążać za współczesną nauką.

Małgorzata Wika-Konieczna
Dyrektor ZSS w Brzeziu
Najważniejsze
zadania
stojące przede mną to:
- rozbudowa szkoły,
- powstanie nowych pracowni,
- stwarzanie możliwości
nauczycielom do podnoszenia kwalifikacji,
- doskonalenie komunikacji alternatywnej, ulepszanie i rozwijanie systemu
pomocy uczniom w ramach zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych,
rehabilitacyjnych, socjoterapeutycznych,
- tworzenie w szkole klimatu inspirującego twórcze działania,
- przygotowywanie niepełnosprawnego ucznia do
samodzielnego życia,
- ścisła współpraca z rodzicami.

RUSZA TERMOMODERNIZACJA

DYREKTORZY WYBRANI
NOWA KADENCJA - NOWE WYZWANIA

Maciej Marcinkowski
Dyrektor ZSZ w Gostyniu
W najbliższych latach musimy
wprowadzić zmiany wynikające
z reformy szkolnictwa. Od pierwszego września w Zespole Szkół
Zawodowych funkcjonuje Szkoła
Branżowa I Stopnia, za dwa lata
rozpocznie funkcjonowanie pięcioletnie technikum i w związku z
tym do szkoły wejdą dwa roczniki uczniów. Musimy zatem przygotować szkołę na taką liczbę
uczniów. W najbliższych latach
poczynię starania, aby przy ul.
Poznańskiej powstała sala gimnastyczna, której nam tam brakuje. Marzeniem moim jest wyposażenie każdej sali dydaktycznej
w sprzęt multimedialny (tablica i
rzutnik oraz laptop).
W sferze dydaktycznej chcemy
wprowadzić nowy zawód w technikum - technik automatyk. Będziemy kontynuować współpracę
z uczelniami wyższymi.

Lech Bem
Dyrektor ZSOiZ w Krobi
Obecna sytuacja stawia przede
mną przede wszystkim wyzwania związane z wdrażaniem reformy oświaty oraz dostosowywanie
szkoły do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
Stawiam sobie za cel troskę o
wszechstronny rozwój uczniów,
dlatego zamierzam utrzymać dobry poziom nauczania w szkole i
dobry wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Planuję udział
uczniów i nauczycieli w licznych
projektach edukacyjnych wspomagających procesy dydaktyczne i wzbogacających bazę w pomoce naukowe. Moim celem będzie też wygłuszenie hali widowiskowo-sportowej i zakup nagłośnienia oraz windy dla uczniów
niepełnosprawnych.

Bożena Ryczkowska
Dyrektor ZSR w Grabnogu
Najważniejszym działaniem będzie podjęcie zadań w kontekście
wymagań rynku pracy, wyzwań
organizacyjnych dla oświaty, systemów wsparcia dla szkół ponadgimnazjalnych (potem ponadpodstawowych) w świetle zmian
prawnych, form finansowania
szkół oraz losów absolwentów i
ich dalszego funkcjonowania w
kontekście dalszego kształcenia
oraz aktywności zawodowej. Podejmę monitorowanie współpracy
w zakresie optymalizacji kształcenia i przygotowania uczniów do
rynku pracy poprzez współdziałanie różnych podmiotów: władz
oświatowych i samorządowych,
Uczelni oraz pracodawców.

2970,02 zł – to kwota, którą podczas dożynek powiatowych „Dobre Smaki Powiatu” udało
się zebrać na rzecz Igorka Wojciechowskiego – chłopca chorującego na serce. Nie byłoby to
możliwe bez zaangażowania trzech firm – Zakładu Mięsnego Konarczak, Pudliszki Sp. z o.o.
oraz Ardagh Group Polska. Na stoiskach degustacyjnych tych przedsiębiorstw można było
spróbować białej kiełbasy, zupy pomidorowej czy napojów serwowanych w słoikach wyprodukowanych w gostyńskiej hucie szkła, a przy okazji uiścić datek na rzecz chłopca. W Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się spotkanie podsumowujące akcję.

POMAGAMY IGORKOWI W WALCE O ZDROWIE

Ruszyły prace związane z termomodernizacją SPZOZ w Gostyniu. Koszt przedsięwzięcia
wynosi ponad 2,6 mln złotych.
Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki umarzalnej (do kwoty 2,2 mln złotych).
Zgodnie z umową z wykonawcą, firmą INWEST LIM sp. z o.
o. z Wysogotowa, prace potrwają do końca listopada 2017
roku.
Termomodernizacją objęty zostanie budynek główny szpitala oraz laboratorium. W ramach prac budynek główny zo-

stanie docieplony, zainstalowane będą ogniwa fotowoltaiczne.
Planuje się ponadto wymianę
stolarki okiennej i drzwi, instalacji wodnej i elektrycznej. Pojawi
się także nowa instalacja centralnego ogrzewania, w ramach
której wymienione zostaną rurociągi, grzejniki oraz zamontowane dwa kotły gazowe po 250
kW. Projekt przewiduje również
modernizację łazienek.
W budynku laboratorium z kolei
ocieplony zostanie strop oraz
wymieniona stolarka okienna i
drzwiowa. Ponadto w ramach
inwestycji wymieniona zostanie
instalacja centralnego ogrzewania.

Tradycją dożynek powiatowych
„Dobre
Smaki Powiatu”, które
odbyły się 15 sierpnia
na Świętej Górze, jest
prezentacja produktów lokalnych producentów. W tym roku
firmy: Zakład Mięsny
Konarczak, Pudliszki Sp. z o.o. oraz Ardagh Group Polska
postanowiły wspomóc
Igorka Wojciechowskiego,
mieszkańca Gostynia, który od
urodzenia boryka się
z ciężką wadą serca.
Dzięki tej decyzji na stoiskach degustacyjnych firm można było spróbować ich specjałów i przy okazji
wrzucić do puszki datek na rzecz
chłopca. Na stoisku mięsnym firmy Zakład Mięsny Konarczak można było skosztować białej kiełbasy,
która otrzymała właśnie miano produktu regionalnego. Firma Pudliszki Sp. z o.o. serwowała zupę pomidorową. Ardagh Group Polska z ko-

lei częstował kolorowymi napojami nalewanymi do słoików, wyprodukowanych w gostyńskiej hucie
szkła. Mieszkańcy powiatu gostyńskiego pozytywnie odpowiedzieli
na akcję. W sumie udało się zebrać
2970,02 zł.
28 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się spotkanie Starosty Gostyńskiego z przedstawicielami firm biorących udział w
akcji oraz Igorkiem i jego rodzica-

mi. Była to okazja do
podsumowania zbiórki
oraz podziękowań.
Nadal można jednak
pomóc. Chłopiec jest
podopiecznym fundacji „Serce dla Maluszka”. Jego losy można
również śledzić na facebooku na profilu pn.:
„Serduszko dla Igorka
Wojciechowskiego”.
Przypomnijmy,
podczas dożynek powiatowych „Dobre Smaki Powiatu” prowadzone były jeszcze dwie
akcje społeczne. Już po raz czwarty odbył się Dzień Dawcy Szpiku
Kostnego. Dzięki zaangażowaniu
wolontariuszy do bazy potencjalnych dawców szpiku dołączyły kolejne 22 osoby. Prowadzona była
również kwesta na rzecz rodziny z
Brzezia, która ucierpiała podczas
nawałnicy 11 sierpnia.
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NIEZAPOMNIANA DAWKA DOBRYCH SMAKÓW POWIATU
DOŻYNKI JUŻ ZA NAMI

To był prawdziwie taneczny ostatni weekend sierpnia! Kilka tysięcy ludzi bawiło się
podczas Piaski Disco Summer Fesitival
Show Powiatowe Zakończenie Lata. Na
scenie zaprezentowały się: Baflo, Izabela
Trojanowska, Markus
P., Mario Bischin oraz
After Party. Wydarzenie muzyczne, które odbyło się na placu przy Zespole Szkół
w Piaskach zorganizowane zostało przez
gminę Piaski, powiat
gostyński oraz „Oliwskie Słoneczko”.

Tłumy mieszkańców powiatu gostyńskiego odwiedziły plac kultowy przy Bazylice
Świętogórskiej podczas tegorocznych dożynek powiatowych Dobre Smaki Powiatu.
Po uroczystej mszy świętej i części obrzędowej, na scenie zaprezentowały się zespoły: Semplicze i Soudarion. Wspólnie ze zgromadzonymi gotowali uczestnicy programu MasterChef: Diana Volokhova i Mateusz Biernat. Były też atrakcje dla dzieci, stoiska lokalnych producentów i wiejskie targowisko z przepysznymi specjałami. Kolejny
raz poznaliśmy też firmy, których produkty zwyciężyły w plebiscycie Dobre Smaki Powiatu. Gwiazdą wieczoru był zespół Sound’N’Grace.

MUZYCZNE ZAKOŃCZENIE LATA
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MEDALISTKI Z WIZYTĄ W STAROSTWIE
To lato zdecydowanie należało do mażoretek Big Bang.
Najpierw, dzięki finansowanemu wsparciu powiatu gostyńskiego, zespół wyjechał
w czerwcu na Mistrzostwa
Europy do Włoch. W sierpniu natomiast wystartował w
Mistrzostwach Świata w Pradze. Z obu imprez mażoretki wróciły z sukcesami. – Patrząc na Wasze medale, jesteście srebrne i brązowe, ale
dla nas i tak jesteście złote
– tak na spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu o dokonaniach dziewczyn mówił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.
W czerwcu mażoretki po raz pierwszy pojechały na Mistrzostwa Europy Mażoretek MWF, które w tym
roku odbyły się we Włoszech. W
sumie zawodniczki zaprezentowały pięć choreografii: duet z buławą,
formacje z flagami, solo z pałeczką, a także dwie miniformacje z flagą. Duet z buławą wywalczył srebrny medal. Formacja seniorek z flagą zdobyła 8. miejsce. W kategorii
miniformacje z flagą seniorki zajęły wysokie 5. miejsce, natomiast juniorki uplasowały się na pozycji 7.
W konkurencji solo baton senior zaprezentowała się Natalia Jakubowska, zajmując 15. miejsce spośród
23 uczestniczek.
Podczas Mistrzostw Świata Ma-

żoretek IFMS w Pradze mażoretki
zdobyły cztery medale w kategorii
indywidualnej i zespołowej, pokonując tym samym konkurentki z kilkunastu krajów świata. Srebro wywalczyły juniorki za miniformację z
flagami. Taki sam kolor krążka zdobyła Anna Gembalska w kategorii
solo z flagami. Ubiegłorocznej mistrzyni świata do obrony tytułu zabrakło zaledwie 0,1 pkt. Dwa brązowe medale z Pragi przywiozły natomiast seniorki: za choreografie
grupowe: jedna z flagami, druga w
konkurencji mażoretka klasyczna.
Na piątym miejscu uplasowały się
seniorki za miniformację z flagami.
20 pozycję wywalczyła także Natalia Jakubowska w kategorii solo ba-

ton senior.
4 września w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się spotkanie mażoretek oraz ich trenerki
Kariny Altman ze Starostą Gostyńskim. Był to czas podziękowań –
dzięki pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy złotych, udzielonej
przez powiat gostyński, możliwy był
wyjazd zawodniczek na Mistrzostwa Europy do Włoch. Starosta
gratulował mażoretkom wyników,
dziękował za godne reprezentowanie powiatu gostyńskiego i życzył
kolejnych sukcesów, zapewniając
przy tym o dalszym wsparciu.

„MARZENIA MŁODZIEŻY O WIELKOPOLSCE 2020+”

SEJMIK MŁODZIEŻY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
7 czerwca 2017 roku w Poznaniu odbyło się posiedzenie Sejmiku Młodzieży Województwa
Wielkopolskiego, podczas którego powiat gostyński reprezentowały uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi: Amelia Gronowska i Agata Gumułka.
Wraz z uczennicami obrady obserwowali Lidia Gintowt – opiekun projektu, Lech Bem – dyrektor ZSOiZ w Krobi oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Gostyńskiego – Janusz Sikora.
Młodzieżowi radni pracowali w czterech komisjach: Komisji Przedsiębiorczości, Komisji Środowiska, Komisji Kultury
oraz Komisji Edukacji i Rodziny. Wybór komisji należał już
do samych radnych i reprezentacja ZSOiZ w Krobi zdecydowała się na Komisję Przedsię-

biorczości oraz Komisję Środowiska. Komitety pracowały nad
postulatami, które młodzi radni
chcieli zawrzeć w uchwale Sejmiku Młodzieży. Spośród ponad 80 młodych ludzi wyłoniono
przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących oraz sekretarzy obrad. Jednym z sekretarzy została Amelia Gronowska,
której zadaniem było zliczanie
głosów radnych podczas poszczególnych głosowań.
Efektem finalnym pracy młodzieży było podjęcie uchwały
Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia postulatów wypracowanych na sesji pt.: „Marzenia Młodzieży o Wielkopolsce
2020+”. Na zakończenie wszyscy młodzieżowi radni otrzymali zaświadczenia o udziale w obradach oraz drobny upominek.

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

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

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

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy.
Wśród osób, które do 6 listopada dostarczą kupony
rozlosujemy nagrody - 3 zestawy upominków z logo powiatu.
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