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Oddajemy w Państwa 
ręce kolejny numer 
„Faktów Powiatowych”. 
Chcemy, by było to 
dla Mieszkańców do-
bre źródło informa-
cji na temat faktów 
związanych z działalno-
ścią powiatu gostyńskie-
go. Przyjemnej lektury! 
                                                                           
            Redakcja

grudzień 2017 r. - styczeń 2018 r.

Ewa Nawrocka, Wojciech Czemplik, Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach, Piekarnia Ciążyński – to tegoroczni Wolontariusze Roku Powiatu Go-
styńskiego.  Od 5 lat lokalni społecznicy otrzymują statuetki „Edmunda” w czterech kategoriach: wolontariat indywidualny, młodzieżowy, grupo-
wy oraz biznes społecznie odpowiedzialny. Po raz trzeci przyznano „Edmunda specjalnego” za całokształt działań.  Str. 3
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KAŻDE SPOTKANIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA
JEST INSPIRUJĄCE

- Gdyby powiat gostyński miał swoje ministerstwo kultury, na jego czele stanąłby na pewno Wojciech Czemplik – mówił podczas 
Gali Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego Starosta Gostyński Robert Marcinkowski wręczając mu statuetkę „Edmunda Spe-
cjalnego”.  Kapituła Konkursowa doceniła zaangażowanie muzyka w projekty społeczne, wspieranie muzykujących mieszkańców 
powiatu gostyńskiego, a także nieustanną promocję regionu.  - Dopóki są pomysły, trzeba się nimi dzielić, aktywować młodzież. Je-

żeli się widzi grupę, inicjatywę, akcję, która potrzebuje wsparcia, tam po prostu trzeba być – mówi o swojej pracy.

Po raz trzeci w historii po-
wiatu Kapituła Konkursowa 
Wolontariusza Roku Powia-
tu Gostyńskiego „Edmund 
2017” postanowiła o przy-
znaniu „Edmunda Specjal-
nego” za całokształt dzia-
łań. Jak się z tym Pan czuje?
Jestem onieśmielony i bardzo 
dumny. Uważam, że praca wo-
lontariusza nigdy nie jest pra-
cą solową. Wolontariusz powi-
nien być czasami  jak zapalnik, 
albo ziarenko  w wielkim wor-
ku ludzi dobrej woli – tylko gru-
powe działanie przynosi efekty. 

Co sprawia, że Panu się 
chcę? Być nie tylko amba-
sadorem powiatu w świecie, 
ale też pomagać młodym  lo-
kalnym talentom   w wypły-
waniu na szeroką wodę?
Ja po prostu to lubię. Jeże-
li mogę, to przekazuję innym 
swoją wiedzę i doświadczenie. 
Aktywność jest jak motorek, któ-
ry  od wewnątrz popycha czło-
wieka do przodu, do działania. 
Chodzi o to, by być kreatyw-
nym i otwartym na innych lu-
dzi cały czas. Dopóki są pomy-
sły, trzeba się nimi dzielić. Je-
żeli się widzi grupę, inicjatywę, 
akcję, która potrzebuje wspar-
cia, tam po prostu trzeba być.  

Czy dzisiejsza statuetka jest 
zwieńczeniem pracy, czy mo-
bilizacją do dalszych dzia-
łań?
Ja myślę, że to przede wszyst-
kim duża niespodzianka. Nie 

traktuję tej nagrody jak zwień-
czenie pracy. Z przyjaciół-
mi, którymi się otaczam, idzie-
my cały czas do przodu. Każ-
da chwila rodzi nowy po-
mysł, a każde spotkanie dru-

giego człowieka jest inspiru-
jące. Choćby to dzisiejsze.  

No właśnie. To jakie są te po-
mysły na dalsze działania?
Pomysły rodzą się w drodze. 
Trzeba być bacznym obserwa-
torem. Inspiracje czerpię pod-
czas wyjazdów z moim zespo-
łem, czy podróży z rodziną. Tak 
się stało na przykład w przypad-
ku piosenek napisanych przez 
Bł. Edmunda Bojanowskiego 
– gdybym nie był przypadkiem 
w Górce Duchownej,  nie do-
wiedziałbym się, że ten  dzia-
łacz społeczny i twórca ochro-
nek wiejskich,  pisał mądre, głę-
bokie i o ponadczasowych war-
tościach utwory,  co mnie, jako 
muzyka szczególnie zaintere-
sowało. Dotarłem  do tych tek-
stów i melodii. Owocem tego 
był koncert z udziałem dzieci na 
Świętej Górze i w kilku innych 
miastach. „Piosnki  wiejskie dla 
ochronek” Edmunda Bojanow-
skiego z 1862 roku edukowa-
ły wtedy, edukują i dziś. Zresz-
tą postać Edmunda jest mi wy-
jątkowo bliska. Dowodem na to 
niech będzie fakt, że obecnie 
jestem nauczycielem muzyki 
w szkole w Kunowie, noszącej 
imię  Edmunda Bojanowskiego.  

Festiwal Musica Sacromon-
tana, festiwal Blues nad 
Obrą, wsparcie dla zespołu 
Jaffa. Czy można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że w ser-
cach mieszkańców powiatu 
gostyńskiego gra  muzyka?
Tu mieszkają bardzo muzykal-
ni ludzie. Takiej publiczności 
otwartej na bluesa, jazz, poezję 
śpiewaną czy muzykę poważną 
mogą pozazdrościć nam wiel-
kie miasta. Śpiewają najmłodsi, 
śpiewają i starsi. Na Świętej Gó-
rze od lat udaje nam się orga-
nizować koncerty gwiazd  pol-
skiej sceny muzycznej z udzia-
łem chóru Zaczarowana Melo-
dia  ze Szkoły Podstawowej  nr 
5. Wybitni artyści są zawsze 
pełni uznania dla niezwykle uta-
lentowanych  gostyńskich  dzie-
ci. Poza tym mieszkam w ma-
łym środowisku. Wszyscy się 
dobrze znają, łatwiej jest  nam 
się odnaleźć. Gdybym miesz-
kał w Warszawie, pewnie ni-
gdy nie poznałbym ks. Jaku-
ba Przybylskiego, przyjaciół ze 
Stowarzyszenia, Marcina No-
waka, Roberta Jaskulskiego, 
ks. Marcina Lewandowskiego  
i wielu innych – wszyscy byli-
byśmy tam anonimowi. To wła-
śnie zaleta małej społeczności. 

Za upowszechnianie kultury wysokiej, kon-
sekwencję, entuzjazm i upór w tworzeniu no-
wej oferty muzycznej dla mieszkańców powia-
tu gostyńskiego. Za budowanie relacji w krę-
gach twórczych i wieloletnią pracę społeczną 

na rzecz środowiska lokalnego.

TREŚĆ WERDYKTU

12 grudnia 2017 r. do ZSOiZ w Krobi przyjechały najlepsze druży-
ny piłkarskie z całego województwa wielkopolskiego, które zapew-
niły sobie awans - poprzez finały rejonowe - do uczestnictwa w Fi-
nale XIX Licealiady w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. Wśród nich 
znaleźli się  reprezentanci  ZSOiZ w Krobi, którzy po przegranej w 
meczu półfinałowym, wygrali mecz o trzecie miejsce i zapewnili so-

bie brązowy medal. Serdecznie gratulujemy!

DRUŻYNA Z ZSOiZ W KROBI 
Z BRĄZOWYM MEDALEM!

Co roku Zarząd Powiatu Gostyńskiego prze-
znacza po 1000 złotych na działania klubów 
sportowych w każdej gminie powiatu gostyń-
skiego. W tym roku „gostyński” czek trafił do 
piłkarzy Kani Gostyń rocznik 2008. Oprócz 
UKS Kani Gostyń, w tym roku 1000 złotych 
na  zakup sprzętu sportowego oraz wyposa-
żenia dla klubów działających na terenie po-
wiatu gostyńskiego otrzymali  również: Ludo-
wy Klub Sportowy Dąbroczanka Pępowo, Klub 
„Piast Poniec”, Ludowy Zespół Sportowy „Lew 
Pogorzela”, UKS Borek Wlkp., Fundacja KA4 
Krobia, UKS Bodzewo. 

POWIAT GOSTYŃSKI WSPIERA SPORT MŁODZIEŻOWY
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WOLONTARIAT GRUPOWY - 
OSP W PIASKACH

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piaskach jako przedstawicie-
li OSP całego powiatu gostyńskie-
go doceniając trud i zaangażowa-
nie w pomoc przy najtrudniejszych 
sytuacjach: pożarach, wypadkach, 
usuwaniu skutków nawałnic któ-
re w tym roku dwukrotnie wystąpiły 
w powiecie gostyńskim, a także za 
owocną pracę z młodzieżą i eduka-
cję najmłodszych w kwestiach bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego.

BIZNES SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNY 

- PIEKARNIA CIAŻYŃSKI 
 Za niegasnące zaangażowanie 
w pomoc przy realizacji wielu 
przedsięwzięć społecznych organi-
zowanych na terenie powiatu go-
styńskiego, a w szczególności za 
promocję chleba jako wciąż żywe-
go symbolu tradycji i tożsamości.

WOLONTARIAT INDYWIDUALNY 
- EWA NAWROCKA

Za trwającą od lat integrację śro-
dowiska, zaangażowanie w podno-
szenie sprawności fizycznej dzieci i 
młodzieży, promocję zdrowego sty-
lu życia oraz wsparcie techniczne 
i merytoryczne ważnych przedsię-
wzięć sportowych promujących po-

wiat gostyński.

WZBOGACAJĄ 
SPOŁECZEŃSTWO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Ewa Nawrocka, Wojciech Czemplik, Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach, Piekarnia Ciążyński – to tegoroczni Wo-
lontariusze Roku Powiatu Gostyńskiego.  Od 5 lat lokalni społecznicy otrzymują statuetki „Edmunda” w czterech 
kategoriach: wolontariat indywidualny, młodzieżowy, grupowy oraz biznes społecznie odpowiedzialny. Po raz trzeci 
przyznano „Edmunda specjalnego” za całokształt działań. 

- Dzisiaj wielkie święto ludzi do-
brej woli, wolontariuszy, którzy 
jak ta świeca sami się spalają, 
żeby innym przyświecać. Jako 
wolontariusze spotykacie się 
często z trudnymi wyborami: czy 
zostać w domu, spełniać obo-
wiązki rodzinne, czy angażować 
się społecznie – mówił podczas 
Gali Wolontariusza Roku Powia-
tu Gostyńskiego Starosta Robert 

Marcinkowski. I dodawał: - To nie 
jest łatwe, ale dzięki Wam społe-
czeństwo powiatu gostyńskiego 
jest bogatsze, dzięki Wam praw-
dziwie tworzy się obraz społe-
czeństwa obywatelskiego.
W tym roku do plebiscytu zgło-
szono 20 kandydatur. Kapituła 
konkursowa postanowiła wyło-
nić wolontariuszy roku w trzech 
z czterech kategorii oraz przy-

znać nagrodę specjalną. Wśród 
wolontariuszy grupowych wyróż-
niono Ochotniczą Straż Pożarną 
w Piaskach. Za firmę, kierującą 
się w biznesie społeczną odpo-
wiedzialnością uznano Piekarnię 
Ciążyński. Wolontariuszem roku 
w kategorii indywidualnej zosta-
ła Ewa Nawrocka. Po raz trzeci 
w historii przyznano też „Edmun-
da specjalnego” – statuetka trafi-

ła w ręce Wojciecha Czemplika. 
Nie przyznano natomiast statu-
etki w kategorii „wolontariat mło-
dzieżowy” – wyróżnienie otrzy-
mał Mateusz Biernat. 
Podczas Gali Wolontariusza 
Roku wystąpił zespół  MN Band 
oraz odbyła się pierwsza edycja 
konkursu: „Bank Inicjatyw Spo-
łecznych”. 

ROZBILI BANK INICJATYW SPOŁECZNYCH
Jak najlepiej wykorzystać swoje 5 minut? Można na 
przykład zdobyć środki na działania społeczne! Tak 
zrobili uczestnicy pierwszej edycji konkursu: „Bank 
Inicjatyw Społecznych”. Dzięki temu przedszkolaki z 
Łęki Małej poznawać będą kulinarne tradycje, zespół 
„Jaffa” wyda kolejną płytę, a mieszkańcy Szelejewa 

przybliżą postać Stanisława Karłowskiego.

Podczas Gali Wolontariusza 
Roku Powiatu Gostyńskie-
go odbyła się pierwsza edy-
cja konkursu „Bank Inicjatyw 
Społecznych”. Trzy wybrane 
w eliminacjach grupy w cza-
sie pięciominutowego wystą-
pienia przedstawili swoje po-
mysły na działania społecz-
ne. Po nich zaprezentowali 
się ambasadorzy poszczegól-
nych projektów, którzy swoim 
doświadczeniem i autoryte-
tem wsparli inicjatywy. 
Co ważne zwycięzców wybra-
li zgromadzeni na gali goście. 
Każdy dysponował jednym 
głosem, który mógł przekazać 
na jeden z wybranych przez 
siebie pomysłów. Największe 

uznanie widowni zyskał pro-
jekt wydania drugiej płyty ze-
społu muzycznego „Jaffa”. 
Drugie miejsce, przegrywając 
zaledwie jednym głosem, za-
jął projekt przedszkolaków z 
Łęki Małej, który zakłada po-
znawanie i kultywowanie ku-
linarnej tradycji regionu, trze-
cie zdobyli mieszkańcy Szele-
jewa, chcący przybliżyć i roz-
sławić sylwetkę Stanisława 
Karłowskiego. 
Każda z trzech grup wy-
szła z konkursu ze środka-
mi na działania – zwycięzcy 
otrzymali czek na 3 000 zło-
tych, laureaci drugiego miej-
sca 2000 złotych, a trzeciego 
1000 złotych. 
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EKOPRACOWNIA JUŻ DZIAŁA
UCZNIOWIE BADAJĄ STAN POWIETRZA, GLEBY I WODY

W urządzenia pomiarowe, laboratoryjne oraz pomoce dydaktyczne umożliwiające badania stanu powietrza, gleby i wody wyposażona 
została ekopracownia działająca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.  To efekt projektu z zakresu edukacji ekologicz-
nej, realizowanego przy współudziale środków powiatu gostyńskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu. W ramach przedsięwzięcia młodzież wzięła również udział w otwartych wykładach z zakresu ochrony środo-
wiska oraz przeprowadzała badania terenowe.

Głównym celem projektu: „Eko-
pracownia – ośrodek edukacyj-
ny przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Gostyniu” było 
stworzenie szkolnej pracowni 
laboratoryjnej, umożliwiającej 
samodzielne prowadzenie ba-
dań przez uczniów pod okiem 
nauczycieli. Dzięki wysokiej ja-
kości sprzętowi, młodzież może 
sprawdzać stan  zanieczyszcze-
nia powietrza (zapylenia, natę-
żenie hałasu, temperaturę, na-
tężenie światła, zawartości tok-
sycznych gazów- CO2, promie-
niowanie UV, kontrola stanów 
pogodowych  poprzez elektro-
niczną  stację pogody); zanie-
czyszczenia gleby (fosforany, 
azotany, amon, pH gleby, wpływ 
nawozów azotanowych, Ca i N),  
zanieczyszczenia wody (fosfo-
rany, azotany, amon, pH, wody, 
zawartości tlenu i CO2, osad i 
wpływ zmian na mikroorgani-
zmy glebowe, a także  badanie 
przepływu, temperatury i czy-
stości wody w rzekach i rowach 
m.in. Brzezinka i Kania).
W ramach projektu uczniowie  z 
kilku szkół z powiatu gostyńskie-
go (m.in. Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Gostyniu, Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Gostyniu,  
Zespołu Szkół w Piaskach,  Ze-
społu Szkół Rolniczych w Gra-

bonogu oraz Zespołu Szkół Za-
wodowych w Gostyniu) uczest-
niczyli w cyklu szkoleń i warsz-
tatów. 
Wprowadzenie zajęć lekcyj-
nych i pozalekcyjnych, labora-
toryjnych, terenowych z ochrony 

środowiska miało na celu uświa-
domienie młodzieży problemu 
zanieczyszczeń. Poprzez sa-
modzielne prowadzenie badań i 
analizy wyników, uczniowie na-
byli  umiejętność argumento-
wania, uzasadniania zależności 
przyczynowo-skutkowych, do-
konywania uogólnień i formuło-
wania wniosków. 

Rozbudziło to w nich ciekawość 
poznawczą. Dobrze wyposażo-
na baza dydaktyczna pozwoliła 
na współpracę międzyszkolną w 
powiecie i poza jego granicami 
w ramach realizowania podsta-
wy programowej z ekologii na 
różnych etapach kształcenia.
Koszt projektu to 129 592,86 zł.  
Sfinansowany został ze środ-
ków powiatu  gostyńskiego oraz 
z dotacji Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
(w kwocie 47 690,17 zł). 
Podczas spotkania z wójtami i 
burmistrzami gmin powiatu go-
styńskiego, Starosta Robert 
Marcinkowski zaproponował sa-
morządom współpracę w zakre-
sie ekologii z wykorzystaniem 
potencjału nowej ekopracow-
ni. – Naszym wspólnym celem 
powinna być troska o środowi-
sko – zauważa Robert Marcin-
kowski.  – Profesjonalny sprzęt 
zakupiony przez powiat służyć 
może nie tylko młodzieży, ale 
wszystkim mieszkańcom jako 
ważne narzędzie wzrostu świa-
domości ekologicznej oraz dzia-
łań zmierzających do poprawy 
jakości środowiska – dodaje. 

Projekt: „Ekopracownia – 
ośrodek edukacyjny przy Zespo-

le Szkół Ogólnokształcących 
w Gostyniu” dofinansowano 
z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosigw.pozna.pl

WARTOŚĆ ZAKUPIONEGO SPRZĘTU:

130 000 złotych
Oddychamy złym powietrzem 

Dopuszczalna norma europejska pyłów PM 10 i PM 2.5
 to 50 μg/m3 

Krótkotrwałe pomiary wykazały znaczne przekroczenia:
Gostyń – Rynek: 174

Gostyń – Pożegowo: 106
Gostyń – ul. Poznańska ZSZ: 114
Gostyń – Droga do Klasztoru: 93

Pył z łatwością może przedostawać się do płuc, 
powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg 

oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby 
alergiczne i astmę

szczegóły: www.logostyn.pl
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MIESZKAŃCY WYBRALI
BUDŻET OBYWATELSKI ROZSTRZYGNIĘTY

Prawie 9 tysięcy głosów oddali mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego na rok 2018. Zdecydowanym 
zwycięzcą okazał się projekt zakładający budowę ciągu pieszo-rowerowego w Borku Wlkp. Na drugim miejscu uplasowała się propo-
zycja remontu skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej w kierunku Zalewu w Jeżewie. Trzecie miejsce z kolei zajął pomysł budowy 

bieżni lekkoatletycznej  przy Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Przypomnijmy, do tegorocz-
nego Budżetu Obywatelskie-
go Powiatu Gostyńskiego zgło-
szono 9 projektów. Głosowanie 
trwało od 3 do 23 października. 
W tym czasie mieszkańcy, któ-
rzy ukończyli 16 rok życia mogli 
oddawać głos w formie elektro-
nicznej lub papierowej. 
Każdy mógł zagłosować tylko 
raz. Na karcie należało zazna-
czyć maksymalnie trzy propo-
zycje zadań. 
W głosowaniu poprzez wrzuca-
nie kart do urn oddano 6 662 
głosów, w tym 6 520 kart waż-
nych i 142 karty nieważne. W 
głosowaniu elektronicznym 
udział wzięło 2 470 osób. Łącz-
nie wszystkich kart ważnych 
(w głosowaniu poprzez urny i 
w głosowaniu elektronicznym) 
oddano 8 990.
Niekwestionowanym zwycięz-
cą okazał się projekt pn.: „Po-
prawa bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego po-
przez budowę ciągu pieszo-ro-
werowego przy drodze powia-
towej nr 4087P w miejscowo-
ści Borek Wlkp.” – oddano na 
niego łącznie 4 165 głosów. 
Na drugim miejscu uplasował 
się pomysł na: „Remont skrzy-
żowania drogi powiatowej nr 
4087P z drogą gminną w kie-
runku – Zalew Jeżewo” (3 241 
głosów). Trzecie miejsce zajął 
pomysł budowy bieżni lekko-

atletycznej 100m oraz rozbieg 
i zeskok do skoku w dal w Ze-
spole Szkół Rolniczych w Gra-
bonogu (2 523 głosów). 
Projekty, które brały udział w 
głosowaniu muszą być zlokali-
zowane na terenie powiatu go-
styńskiego. Zadania inwesty-
cyjne dotyczyć powinny tere-
nów stanowiących własność 
powiatu, a także wpisywać się 
w jego zadania własne. Pomysł 
musi podlegać całkowitej reali-
zacji w roku 2018. Koszt poje-
dynczego zadania to maksy-
malnie 200 tys. zł. W sumie na 
wnioski obywatelskie  przezna-
czono 300 tys. złotych. Do bu-
dżetu powiatu zostały wpisane 
dwa pierwsze zadania (łącznie 
255 tys. złotych)

Najwięcej głosów uzyskało zadanie: „Poprawa bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę cią-
gu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P w 

miejscowości Borek Wlkp.”.

Janusz Sikora, Etatowy Członek Zarządu

Wszystkie projekty, niezależnie od uzyskanego miejsca w rankingu, które zostały zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego, to sygnał ze strony 
mieszkańców powiatu gostyńskiego o potrzebie ich realizacji. Z pewnością zarówno budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borku Wlkp. wzdłuż drogi Borek Wlkp.-
Jeżewo, jak i remont skrzyżowania w Jeżewie są kontynuacją poprawy bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej w ciągu pasa drogi powiatowej Borek 
Wlkp. .- Jeżewo, które to prace miały miejsce w tym roku, a dotyczyły przebudowy chodnika na ul. Dworcowej w Borku Wlkp., na której również w przyszłym roku 
zaplanowane jest położenie nowej nawierzchni asfaltowej, która będzie realizowana w ramach współpracy pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Powiatem Gostyńskim. 

Drugie miejsce zajęła propozycja zadania: „Remont skrzyżowa-
nia drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Za-

lew Jeżewo.”

10 000 zł

15 000 zł

Szansę realizacji w przyszłości będą miały projekty, które 
uzyskały kolejno 3. i 4. miejsce. 

W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki:

na dokumentację zadania pn.: „Bieżnia 

lekkoatletyczna 100 m oraz rozbieg i zeskok 

do skoku w dal – Zespół Szkół Rolniczych 

w Grabonogu” 

na dokumentację zadania pn.: „Po pierwsze bezpie-

czeństwo – budowa ciągu pieszo–rowerowego w cią-

gu ul. Jutrosińskiej w Krobi, 

od ul. Nowej do ul. Wiosennej.” 

W Budżecie Obywatelskim 

Powiatu Gostyńskiego 

oddano łącznie

głosów

elektronicznie

papierowo

8 990

2 470

6 520
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2017 ROK
POD ZNAKIEM 

INWESTYCJI DROGOWYCH 

POWIATU

Przebudowa drogi powiatowej 
Krobia - Poniec 

w miejscowości Dzięczyna
1 280 921,12 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
miejscowość Poniec 

ulica Krobska i Krobska Szosa
359 959,99 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Drzewce - Rokosowo

239 918,88 zł

Przebudowa drogi powiatowej    Pudliszki 
na odcinku od ulicy Ponieckiej do   grani-
cy gmin (Krobia- Poniec) wraz z przebudową 

obiektów mostowych 
3 569 570,64 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
  Kuczynka Pudliszki 

82 090,99 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
miejscowość Gostyń ulica Mostowa 

658 580,94 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Smogorzewo - Talary 

114 021 zł

B

Przebudo
 miejscowość

4

Przebudowa drogi powiatow
Ludwinowo - Kościuszkowo - P

245 632,23 zł

Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 4975P 
miejscowość Poniec 

ulica Krobska
     i Krobska Szosa.

Długość  617  mb   
Wykonawca STRABAG 
Sp. z o.o. z Pruszkowa

Wartość robót: 
359 959,99 zł brutto 

Przebudowa drogi powiatowej 
Ludwinowo –  Kościuszkowo – 

Pępowo. 
Długość  1109 mb  

Wykonawca : STRABAG Sp. 
z o.o. Z Pruszkowa

Wartość robót: 
245 632,23 zł brutto 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 4087P Wziąchów – Kromoli-

ce – granica powiatów.
Długość: 1 250 mb  

Wykonawca: Konsorcjum: 
INFRAKOM Kościan 

Sp. z o.o. Sp. k.  
z Kościana

Wartość robót: 
247 758,46 zł brutto.

MILIONY 

NA DROGI

W większości przypad-
ków prace były współ-
finansowane przez sa-
morządy gminne. Dzię-
ki współpracy inwestycje 
są realizowane szybciej, 
a ich zasięg jest większy. 
To z pewnością duża ko-
rzyść dla mieszkańców.
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PĘPOWO – SIEDLEC
Z NOWĄ ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ

Wykonawcą robót była firma 
Patryk Borowczyk Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe 
z Krobi. W ramach prac powstał 
odcinek ścieżki pieszo-rowero-
wej o długości 540 m. Położo-
no na nim nawierzchnię z kost-
ki brukowej bezfazowej o grubo-
ści 8 centymetrów. Koszt prac to 
348 769,53 zł. 200 000 złotych 
pochodziło z budżetu gminy Pę-
powo. 
W planach obu samorządów 
jest kontynuacja inwestycji. Je-
śli radni Rady Powiatu Gostyń-
skiego i Rady Gminy Pępo-
wo zagłosują „za”, w przyszłym 
roku powstanie kolejnych 500 
metrów ścieżki aż do skrzyżo-
wania z drogą gminną – tzw. 
„dębówką”. 

MOSTOWA
WYREMONTOWANY ODCINEK 

W CENTRUM MIASTA
Mieszkańcy powiatu gostyń-
skiego od tygodnia korzystają 
już z nowo wyremontowanego 
odcinka ulicy Mostowej w Go-
styniu. Modernizacja tego waż-
nego ciągu komunikacyjnego 
kosztowała niemal 660 tysię-
cy złotych. Zadania współfinan-
sował powiat gostyński i gmina 
Gostyń.

Pod koniec października rozpo-
czął się remont ulicy Mostowej 
w Gostyniu. Obejmował on od-
cinek od skrzyżowania z ulicą 
Bojanowskiego aż do ronda. W 
tym czasie wprowadzono tym-
czasową organizację ruchu, a 
odcinek drogi został zamknięty. 
Inwestycja została wykonana w 
zakładanym terminie. Jej wyko-
nawcą było Przedsiębiorstwo 
Drogowe DROGBUD-Gostyń 
Sp. z o.o. 

Przypomnijmy, w ramach za-
dania wykonano komplekso-
wą przebudowę ulicy Mostowej. 
Objęła ona prace przygotowaw-
cze i rozbiórkowe, w tym m.in. 
usunięcie 6 drzew, rozbiórkę 
istniejących krawężników, na-
wierzchni bitumicznej w miej-
scach spękań i zapadnięć, na-
wierzchni chodników, poręczy. 
Roboty bitumiczne objęły: frezo-
wanie nawierzchni, wyrównanie 
podbudowy zasadniczej oraz 
ułożenie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego. W ramach 
robót brukarskich ułożono nowy 
krawężnik oraz nawierzchnię 
chodnika z kostki brukowej. Wy-
konane zostało także oznako-
wanie poziome.
Wartość robót wyniosła 658 
580,94 zł brutto. Pieniądze na 
ten cel pochodzą z budżetu po-
wiatu i gminy Gostyń. 

Budowa  parkingu przy ulicy Leśnej 
w Piaskach 
72 398,10 zł

owa drogi powiatowej
ć Piaski ul. Św. Marcina 
478 300,43 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Szelejewo - Bodzewo 

54 906 zł

wej 
Pępowo 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
Pępowo - Siedlec -  ETAP II i III 

348 769,53 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Magdalenki - Czeluścin 

116 284,20 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. 

339 470,78 zł

Przebudowa istniejącego chodnika na 
ulicy Dworcowej w Borku Wlkp. w ciągu dro-

gi powiatowej Jeżewo - Borek Wlkp. 
252 406,73

Budowa chodnika od wjazdu 
do DPS Zimnowoda do drogi 

wojewódzkiej 
26 779,38 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Wziąchów - Kromolice - granica powiatów 

247 758,46 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Drzewce – Rokosowo.  

 Długość:  668 mb   
 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 

Leszno Sp. z o.o. 
Wartość robót: 239 918,99 zł brutto 

Budowa  parkingu przy 
ulicy Leśnej 
w Piaskach  

Wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Firma Brukarska „ WIT-BUD” 

Witold Niedziela
Wartość robót:  63 578,10 zł 

brutto 
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WSPÓŁPRACĄ BUDUJE SIĘ DROGI
STANKOWO – ŻELAZNO GOTOWE

Mieszkańcy powiatu gostyńskiego od ubiegłego roku mogą korzystać ze zmodernizowanej drogi na odcinku od Gostynia do Daleszyna, Osowa i 
Stankowa. W tym roku na terenie powiatu kościańskiego przebudowano fragment od Stankowa do Żelazna. Docelowo wyremontowana zostanie 
droga aż do Wieszkowa. Powiaty połączył nowy, alternatywny ciąg komunikacyjny. Jest to możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych przez oba samorządy oraz współpracy pomiędzy nimi.
Przypomnijmy, w 2016 roku po-
wiat gostyński realizował inwe-
stycję pod nazwą: „Przebudo-
wa drogi na odcinku od drogi 
wojewódzkiej 434 – Daleszyn 
– Osowo – Stankowo – grani-
ca powiatu”. Było to możliwe 
dzięki pozyskaniu środków z 
„Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury dro-
gowej”.  Wartość robót  wy-
niosła 4 097 401,50 zł, poło-
wa pochodziła z budżetu wo-
jewództwa. Prace obejmowa-
ły odcinek na długości 10 682 
mb. Dzięki zgodzie wojewody 
na poszerzenie zakresu inwe-
stycji, możliwe było zmoderni-
zowanie  570-metrowego od-
cinka pomiędzy Starym Go-
styniem a Daleszynem. Koszt 
prac to ok. 350 tys. złotych. 

Kolejny krok do połączenia po-

wiatu gostyńskiego i kościań-
skiego alternatywnym cią-
giem zrobił samorząd kościań-
ski. Dzięki dofinansowaniu z 

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 w tym 
roku wykonał pierwszy etap in-
westycji i zmodernizował odci-
nek na trasie Stankowo – Żela-

zno. W ramach zadania w tym 
roku na długości 2 190 metrów 
drogi gruntowej położona zo-
stała nawierzchnia bitumiczna, 

pobocze 
w z m o c -
niono po-
f r e z e m . 
Rowy zo-
stały od-
t w o r z o -
ne i od-
m u l o n e 
lub wy-
kopane . 
Zjazdy na 
pola zy-
skały na-
wierzch-

nię z kruszywa łamane-
go. Wykonano też odwodnie-
nie, a przepusty wymieniono 
na nowe. Ponadto na przepu-
stach stanęły bariery ochron-

ne. Droga została też oznako-
wana, na jezdni wymalowane 
zostało oznakowanie poziome, 
a wzdłuż drogi stanęły znaki.
Wykonawcą robót była firma 
Strabag Sp. z o.o. z Pruszko-
wa. Drugi etap tego zadania 
(przebudowa drogi Wieszko-
wo – Żelazno) będzie realizo-
wany w roku 2018. Przebudo-
wa całej drogi tj. odcinka Wiesz-
kowo – Żelazno - Stankowo 
obejmie łącznie 3 840 metrów.
Całkowity koszt przebudo-
wy tej drogi, która realizowa-
na jest w dwóch etapach, to bli-
sko 3 mln 100 tys. złotych. Po-
wiat kościański pozyskał dofi-
nansowanie na przebudowę tej 
drogi z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014-2020 
w kwocie 1 959 235 złotych.
Inwestycje były możliwe dzię-
ki współpracy obu samorzą-

dów. W ubiegłym roku powiat 
kościański i gostyński podpisał 
porozumienie, na mocy które-
go samorząd kościański wsparł 
finansowo inwestycję na odcin-
ku Daleszyn – Osowo – Stan-
kowo, powiat gostyński zaś 
modernizację drogi Stanko-
wo – Żelazno. Wartość pomo-
cy wyniosła 100 tys. złotych. 
- Szutrowa droga między Stan-
kowem a Żelaznem zmieniła 
się nie do poznania. Powiat ko-
ściański i powiat gostyński dzię-
ki dobrej współpracy samorzą-
dów zyskały nowe połączenie. 
Duży projekt przebudowy dróg 
przez Dusinę, Daleszyn, Oso-
wo,  Stankowo i Żelazno na fi-
niszu nabrał nowego wymiaru –  
komentują:  Starosta Gostyński 
Robert Marcinkowski oraz Sta-
rosta Kościański Bernard Turski. 

PUDLISZKI – KARZEC GOTOWE
Zakończyła się największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu gostyńskiego. Mowa o remoncie drogi powiatowej na odcinku 
Pudliszki – Karzec wraz z przebudową obiektów mostowych. Roboty były możliwe dzięki środkom pozyskanym z rezerwy subwencji 

ogólnej z budżetu państwa. Prace współfinansuje powiat gostyński i gmina Krobia.

Przypomnijmy, powiat gostyński 
wspólnie z gminą Krobia prze-
znaczył pierwotnie na przed-
sięwzięcie łącznie 1 500 000 zł 
– po 750 000 zł każda ze stron. 
Po przeprowadzonym przetar-
gu okazało się jednak, że to za 
mało. Konieczne było dołożenie 
kolejnych 660 tysięcy złotych. 
Oba samorządy zdecydowały się 
na ten krok, zwłaszcza, że inwe-
stycja otrzymała dofinansowa-
nie z budżetu państwa w kwocie 
1 251 800 zł.

Zadanie objęło przebudowę dro-
gi powiatowej od ulicy Poniec-
kiej w Pudliszkach do granicy 
gmin Krobia i Poniec na długo-
ści 480 mb, wraz z przebudową 
obiektu mostowego zlokalizowa-
nego na cieku Samica Krobska 
oraz przepustu ceglanego skle-
pionego na cieku Dopływ w Pu-
dliszkach. 
Powstała także ścieżka pieszo-
rowerowa o długości 1,8 km od 
ulicy Ponieckiej w Pudliszkach 
do miejscowości Karzec - skrzy-
żowanie z drogą  powiatową w 
kierunku Rokosowa.
Roboty wykonało Przedsiębior-
stwo Drogowe „DROGBUD”. 

Damian Walczak, 

Członek Zarządu 

Powiatu Gostyńskiego
Karzec to mała miejscowość, w której 
od kilku lat nie ma nawet sklepu, więc 
mieszkańcy przemieszczają się w kie-
runku Krobi w celu dokonania nawet 
drobnych zakupów, należą do parafii w 
Pudliszkach, dzieci i młodzież uczęsz-
czają do szkoły w Pudliszkach, a mło-
dzież w większości do szkoły ponadgmi-
nazjalnej w Krobi. Dzięki tej ścieżce i po-
łączeniu ciągu z inwestycjami realizowa-
nymi przez powiat i gminę w poprzednim 
roku, powstał ciekawy ciąg pieszo-rowe-
rowy od ronda w Krobi do skrzyżowania 
w Karcu, który ma odcinek 5,5 km. Jest 
też bez wątpienia powodem do radości 
dla wszystkich mieszkańców, którzy lu-
bią aktywnie spędzać czas na rowerze, 
rolkach, czy spacerując. Mieszkając w 
Pudliszkach doskonale wiem, ile osób 
korzysta ze ścieżki Pudliszki – Krobia. 
Kolejny odcinek do Karca to kolejna sa-
tysfakcja dla mieszkańców i wszystkich, 
którzy w jakiś sposób przyczynili się do 
powodzenia tej inwestycji.  Dlatego jako 
osoba blisko związana z tutejszym sa-
morządem mieszkańców chciałbym po-
dziękować Staroście, Burmistrzowi, rad-
nym powiatowym i gminnym oraz pra-
cownikom naszych urzędów za zaanga-
żowanie. Myślę, że współpraca powia-
tu gostyńskiego i gminy Krobia powin-
na być wzorem do naśladowania dla in-
nych, bo efekty tej współpracy w ostat-

nich latach są bardzo wymierne.

Czesław Kołak, Wicestarosta Gostyński
Budowa ścieżki do Karca oraz nowy most to inwestycje niezwykle istotne dla miesz-
kańców powiatu gostyńskiego. Droga  Krobia – Pudliszki jest często uczęszczana. 
Cieszy, że sukcesywnie, dzięki współpracy z gminą Krobia i Poniec możemy tą trasę 
modernizować. Przypomnę, że w ciągu dwóch ostatnich lat wyremontowaliśmy frag-
ment drogi w Dzięczynie (planujemy kontynuować przebudowę drogi) oraz trakt Kro-
bia - Pudliszki. Nasz cel to pełen remont nawierzchni i ścieżka rowerowa na trasie 
Krobia - Poniec 

Najtrudniejeszym elementem inwestycji była budowa nowych mostów na drodze i ścieżce rowerowej
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REKORDOWE 
INWESTYCJE POWIATU

WYSOKIE MIEJSCE WŚRÓD 
SAMORZĄDÓW

Proinwestycyjny bu-
dżet powiatu gostyń-
skiego doceniony. We-
dług rankingu opinio-
twórczego magazynu 
„Wspólnota” znalazł 
się on na 81. miejscu 
spośród 314 powia-
tów w Polsce. To ol-
brzymi skok w klasyfi-
kacji, biorąc pod uwa-
gę fakt, że w ubiegłym 
roku plasował się na 
177. pozycji. 

W rankingu co roku publiko-
wanym na łamach magazynu 
„Wspólnota” pod uwagę bie-
rze się średnie wydatki inwesty-
cyjne w przeliczeniu na głowę 
mieszkańca za okres trzech po-
przednich lat (2014-2016). Są 
to nie tylko środki przeznaczo-
ne na infrastrukturę techniczną 
(np. drogi), ale całość wydatków 
majątkowych. Dzięki temu kla-
syfikacja jest miarodajna i po-
kazuje, jak wygląda kondycja fi-
nansowa poszczególnych sa-
morządów. 
W rankingu powiatów sklasy-
fikowano 314 samorządów w 

Polsce. Liderem w tym zesta-
wieniu jest powiat przasnyski. 
Powiat gostyński natomiast za-
notował duży wzrost o 96 po-
zycji. W tym roku znalazł się 
na 81. miejscu. Dla porówna-
nia, w ubiegłym roku zajmował 
177 miejsce. W pierwszej setce 
rankingu wzrost o co najmniej 

90 pozycji zanotowało jedynie 5 
powiatów.
To dobra wiadomość zwłasz-
cza, jeśli weźmiemy pod uwagę 
fakt, że w większości samorzą-
dów według danych poziom in-
westycji  od kilku lat jest niższy 
od oczekiwanego.  – Rok 2016 
był wyjątkowo niedobry, wiel-
kość budżetowych wydatków 
majątkowych spadła do najniż-
szego poziomu od 2005 roku – 
czytamy w analizie. Temu tren-
dowi zdecydowanie przeczy 
kondycja finansowa powiatu go-
styńskiego. 
Warto przypomnieć, że w jego 
budżecie akcent stawiany jest 
na inwestycje. W ubiegłym roku  
powiat przeznaczył na nie 17,6 
mln złotych, co jest najwyższym 
wynikiem w historii. Taki poziom 
jest możliwy dzięki racjonalne-
mu wydatkowaniu pieniędzy, 
przy środkach pozyskanych ze 
źródeł zewnętrznych. Powiat co 
roku aplikuje o pieniądze z „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej”, 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, Woje-
wódzkiego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej czy Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Dzięki temu po-
wstają nowe drogi, boiska spor-

towe, pracownie w szkołach po-
nadgimnazjalnych.  Modernizo-
wane są ponadto budynki uży-
teczności publicznej. 

PROINWESTYCYJNIE, 

GOSPODARNIE I SPOŁECZNIE!
PGS

Radni Powiatu Gostyńskiego uchwalili budżet na 2018 rok. Według założeń dochody wyniosą 
ponad 76,3 mln złotych, wydatki nieco poniżej 75,9 mln.  Powiat gostyński po raz kolejny sta-
wia na inwestycje – przeznaczono na nie 10,5 mln złotych. Środki te pozwolą na doposażenie 
szkół, remonty dróg, a także budowę kolejnych ścieżek pieszo-rowerowych.

Ponad 32% budżetu wydatko-
wanego będzie na oświatę i wy-
chowanie. 26% trafi na działa-
nia z zakresu pomocy społecz-
nej i rodziny, 13% na transport 
i łączność, 11% na administra-
cję publiczną, 5% na bezpie-
czeństwo publiczne. Planowa-
na nadwyżka budżetowa wy-
niesie 500 000 zł. Przyszły rok 
jest też kolejnym, w którym po-
wiat gostyński spłaci więcej kre-
dytów niż zaciągnie. To tenden-
cja ciągła – od 2013 roku zadłu-
żenie powiatu maleje. 

ZADŁUŻENIE POWIATU MALEJE

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2018 ROKU:
1.Przebudowa drogi powiatowej 
Pogorzela – Kromolice m. Wzią-
chów –   200 000 zł
2.Przebudowa drogi powiatowej 
m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa – 
300 000,00 zł
3.Budowa ścieżki rowerowej 
przy drodze wojewódzkiej  nr 434 
Poraj – Krajewice –   500 000 zł
4.Budowa ścieżki pieszo-rowe-
rowej  Niepart – Gostkowo – 
500 000 zł
5.Rozbudowa drogi powiatowej 
Poniec - Krobia  m. Dzięczyna – 
1 500 000 zł 
6.Przebudowa drogi powiatowej 
Gola – Czajkowo – 1 500 000 zł
7.Budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej Pępowo – Siedlec – IV etap 
– 300 000 zł
8.Przebudowa drogi  Piaski  
ul. Św. Marcin –  400 000 zł 
9.Przebudowa drogi powiatowej 

w miejscowości Chwałkowo – 
900 000 zł
10.Przebudowa drogi powiato-
wej m. Potarzyca – 600 000 zł
11.Przebudowa drogi powiato-
wej Kościuszkowo Pępowo m. 
Pępowo ul. Chocieszewicka – 
400 000 zł
12.Rozbudowa budynku Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Brzeziu –  
2 026 819,54 zł 
13.Poprawa bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego 
poprzez budowę ciągu pieszo-
rowerowego przy drodze powia-
towej nr 3087P w miejscowości 
Borek Wlkp. – 200 000 zł
14.Przebudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej z drogą gmin-
ną w kierunku – Zalew – Jeżewo 
–  55 000 zł
15.Opracowanie dokumenta-
cji technicznej na budowę cią-

gu pieszo-rowerowego wzdłuż 
ul. Jutrosińskiej w Krobi , od 
ul. Nowej do ul. Wiosennej – 
15 000 zł
16.Opracowanie dokumentacji 
technicznej na budowę bieżni 
lekkoatletycznej przy ZSR w Gra-
bonogu –  10 000 zł
17.Wyposażenie pracowni zawo-
dowych i dydaktycznych w szko-
łach – 80 000 zł 
18.Modernizacja bazy dydaktycz-
nej w ZSOiZ w Krobi   – 150 000 zł
19.Budowa hali gimnastycznej 
przy ZSZ  w Gostyniu - przygoto-
wanie dokumentacji technicznej 
-  200 000 zł
20.Budowa bazy śmigłowcowej 
służby ratownictwa medycznego 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego na terenie lotniska Michał-
ków w Ostrowie Wielkopolskim  
– 80 003 zł

Ze względu na możliwość pozyskania środków zewnętrznych oraz ważne potrzeby społeczne, 
powyższe inwestycje mogą ulec zmianie w trakcie roku.

PGS - proinwestycyjny, gospodarny, społeczny - tak można w skrócie okre-
ślić plan finansowy powiatu na rok 2018. Budżet przewiduje znaczne środki 
na inwestycje, które są gwarancją rozwoju. Mimo proinwestycyjnego podej-
ścia stawiamy na gospodarność, a więc konsekwentne - szósty rok z rzędu - 
zmniejszanie zobowiązań i dużą dyscyplinę finansów publicznych. Zapewnia-
my przy tym również rozwój sfery społecznej. Pamiętamy o naszych pracow-
nikach. Rosną nakłady na oświatę, wspieranie rodzin i osób niepełnospraw-
nych oraz organizacje pozarządowe. Wiemy bowiem, że w centrum działań 

samorządu zawsze musi być człowiek.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski

GOSTYN24 ZNOWU KŁAMIE CZY MANIPULUJE?
Portal gostyn24 w tytule relacji z sesji rady powiatu podał nieprawdziwe informacje, że budżet zo-
stał przyjęty z 28-milionowym długiem. Informujemy, że budżet powiatu na rok 2018 jest zaplano-
wany z półmilionową nadwyżką.
Inna nierzetelna informacja dotyczy danych z czasu objęcia funkcji przez starostę Roberta Marcin-
kowskiego. Portal nieprecyzyjnie podaje, że zadłużenie powiatu wynosiło wtedy ponad 32,5 mln 
zł. W rzeczywistości było to ponad milion więcej, dokładnie 33 655 423 zł. Powiat w ciągu pięciu 
lat spłaci nie jak podaje portal 4,5 mln lecz już spłacił 31 444 149 zł. Mimo nowych zobowiązań ich 
poziom spada realnie o prawie 6 milionów złotych. Jest to najwyższy wskaźnik tempa zmniejsza-
nia zobowiązań w historii powiatu.

PÓŁ MILIONA NADWYŻKI
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Zakończyła się część prac związanych z termomodernizacją gostyńskiego szpitala. Budynek SPZOZ ma nową elewację, wyko-
nano też większość zadań wewnątrz budynku. Na przyszły rok zaplanowano wymianę jednego z kotłów. Wartość prac to ponad 
2,6 mln złotych.

Termomodernizacją objęty zo-
stał budynek główny szpita-
la oraz laboratorium. W ramach 
prac budynek główny został do-
cieplony, zainstalowano ogniwa 
fotowoltaiczne, ponadto wymie-
niono stolarkę okienną i drzwi, 
instalację wodną i elektryczną. 
Projekt przewidywał również 
modernizację łazienek. 
W laboratorium z kolei ocieplo-
no strop oraz wymieniono stolar-
kę okienną i drzwiową. Ponad-
to w ramach inwestycji położo-
no nową instalację centralnego 
ogrzewania. 
Według pierwotnego planu re-
mont miał być prowadzony kom-

pleksowo w całym budynku 
SPZOZ w Gostyniu jednocze-
śnie. Oddziały szpitalne nie zo-
stały jednak zamknięte dla cho-
rych, wobec czego prace nale-
żało wykonać etapami. Powiat 
gostyński postanowił przedłużyć 
termin realizacji zadania.
Zgodnie z zapisami umowy, re-
mont zakładał kompleksową 
wymianę kotłowni i wstawienie 
dwóch kotłów. Pierwszy z nich 
już funkcjonuje w szpitalu, aby 
zainstalować drugi, należałoby 
wyłączyć ogrzewanie, stąd pro-
pozycja, by projekt przedłużyć 
i zrobić to do końca maja 2018 
roku, już po sezonie grzewczym. 

- Chcę przypomnieć sytuację z 
połowy roku, kiedy szukaliśmy 
wykonawcy i nie mogliśmy roz-
strzygnąć przetargu.  Chcieliśmy 
to zadanie zrealizować znacznie 
wcześniej, ale na rynku budow-
lanym nie było firm chętnych do 
realizacji tego przedsięwzięcia. 
Dopiero w drugim przetargu po-
jawiła się jedna firma, która pod-
jęła się tego zadania. Ważne, że 
projekt zmierza ku końcowi. Pa-
cjentom i pracownikom popra-
wią się warunki, szpital może też 
odnotować znaczne oszczędno-
ści – wyjaśnia Starosta Gostyń-
ski Robert Marcinkowski. 
Koszt całego przedsięwzięcia 

wynosi ponad 2,6 mln złotych. 
Inwestycja jest możliwa dzię-
ki wsparciu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu w formie pożyczki umarzal-
nej (do kwoty 2,2 mln złotych). 
Wykonawcą jest firma INWEST 
LIM Sp. z o. o. z Wysogotowa.

W SZPITALU BĘDZIE CIEPLEJ

MURY PNĄ SIĘ DO GÓRY
ZSS W BRZEZIU

W ZSS w Brzeziu ruszyła bu-
dowa.  PPHU ABAKUS z Lesz-
na i PW HAND-BUD z Leszna 
przygotowały stosowną doku-
mentację i rozpoczęły przy szko-
le roboty budowlane. Ich koszt 
to 4 636 223,99 zł. 85% tej kwo-
ty pochodzić będzie z Wielko-
polskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Projekt 
zakłada rozbudowę placów-
ki oraz wyposażenie nowo po-
wstałych pomieszczeń.  Po-
wstanie sala gimnastyczna, do-
datkowe 3 pracownie: fizycz-
na, matematyczna oraz języ-
kowa, a także 3 pokoje do za-
jęć rewalidacyjnych. Poza tym 
w budynku znajdzie się świetli-
ca, sala korekcyjna ze sprzętem 
do rehabilitacji ruchowej, szatnie, 
toalety, pomieszczenie socjal-
ne i gospodarcze oraz magazyn. 

4 636 223,99 zł  to wartość 

projektu. 85% tej kwoty pochodzić będzie 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego czyli środków Unii Europejskiej

2 200 000 zł 
wartość pożyczki 

z WFOŚiGW

Zgodnie z założeniami, 
szpital może 

zaoszczędzić na koszcie 
energii nawet  

 50% rocznie.

4 grudnia Zarząd Powiatu Go-
styńskiego rozpoczął proce-
durę związaną z ogłoszeniem 
konkursu na dyrektora SPZOZ 
w Gostyniu. Obecny dyrek-
tor Piotr Miadziołko złożył wy-
powiedzenie umowy o pracę. 
Wcześniej zarząd powiatu ana-
lizował przygotowany przez dy-
rektora program naprawczy, 
który nie otrzymał oceny pozy-
tywnej. Dokument będzie rów-
nież podlegał ocenie rady po-
wiatu podczas najbliższej sesji 
zaplanowanej na 14 grudnia.
Zarząd powiatu zdaje sobie 
sprawę z uwarunkowań funk-
cjonowania systemu ochro-
ny zdrowia. Zdecydowanie 
zbyt małe środki przekazywa-
ne z budżetu państwa w spo-
sób szczególny determinują 
kondycję zwłaszcza niewiel-
kich placówek, do których na-
leży SPZOZ w Gostyniu. Za-
rząd oczekuje jednak nowych 
rozwiązań w zakresie funkcjo-
nowania gostyńskiego szpitala. 
Do 28 lutego placówką pokie-
ruje Piotr Miadziołko. 14 grud-
nia Rada Powiatu Gostyńskie-
go powołała komisję do prze-
prowadzenia konkursu na no-
wego dyrektora. Przewodni-
czyć jej będzie Leszek Maliń-
ski – Sekretarz Powiatu. 

BĘDZIE 

KONKURS 

NA DYREKTORA 

SPZOZ 

W GOSTYNIU

2 600 000 zł
koszt inwestycji

880 000 zł
będzie umorzone

18 grudnia wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej hali i sal 
dydaktycznych
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Z sześcioma gminami zostało po raz kolejny podpisane porozumienie w sprawie zimowego 
utrzymania dróg. Dzięki wartym sumie ponad 226 tysięcy złotych umowom, na terenie gmin: 
Borek Wlkp., Poniec, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Krobia będzie można zapewnić szybkie i 

skuteczne usuwanie skutków zimy na  powiatowych drogach.

Zadaniem powiatu w okresie zi-
mowym jest utrzymanie moż-
liwie w wysokim stopniu prze-
jezdności dróg, w tym zwal-
czanie gołoledzi i zaśnieże-
nia na jezdni. Drogi podzie-
lono na trzy standardy zi-
mowego utrzymania.  Do IV 
standardu (łącznie 144,951 
km) zostały zaliczone od-
cinki łączące siedziby gmin 
oraz stanowiące dojazd 
do stolicy powiatu. W tym 
przypadku jezdnia powin-
na być odśnieżona na ca-
łej szerokości oraz posypa-
na w najważniejszych miej-
scach.  V i VI (odpo-
wiednio: 241,841 km 
oraz 64,071 km) stan-
dard obowiązuje w 
przypadku pozosta-
łych dróg, ważnych dla 
sprawnego działania 
komunikacji autobu-
sowej, po których od-
bywa się dowóz dzie-
ci do szkół, a pracowników do 
pracy. W V standardzie jezd-
nia powinna zostać odśnieżo-
na przynajmniej na jednym pa-
sie ruchu z możliwością mijanek 
oraz w miejscach zasp, a także 
posypana na kluczowych odcin-
kach. Na drogach w VI standar-
dzie natomiast prowadzi się in-
terwencyjne odśnieżanie w za-
leżności od potrzeb oraz posy-
pywanie w wyznaczonych miej-
scach.
Podczas zbliżającej się zimy o 
drogi w powiecie gostyńskim po 
raz kolejny zadba Przedsiębior-
stwo Drogowe „DROGBUD”, 
które zajmie się zimowym utrzy-
maniem dróg w gminach: Go-
styń, Krobia, Pogorzela, Poniec, 
Piaski, Pępowo, Borek Wlkp. 
Umowa z wykonawcą obowią-
zuje na trzy lata: od 2015 -2018 
roku. Firma dysponuje sprzętem 
do posypywania jezdni – w przy-
padku dróg IV kategorii w goto-

wości muszą być 3 solarki sa-
mochodowe,  na odcinkach V 
kategorii – 2 piaskarki lub solar-

ki, zaś VI kategorii – 1 piaskar-
ka bądź solarka. W sytuacji za-
wiei śnieżnych na drogi wyjeż-
dża 6 samochodów ciężarowych 
z pługiem lekkim lub średnim, 3 
z pługiem ciężkim, 5 ciągników 
powyżej 100KM z pługiem śred-
nim lub ciężkim, sprzęt do od-
śnieżania chodników z pługiem 
o szer. ok. 1 m, 3 koparko – ła-
dowarki, ciągnik z ładowaczem, 
fadroma, dźwig do 6Mg oraz ze-
staw niskopodwoziowy.  

Gminy  wyraziły wolę współdzia-
łania przy realizacji zadań po-
wiatu gostyńskiego w zakresie 
zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych (odśnieżanie V i VI 
standard), położonych na te-
renie Gmin Krobia, Pogorze-
la, Poniec, Piaski, Pępowo i Bo-
rek Wlkp. Łączna wartość poro-
zumień opiewa na kwotę ponad 
226 tys. złotych. Koszty te bę-
dzie pokrywał powiat gostyński. 

Akcja zimowego utrzymania 
dróg obejmuje odśnieżenie jezd-
ni na całej jej szerokości, zgod-

nie z obowiązującymi w 
tym zakresie standar-
dami. Zgodnie z poro-
zumieniem w gminach 
prowadzone będą dy-
żury, a w gotowości 
utrzymany zostanie 
sprzęt i maszyny prze-
widziane do prac zimo-
wych.  Dzięki porozu-
mieniu z gminami akcja 
odśnieżania na waż-
nych dla mieszkańców 
powiatu gostyńskiego 

drogach będzie 
przebiegała szyb-
ciej i sprawniej.  

Co ważne, w przy-
padkach skrajnie 
niekorzystnych i 
nieustabil izowa-
nych warunków at-
mosferycznych i 

pogodowych, takich jak: zawieje 
i zamiecie śnieżne, długotrwałe 
burze śnieżne niweczące efekty 
odśnieżania drogi, osiągnięcie i 
utrzymanie na drodze standardu 
docelowego może być niewyko-
nalne. Organizację pracy nale-
ży wtedy dostosować do aktual-
nych, zmieniających się warun-
ków na drodze i przyjmować nie-
konwencjonalne rozwiązanie, 
np. odśnieżanie tylko jednego 
pasa ruchu i prowadzenie pojaz-
dów konwojami organizowanymi 
przy udziale policji. 
Sprzęt potrzebny do odśnieża-
nia i posypywania powinien być 
przygotowany w takim stopniu, 
aby mógł być gotowy do uży-
cia w ciągu 1,5 godziny od chwili 
wezwania przez Wydział Komu-
nikacji i Dróg Referat ds. dróg, a 
w sytuacjach wyjątkowych – nie-
zwłocznie.

i

.

Z sześ

PODZIĘKOWANIA I NOWE PILARKI DLA OSP

226 tysięcy złotych 
to wartość umów,  które zapewnią 

zimowe utrzymanie dróg na terenie gmin: 
Borek Wlkp., Poniec, Pępowo, 

Piaski, Pogorzela i Krobia

POWIAT PRZYGOTOWANY 
NA ZIMĘ

Jak co roku, na ostatniej se-
sji Rady Powiatu Gostyńskie-
go rozstrzygnięty został konkurs                  
na „Najlepszą pracę magisterską 
tematycznie związaną z Powia-
tem Gostyńskim”. W tegorocznej 
edycji udział wzięły cztery oso-
by, które do 30 września br. zło-
żyły w Starostwie Powiatowym 
w Gostyniu prace magisterskie 
obronione w roku akademickim 
2016/2017. Prace, które wzię-
ły udział w konkursie dotyczyły 
dziedzin z zakresu: spraw spo-
łecznych, turystyki, kultury i bez-
pieczeństwa pożarowego.
Komisja konkursowa stojąc 
przed niezwykle trudnym zada-
niem ostatecznie najlepiej oce-
niła pracę Pana Marcina Nyczki. 
Autor przedstawił analizę funk-
cjonowania krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego na tere-
nie powiatu gostyńskiego w kon-
tekście współpracy między służ-
bami podczas wspólnych dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. Dru-
gie miejsce uzyskała praca Pani 
Martyny Mruk, w której głównym 
celem było przedstawienie walo-
rów turystycznych oraz nakreśle-
nie koncepcji rozwoju turystyki 
dla powiatu gostyńskiego. Trze-
cie miejsce w konkursie przyzna-
no Pani Adriannie Wencel, któ-
ra zaprezentowała zjawisko mię-
dzypokoleniowego przekazu kul-
tury ludowej zachodzące w rodzi-
nach z regionu Biskupizny. Wy-
różnienie otrzymała Dominika 
Kinga Kwaśniewska za pracę na 
temat kondycji seniorów na przy-
kładzie DPS Chumiętki. 

MAGISTERKI O POWIECIE

- Wasza praca zasługuje na 
najwyższe uznanie i szacu-
nek. Olbrzymie zaangażo-
wanie w służbę jest wyrazem 
głęboko zakorzenionej stra-
żackiej misji- tak o strażakach-
ochotnikach biorących udział 
w usuwaniu skutków nawałni-
cy z 11 sierpnia mówił Staro-
sta Gostyński Robert Marcin-
kowski. W Starostwie Powia-
towym odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyli przed-
stawiciele 25 jednostek OSP. 

Zgromadzeni otrzymali po-
dziękowania, do strażaków 
trafiły też pilarki.
W spotkaniu oprócz straża-
ków OSP wzięli udział przed-
stawiciele Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej w Gostyniu na czele z 
Komendantem Tomaszem Ba-
naszakiem, a także Grzegorz 
Marszałek Wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP oraz Andrzej 
Małecki Prezes Oddziału Po-

wiatowego Związku OSP Była 
to też okazja do podziękowań, 
które otrzymali przedstawicie-
le 25 ochotniczych staży po-
żarnych z terenu powiatu go-
styńskiego. Dodatkowo, decy-
zją Rady Powiatu Gostyńskie-
go do dziesięciu jednostek tra-
fił nowy sprzęt, niezbędny do 
usuwania skutków nawałnic 
– pilarki. Na ich zakup z bu-
dżetu powiatu przeznaczono 
30 tys. złotych.

CO O SWOJEJ PRACY 

MAGISTERSKIEJ 

MÓWI ZWYCIĘZCA?

Marcin Nyczka:

autor nagrodzonej 

magisterki

Na pewno nie liczyłem na zwycięstwo. Miałem nadzieję, że uda się 
zająć chociaż miejsce w pierwszej trójce. Zawsze w siebie wierzę i 
tym razem też tak było. Do końca nie wiedziałem jak duża jest konku-
rencja. Ostatecznym werdyktem byłem bardzo zaskoczony, ale z dru-
giej strony cieszę się, że mój trud włożony w napisanie pracy został 
doceniony. Jestem zawodowym strażakiem i po paru latach doświad-
czenia zauważyłem, że współpraca pomiędzy służbami ratowniczy-
mi na terenie naszego powiatu mogłaby być lepsza. Pojawiające się 
problemy chciałem przelać na papier i pokazać, w których aspektach 
koordynacja wspólnych działań wymaga poprawy. Myślę, że w pew-
nym stopniu udało mi się to przedstawić. Właśnie dlatego wybrałem 
taki temat. Miałem nadzieję, że sporządzone wnioski i ich zastosowa-
nie w życiu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa gostyńskiej ludności.
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KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA

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

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

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

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

KUPON KONKURSOWY

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy. 
Wśród osób, które do 15 stycznia dostarczą kupony do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu, 
rozlosujemy nagrody - 3 zestawy upominków z logo powiatu. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.powiat.gostyn.pl i profi lu 
powiatu gostyńskiego na facebooku. Z wybranymi osobami skontaktujemy się również telefonicznie.
Regulamin dostępny jest na stronie www.powiat.gostyn.pl

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

NADAL KIEROWAĆ BĘDĄ 

PLACÓWKAMI W BODZEWIE 

I POGORZELI
Karolina Dolata pozostanie na sta-
nowisku dyrektora Centrum Obsłu-
gi Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w Bodzewie, a Pauli-
na Maćkowiak nadal kierować bę-
dzie Młodzieżową Świetlicą Środo-
wiskową w Pogorzeli. Zdecydował 
o tym Zarząd Powiatu Gostyńskie-
go po zapoznaniu się z koncepcja-
mi funkcjonowania placówek.  
Karolina Dolata jest absolwent-
ką Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza na wydziale studiów edukacyj-
nych kierunek pedagogika z tytu-
łem magister pedagogiki. Ukończy-
ła studia podyplomowe w zakresie 
profilaktyki społecznej i resocjaliza-
cji, organizacji pomocy społecznej i 
pracy socjalnej oraz arteterapii. Od 
1 stycznia 2007 roku pełniła funk-
cję dyrektora Domu Dziecka w Bo-
dzewie. Po podziale placówki od 1 
stycznia 2013 r. została dyrektorem 
Centrum Obsługi Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych w Bodze-

wie. Jako dyrektor COPOW Karoli-
na Dolata kieruje i organizuje  pra-
ce centrum i dwóch domów dziec-
ka działających na terenie powiatu 
gostyńskiego.  W ciągu swojej pra-
cy brała udział w wielu szkoleniach 
i warsztatach. 
Paulina Maćkowiak z kolei ukoń-
czyła studia z  tytułem magistra w 
Wyższej Szkole Humanistycznej w 
Lesznie na kierunku pedagogika. 
W 2017 r. została absolwentką stu-
diów podyplomowych z zakresu or-
ganizacji pomocy społecznej. Od 1 
września 2008 r. była wychowaw-
cą w Młodzieżowej Świetlicy Śro-
dowiskowej w Pogorzeli, która do 
31.12.2012 roku była w struktu-
rach Domu Dziecka w Bodzewie. 1 
stycznia 2013 r. Młodzieżowa Świe-
tlica Środowiskowa w Pogorzeli zo-
stała odłączona od Domu Dziecka 
w Bodzewie a Paulina Maćkowiak 
została kierownikiem nowej jed-
nostki.   

PIENIĄDZE NA START

13 NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Na nową, przedsiębior-
czą drogę życia wstąpiło 13 
mieszkańców powiatu go-
styńskiego. Dzięki przyzna-
nej dotacji w wysokości śred-
nio ponad 11 tysięcy złotych, 
będą mogli rozwinąć własne 
firmy. – To okazja do dobre-
go wydania pieniędzy. Inwe-
stujemy w nowe przedsię-
biorstwa w powiecie gostyń-
skim. Ma to ogromny wpływ 
na rozwój gospodarczy na-
szego regionu i wzrost inicja-
tywy obywatelskiej. Gratulu-
ję, że postanowili Państwo 
wziąć sprawy w swoje ręce 
– mówił na spotkaniu z no-
wymi przedsiębiorcami Sta-
rosta Gostyński Robert Mar-
cinkowski.  
26 października w sali posie-
dzeń Starostwa Powiatowego 
w Gostyniu nowi przedsiębior-
cy odebrali z rąk Starosty Go-
styńskiego Roberta Marcin-
kowskiego i Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy Justyna 
Krzyżostaniak umowy dotacyj-
ne na otwarcie pierwszej dzia-
łalności gospodarczej. Firmy 
zdecydowało się założyć łącz-
nie 13 osób: 6 kobiet i 7 męż-
czyzn. Większość z nich spe-

cjalizować się będzie w działal-
ności usługowej. Nowi przed-
siębiorcy będą wykonywać pra-
ce ogólnobudowlane, dekar-
skie, instalacyjne czy meblar-
skie. W ich ofercie znajdzie się 
też specjalistyczne sprzątanie 
aut i budynków. 
Na rynku pojawią się ponad-
to nowe sklepy: bieliźniarskie 
i ogólnospożywcze oraz kwia-
ciarnia. 
Łącznie na nową działalność 
gospodarczą przeznaczono 
152 000 zł. Średnio do każ-
dego przedsiębiorcy trafiło 11 
692,31 zł. Większość z nich to 

mieszkańcy Gostynia (9) i gmi-
ny Pogorzela (3). Jedna osoba 
pochodzi z gminy Piaski. 
Spotkanie przyszłych przedsię-
biorców to okazja do wymiany 
doświadczeń i kontaktów. Każ-
dorazowo uczestniczą w nim 
również instytucje świadczące 
usługi okołobiznesowe: przed-
stawiciele Urzędu Skarbowe-
go w Gostyniu, Samorządowe-
go Funduszu Poręczeń Kre-
dytowych czy Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości 
Powiatu Gostyńskiego. 


