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Miliony na drogi
Dwa ważne odcinki komunikacyjne gotowe do budowy

To inwestycja, na którą Stankowo czekało 40
lat. Wpłynie ona pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia. Stankowo po prostu będzie piękniejsze, a droga ta stanie się wizytówką Powiatu - mówi Paweł Szczepaniak,
sołtys Stankowa.
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RUSZAJĄ INWESTYCJE

NA DROGACH POWIATOWYCH

PRACA SPOŁECZNA?
LUBIĘ TO!
...mówi zdobywca tytułu Wolontariusz Roku Edmund 2015 Jarosław Lisiecki. O tym, czy warto
działać na rzecz innych
ludzi - s.2-3.

WIELE MOŹLIWOŚCI
bezrobotnym i pracodawcom oferuje Powiatowy
Urząd Pracy w Gostyniu.
O ofercie jednostki, w rozmowie z dyrektor Justyną
Krzyżostaniak- s.2.

Powiat Gostyński jednym z najbardziej skutecznych samorządów w tegorocznej edycji „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej” (tzw. „schetynówki”). Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu opublikował listę projektów, które otrzymają dofinansowanie. Wśród
nich jest inwestycja Krobia – Pudliszki. Co więcej, pierwsza
na liście rezerwowej znalazła się przebudowa na odcinku
od drogi wojewódzkiej 434 przez Daleszyn, Osowo, Stankowo aż do granicy powiatu, co oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem projekt ten otrzyma pełne dofinansowanie.
Oba przedsięwzięcia awansowały o kilka pozycji w rankingu w stosunku do wstępnej listy. Możliwe do pozyskania jest
6 mln dodatkowych pieniędzy dla Powiatu Gostyńskiego.
s.8.

POWIAT ZAPRASZA:

BEZPŁATNA POMOC
PRAWNA
Jak działa? s. 10

LOGOS
SPORT WCIĄGA
I UZALEŻNIA
...twierdzi Adam Nowicki,
stypendysta Zarządu Powiatu Gostyńskiego. s. 4

gostyński chór
powiatowy
s.11.
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W 2015 roku w powiecie gostyńskim zanotowano rekordowo niski poziom bezrobocia. (Na koniec grudnia 2015 roku – 8,4%)
Czy to oznacza, że nie ma w nim
problemu osób bez pracy?
Justyna Krzyżostaniak: Niestety
tak powiedzieć nie można. W powiatach, gdzie poziom bezrobocia
wynosi 3-4 %, z pewnością jest to
bezrobocie „kosmetyczne”. U nas
wciąż jednak jest wyższe. W lutym
bez pracy było 8,8% mieszkańców
powiatu.
Czyli rośnie…
JK: Tak, urosło jak zwykle w okresie zimowym. Taki trend utrzymywał się zazwyczaj od jesieni aż do
wiosny. W tej chwili bezrobocie
wzrosło tylko w grudniu i styczniu.
W lutym zanotowano już spadek.
Sytuacja jest z pewnością zdecydowanie lepsza niż dawniej. Nadal jednak mamy zarejestrowanych
ponad 2600 bezrobotnych. Jeżeli
nawet odjąć od tego liczbę osób,
które nie chcą lub nie mogą z jakichś względów podjąć pracy, zostaje spora grupa, która pomocy od
nas oczekuje. Duży odsetek tych
bezrobotnych znajduje się w tzw.
trudnych grupach: gorzej na rynku
pracy mają np. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne czy mieszkańcy wsi.
Na czym polega pomoc osobom
bezrobotnym. Jakie instrumenty
oferuje im Powiatowy Urząd Pracy?

sprawdza. Na pewno dobrą formą
są szkolenia, zwłaszcza, jeśli ktoś
posiada umiejętności i wykształcenie nieprzystające do rynku pracy.
Po kursach doszkalających szanse na pracę znacznie rosną. Istnieje także możliwość refundacji kosztów zatrudnienia pracownika. Najpopularniejszą formą jest pomoc,
w ramach której pracodawca może
otrzymać pieniądze na wyposaże-

się osoby oddalone od rynku pracy
– to ok. 30%. Do tej ostatniej grupy
nie możemy adresować wszystkich
form pomocy. Cieszę się bardzo,
że w powiecie gostyńskim funkcjonuje wiele instytucji, które mogą
pomóc w aktywizacji tychże osób:
mamy Centrum Integracji Społecznej w Krobi, spółdzielnie socjalne,
realizujemy program „Aktywizacja i
Integracja”, który współorganizuje-

woduje, że na rynku pracy problem mają czasem pracodawcy.
To chyba częsty dylemat pracodawców – znalezienie odpowiedniej osoby.
JK: Ze znalezieniem pracowników
jest faktycznie coraz większy problem. Trudno sprostać wymaganiom pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić osobę wykwalifikowaną, która od razu przyjdzie do pracy i będzie wykonywała swoje zadania. My możemy postarać się
przeszkolić osobę, która nie spełnia jeszcze wszystkich wymagań
oraz wesprzeć pracodawców w formie refundacji kosztów jej zatrudnienia. Możemy również poprzez
doradców zawodowych spróbować
znaleźć odpowiedniego kandydata
na pracownika. Organizujemy giełdy pracy, gdzie pracodawcy spotykają się z bezrobotnymi, przedstawiają warunki pracy, poznają kwalifikacje osób zainteresowanych.
Niestety specjalistów w pewnych
dziedzinach brakuje. Wśród osób
bezrobotnych wiele ma wykształcenie humanistyczne, co nie zawsze przystaje do zapotrzebowania na rynku pracy. Poszukiwani są
natomiast kierowcy, spawacze czy
pracownicy budowlani.
Pracodawcy szukają pracowników poprzez urząd pracy?
JK: W zeszłym roku pobiliśmy w
tym względzie wszelkie rekordy
- ofert złożonych do Urzędu Pracy mieliśmy ponad 3 tysiące. W la-

WIELE MOŻLIWOŚCI DLA BEZROBOTNYCH
I PRACODAWCÓW
2015 rok był rekordowy pod względem bezrobocia. Spadło bowiem poniżej 9% i nadal utrzymuje się na
takim poziomie. Kto zatem boryka się z większymi problemami na rynku pracy? Bezrobotni, a może pracodawcy, którzy nie zawsze mogą znaleźć osoby do pracy? Czy to oznacza, że w przyszłości w powiecie
gostyńskim pojawi się coraz więcej pracowników zza Wschodniej Granicy? Czy pracodawcy i bezrobotni
korzystają z usług Powiatowego Urzędy Pracy? Na te wszystkie pytania odpowiada dyrektor PUP Justyna
Krzyżostaniak.
JK: Tych instrumentów mamy sporo. Od 2014 roku, kiedy znowelizowano ustawę, na której opiera
się nasza działalność, pojawiły się
nowe możliwości. Jak zwykle bardzo popularne są staże. Zawsze
powtarzam, żeby ludzie, zwłaszcza młodzi, swoją karierę rozpoczynali od stażu. To naprawdę się
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nie nowego miejsca pracy. Urząd
partycypuje także w kosztach zatrudnienia. Mamy też nową formę
pomocy, obowiązującą od początku 2016 roku – zatrudnianie osób
do 30 roku życia, kiedy to koszty
przez pierwszych 12 m-cy zatrudnienia w 95% wartości minimalnego wynagrodzenia pokrywa Urząd,
w kolejnym roku koszty ponosi pracodawca. Coraz większą popularnością cieszą się bony zatrudnieniowe, stażowe, szkoleniowe. Więcej osób w ubiegłym roku w stosunku do poprzedniego ubiegało
się też o bon na zasiedlenie, który
przysługuje w przypadku, gdy młoda osoba przeprowadza się i podejmuje pracę w innej miejscowości, oddalonej od miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km.
Czy wszystkie osoby bez pracy
oczekują tego typu pomocy?
JK: Nowelizacja ustawy, o której
wspomniałam wprowadziła profilowanie bezrobotnych. W pierwszym
profilu znalazły się osoby, które
przynajmniej teoretycznie powinny
same poradzić sobie na rynku pracy. Drugi profil posiadają osoby, do
których jest skierowana większość
instrumentów, o których mówiłam.
Stanowią one ponad 60% ogółu
bezrobotnych. W trzecim znalazły

my z ośrodkami pomocy społecznej z Gostynia i Krobi. Długotrwale
bezrobotni poprzez zajęcia integracyjne i pracę w niewielkim wymiarze czasowym mogą się nauczyć
dojrzałego podejścia do życia zawodowego i wrócić do pracy.
Bardzo popularne są również dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
JK: Może już nie ma na tę formę
takiego boomu, jak to było w 2010
roku (ok. 400 osób otrzymało dotacje). Nadal jednak rocznie umożliwiamy podjęcie własnej działalności gospodarczej około 150 bezrobotnym. Na podstawie badań, które przeprowadziliśmy, możemy
stwierdzić, że osobom tym z reguły udaje się przetrwać na rynku,
szczególnie w ciągu pierwszych
dwóch lat, gdy koszty prowadzenia działalności są mniejsze. Potem często zaczynają się problemy,
ale i tak ¾ firm przetrwało, rozwija się, zatrudnia pracowników. Nawet jeżeli dana firma jest wyrejestrowana, jej właściciel najczęściej
nie wraca do naszej ewidencji. Dotacjobiorcy przestają być bezrobotni, na podstawie nawiązanych kontaktów i zdobytych umiejętności radzą sobie na rynku pracy.
Niski poziom bezrobocia po-

tach 2011- 2013 było ich od 1100
do 1700. W innych powiatach pracodawcy również borykają z problemami kadrowymi, gdyż pracowników szukają u nas. Są to przedsiębiorcy z powiatu kościańskiego,
krotoszyńskiego, śremskiego, jarocińskiego.
Czy to oznacza, że będzie u nas
coraz więcej pracowników zza
granicy?
JK: Na pewno. Kiedy bezrobocie
jest małe rynek pracy staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. To powinno wpłynąć na niskie
zazwyczaj zarobki w naszym powiecie. W wielu firmach jest to minimalne wynagrodzenie. Liczyliśmy na to, że polepszająca się sytuacja wpłynie na wzrost wynagrodzenia. Czasami tak się dzieje, ale
pracodawcy szukają też tańszych
pracowników ze wschodu, zwykle
z Ukrainy. Wydajemy coraz więcej
zezwoleń na pracę cudzoziemca.
W 2014 roku było ich 30, w ubiegłym roku 300, w tym, w pierwszym
kwartale już 300. Pracodawcy będą
się posiłkować pracownikami ze
Wschodu – nie we wszystkich profesjach są bowiem chętni do pracy,
albo nie ma już bezrobotnych o danej profesji.

PRACA
SPOŁECZNA...
LUBIĘ TO!
Kiedy pracuję z ludźmi chcącymi rozwiązać
problem, coś zmienić,
polepszyć jakość swojego życia to nagrodą dla
mnie jest udany plan,
czy projekt, który uzyskał
dofinansowanie.
O „Edmundzie”, wyróżnieniu szczególnym nawet nie marzyłem – przyznaje Jarosław Lisiecki,
wolontariusz roku 2015.
Czy warto działać społecznie? Czy można w pracy na
rzecz innych się spełniać?
Jarosław Lisiecki: Praca społeczna, praca na rzecz innych,
spełnienie - tak na co dzień
nie myśli się o takim górnolotnym definiowaniu swoich działań. Co mnie inspiruje i kiedy
działam? Kiedy spotykam się z
ludźmi, których aktywność rozpiera, chcą działać, otaczają się
ludźmi o podobnym podejściu.
Z takimi osobami spotykam się
chętnie. Z reguły wiedzą co
chcieliby zrobić lecz nie zawsze
wiedzą jak. Dyskutujemy, definiujemy istotę problemu, rozważamy możliwości realizacji ich
planów… to lubię.
Czym jest dla Pana "Edmund
2015"? Zwieńczeniem dotychczasowej pracy, a może
mobilizacją do dalszej działalności?
JL: W pierwszej kolejności to dla
mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Kiedy pracuję z ludźmi
chcącymi rozwiązać problem,
coś zmienić, polepszyć jakość
swojego życia to nagrodą dla
mnie jest udany plan, czy projekt, który uzyskał dofinansowanie. O „Edmundzie”, wyróżnieniu szczególnym nawet nie marzyłem. Tak, ta nagroda z pewnością jest jednym i drugim: i
zwieńczeniem i mobilizacją.
c.d. s. 3
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dokończenie s.2.
2015 rok za nami, jakie plany na działalność społeczną
w 2016 roku?
JL: W 2015r. rozpoczęliśmy
współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Gębicach.
Panie zebrały przepisy kulinarne, a w styczniu br. odbyło
się spotkanie z mieszkańcami
Gębic, podczas którego Koło
Gospodyń serwowało mieszkańcom wybrane i przygotowane przez nie potrawy. Te
prace zakończymy w tym roku
wydaniem Gębickiej Książki Kucharskiej. Współpracujemy z mieszkańcami Pasierb.
Tam właśnie w tym roku powstał Plan Rozwoju Miejscowości Pasierby. Centrum Rozwoju Gminy Pępowo pomogło
opracować Plan oraz Koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej – jednym
słowem pracujemy z mieszkańcami nad upiększeniem
miejscowości na terenie wokół świetlicy wiejskiej. Centrum napisało wniosek o dofinansowanie działań grupy
nieformalnej do PISOP. Grupa ta chciałaby podczas letnich wakacji zorganizować
dzieciom treningi piłkarskie i
turniej. Zadeklarowaliśmy pomoc zarówno administracyjną
jak i techniczną – związaną z
organizacją turnieju. W porozumieniu z Powiatem Gostyńskim złożyliśmy do FIO aplikację na duży projekt pn.”Tak
Smakuje Powiat Gostyński”.
Intencją tego projektu jest zainteresowanie mieszkańców
żywnością wytwarzaną lokalnie. Jeśli się powiedzie, to na
pewno w 2016 r. pracy nam
nie zabraknie.
Kolejna edycja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana, sesja naukowa
z okazji 1050 rocznicy Chrztu
Polski,
noc
świętojańska
w Pępowie czy zumba przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu – to tylko niektóre pomysły, zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert. Wśród dotacjobiorców znalazły się organizacje corocznie biorące udział w
konkursie, byli też debiutanci. W
tym roku po raz pierwszy o środki wnioskowało Stowarzyszenie
„Baza”, które w ramach przyznanej dotacji zorganizuje zajęcia dla
dzieci chorych na autyzm i zespół
Aspergera oraz ich rodzin.
W sali posiedzeń Starostwa

Jacy są wolontariusze
roku 2015? Bezinteresowni, oddani sprawom społecznym i zaangażowani
w realizację obranych celów. Dzięki Gali Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego
„Edmundy
2015” mogliśmy poznać
ich sylwetki i docenić pracę, która często jest niezauważalna i niedoceniana. Wolontariuszem roku
został Jarosław Lisiecki, wśród angażującej się
młodzieży doceniono Adriana Przewoźnego, nagrodę w kategorii grupowej otrzymał Wolontariat
Bonifraterski, społecznie
odpowiedzialnym przedsiębiorcą został Józef Konarczak.

EDMUNDOWIE 2015

Ideą przewodnią Gali Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego
„Edmundy 2015” jest szerzenie
misji Błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego wśród mieszkańców Powiatu Gostyńskiego. Corocznie doceniane są także osoby, które zaangażowanie przejawiają na co dzień wobec ludzi ze
swojego otoczenia i nie tylko.

Gala Wolontariusza 2015, która odbyła się we wtorek 8 grudnia była rekordowa pod względem ilości nominowanych osób.
Tylko w kategorii wolontariatu indywidualnego zgłoszono 12 kandydatów. Spośród czterech nominowanych kapituła konkursowa pod przewodnictwem Marka
Smektały – Naczelnika Wydzia-

łu Oświaty i Spraw Społecznych
wybrała wolontariusza młodzieżowego. Sześć inicjatyw znalazło
się w gronie wskazanych do wolontariatu grupowego. Doceniono
także poprzez nominację dwóch
przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje przedsięwzięcia w
sposób społecznie odpowiedzialny. Wyniki prac kapituły konkur-

sowej odczytał Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. Wolontariuszem roku w kategorii indywidualnej został Jarosław Lisiecki, młodzieżowej – Adrian Przewoźny. Statuetka trafiła także do
Wolontariatu
Bonifraterskiego
oraz Józefa Konarczaka.

ZADANIA POWIATU W RĘKACH NGO
Dotacje w wysokości 174 650 złotych przyznano organizacjom pozarządowym, działającym na terenie powiatu
gostyńskiego. Podczas spotkania, które miało miejsce w piątek 1 kwietnia przedstawiciele stowarzyszeń otrzymali umowy na realizację zadań,
wskazanych w otwartym konkursie ofert. W sumie w
2016 roku na działania realizowane przez organizacje
pozarządowe przeznaczono aż 416 450 zł.

Powiatowe w Gostyniu w piątek 1 kwietnia oficjalnie wręczono umowy. – To święto organizacji pozarządowych w Powiecie Gostyńskim – mówił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, dziękując jednocześnie
za chęć realizowania zadań powiatu
poprzez
uczestnictwo
w konkursie.
Na otwarty konkurs wpłynę-

ły łącznie 52 oferty. Najwięcej,
bo 36 złożyły organizacje z gminy Gostyń. Z gminy Krobia wpłynęło 6 wniosków, z gminy Piaski
– 5, Pępowo – 2. Po jednej ofercie złożyły stowarzyszenia z gminy Borek Wlkp. i Poniec.
W sumie konkurs na kwotę 174
650 złotych ogłoszono w zakresie
8 priorytetów i 26 zadań. Wśród
priorytetów znalazły się: ratownic-

two i ochrona ludności, oświata i wychowanie, promocja i
ochrona zdrowia oraz polityka prorodzinna, pomoc społeczna, kultura fizyczna i turystyka, kultura i dziedzictwo
kulturowe, w zakresie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
To nie wszystkie pieniądze przeznaczone na realizację zadań w
tym roku. 61 800 zł przyznano bowiem na działalność bezpłatnego
punktu porad prawnych prowadzonego przez organizację pozarządową, realizowana jest też
trzyletnia umowa z Bonifraterskim
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej na kwotę 180 000 zł. W sumie

wartość tegorocznych zadań wynosi 416 450 zł. Dla porównania
w ubiegłym wydano 357 750 zł.
Stowarzyszenia realizować będą zadania publiczne należące do zadań powiatu.
Dotacje przyznawane są corocznie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Oferty wybrane zostały w otwartym konkursie,
a ich oceny dokonała komisja
konkursowa, która zebrała się
2 i 4 marca. W jej skład weszli
członkowie stowarzyszeń, nieskładających oferty oraz przedstawiciele samorządu. Organizacje zrealizują pomysły zawarte
w ofercie do końca 2016 roku.

MASZ POMYSŁ NA DZIAŁANIE SPOŁECZNE?
LUBISZ REALIZOWAĆ PROJEKTY?
ANGAŻOWAĆ SWOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE?

RUSZA IV EDYCJA
PROGRAMU GRANTÓW SPOŁECZNYCH

Weź udział w konkursie PGS 0004
szczegóły: www.powiat.gostyn.pl

konkurs trwa do 27 maja
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Zarząd Powiatu Gostyńskiego przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym. Tegoroczne stypendia przyznano na okres
5 miesięcy w kwocie 200 zł miesięcznie. Łącznie samorząd przeznaczył
na ten cel 27 tysięcy złotych.
Stypendium jest formą wsparcia
umożliwiającą dalszy rozwój kariery sportowej i przyznawane jest
w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego oraz osiągnięć w danej dyscyplinie sportu.
Jednocześnie w listach gratulacyjnych przekazanym trenerom wyrażono podziękowania za podjęty trud
w realizacji zadań wynikających z pracy szkoleniowej.

TRENING CZYNI... STYPENDYSTĘ
Stypendia sportowe otrzymali:
Dominik Poznański – Uczniowski Klub Sportowy “KANIASIATKA”, Damian Gościański – Uczniowski Klub Sportowy “KANIASIATKA”, Kinga Kozak – Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego “MEDYK”, Miłosz Kozak – LEGIA WARSZAWA, Jakub Nowak – Akademia Sztuk Walki „KWON”, Bartłomiej Szymkowiak – Akademia Sztuk Walki „KWON”, Karolina Przybylak – Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA-KÓRNIK” , Ilona Brzechwa – Klub „Huragan Brzezie”, Artur Kordus – Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ”, Kacper Majewski – Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ”, Zofia Picz – Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ”, Zuzanna Olejniczak – Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ”, Kamil Kordus – Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ”, Tomasz Kaczmarek – Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ”, Igor Kaniewski – Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ”, Łukasz Kowal – Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ”, Karol Zdun – Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ”, Klaudia Budasz –Klub Sportowy Sporty Walki GOSTYŃ, Karol Łapawa – Klub Sportowy Sporty Walki GOSTYŃ, Monika Gregor – Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów
Walki „KYOSA”, Patryk Pszonka–Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki „KYOSA”, Maria Paula Lempach – Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki „KYOSA”, Małgorzata Janczak – Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki „KYOSA”, Julia Durak – Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki „KYOSA”, Dagmara Gleń – Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki „KYOSA” , Maria Kaźmierczak – Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki „KYOSA”, Adam Nowicki - Miejski Klub Lekkoatletyczny – SZCZECIN

KAŻDY SPORTOWIEC MA SWOJE PLANY I MARZENIA
Sport wciąga i uzależnia – mówi Adam Nowicki, jeden ze stypendystów sportowych Zarządu Powiatu Gostyńskiego. I dodaje: Osobiście staram się trenować,
biegać na jak najlepszym poziomie, godnie reprezentując moje rodzinne miasto.
Lista Pana ubiegłorocznych
sukcesów jest imponująca.
Wśród nich m.in.: Drużynowe
Wicemistrzostwo Polski w Mistrzostwach Polski Seniorów
w Biegach Przełajowych na dystansie 10 km, brązowy medal
w Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na 10 km czy Mistrzostwo Polski w Półmaratonie. Czy pamięta Pan swoje gostyńskie początki w bieganiu?
Adam Nowicki: Oczywiście, pamiętam. Z dużym sentymentem
wspominam treningi na bieżni
przy płycie głównej stadionu oraz
kilometry wybiegane w gostyńskim lesie. W klubie UKS „Jedynka” Gostyń zawsze panowała rodzinna atmosfera, która mobilizowała do jeszcze bardziej wytężonej pracy. W okresie szkolnym
wraz z trenerem, kolegami i koleżankami w klubie, poświęcaliśmy
wiele czasu na rozwijanie pasji
biegowych. Wspólnie spędzaliśmy w tygodniu prawie każde po-

południe. Do dziś przyjaźnie się z
wieloma poznanymi wtedy osobami. W tym okresie nauczyłem
się również ważnej w sporcie systematyczności oraz wytrwałości
w dążeniu do celu.
Jest Pan jednym z najbardziej
utytułowanych tegorocznych
stypendystów. W jaki sposób
zachęciłby Pan pozostałych
sportowców do dalszej ciężkiej
pracy na treningach? Czy sport
uzależnia?
AN: Sport to nie tylko ciężkie treningi, duża ilość wyrzeczeń, ale
przede wszystkim możliwość rozwijania swoich umiejętność, pokonywania własnych słabości.
Sport kształtuje charakter - to
prawda dobrze znana, jako sportowiec również mogę ją potwierdzić. Sport uczy odważnego i
konsekwentnego dążenia do wyznaczonych celów, także tych pozasportowych. Znacząco przekłada się na życie codzienne. Tre-

nując, uczestnicząc w zawodach
czy obozach treningowych mamy
możliwość poznania wielu interesujących i wartościowych ludzi,
zwiedzać ciekawe miejsca w Polsce czy poza granicami kraju. Żyjąc aktywnie dbamy o zdrowie,
kondycje ciała oraz sprawność
psychiczną. Każdy sportowiec
zarówno trenujący zawodowo
jak i amatorsko, ma swoje cele i
marzenia, ale za każdym razem
dzięki determinacji i ciężkiej pracy można je spełnić. Dla potwierdzenia - kiedy zaczynałem trenować marzyłem o zdobyciu tytułu
Mistrza Polski, cel udało się osiągnąć. Teraz staram się realizować kolejne wytyczone zadania.
Można powiedzieć, że sport wciąga i z całą pewnością uzależnia.
Nie zapomina Pan o Powiecie
Gostyńskim i chętnie uczestniczy Pan w zawodach, które u
nas się odbywają – jak choćby
ubiegłoroczny bieg „Nasza Dycha”. Czy odczuwa Pan na wła-

snej skórze sympatię ze strony gostynian? Czuje się Pan
gostyńską wizytówką wśród
sportowców?
AN: Z wielką przyjemnością startuję w Gostyniu. Dobrze przygotowana trasa, świetna organizacja, wysoki poziom sprawiają, że
chętnie staję na starcie. W miejscu gdzie znajduje się meta, tak
naprawdę zaczęła się moja przygoda z bieganiem, mam więc tym
większy sentyment do naszego
gostyńskiego biegu. Doping oraz
atmosfera, którą tworzą zgromadzeni kibice "Naszej Dychy" są
wspaniałe i niesamowicie uskrzydlą. Kibice z Powiatu Gostyńskiego wspierają także na innych, dużych imprezach biegowych np. w
Warszawie czy Poznaniu, gdzie
wiele razy słyszałem podczas
biegu okrzyki „Gostyń biega” lub
„Gostyń trzyma kciuki”. Taki doping sprawia, ze czuję dodatkowy przyrost mocy;) Za co oczywiście jestem bardzo wdzięczny

i serdecznie dziękuję! Trudno powiedzieć, czy czuję się wizytówką Gostynia. Z miasta i okolic pochodzi przecież wielu utytułowanych sportowców, którzy może
bardziej zasługują na takie miano. Osobiście staram się trenować, biegać na jak najlepszym
poziomie, godnie reprezentując
moje rodzinne miasto. Chciałbym
zarażać innych, niezawodowców
entuzjazmem biegowym, zachęcać do sportowego trybu życia.
Wiem, że Powiat Gostyński pod
tym względem bardzo się rozwinął, sporo osób trenuje i bierze
udział nie tylko w lokalnych zawodach. Jeżeli moja praca, czy moje
wyniki biegowe kogokolwiek motywują/zachęcają do uprawiana sportu, bardzo mnie to cieszy.
To te osoby mogą stwierdzić czy
moja osoba może być wizytówką.
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KONTRAKT NA PLUSIE
SP ZOZ otrzymał na leczenie więcej pieniędzy z NFZ
Wbrew temu, co można było usłyszeć w przestrzenii medialnej, kontrakt szpitala na leczenie mieszkańców jest na zdecydowanym plusie - wzrósł
on o ponad 690 tys. złotych w stosunku do poprzedniego. Wyższe środki szpital otrzyma na
leczenie pacjentów na oddziałach, świadczenia
ambulatoryjne, a także funkcjonowanie Zakładu
Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Wrocławskiej
w Gostyniu. Oznacza to więcej pieniędzy na leczenie mieszkańców Powiatu Gostyńskiego.

Wartość kontraktu wg stawki bazowej, liczonej na początek roku,
w 2015 roku wynosiła dokładnie
23 283 028,68 zł. W tym roku
na usługi świadczone przez szpital przeznaczono 23 976 321,46
zł (wartości podano ze stawką
na Izbę Przyjęć na pół roku – takie zasady kontraktowania Izby
Przyjęć przyjął NFZ) - Wartość
kontraktu powiększyła się o 693
292, 78 zł. Najwięcej pieniędzy
(20 292 306,50 zł) trafi na lecze-

nie szpitalne, czyli wszystkie oddziały szpitalne– to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o
563 465,00 zł. Nieco więcej będzie też na tzw. Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, czyli poradnię Gastroenterologiczną
oraz Położniczo – Ginekologiczną, jednak potrzeby w zakresie
poradni gastroenterologicznej są
znacznie wyższe ponieważ bardzo dużo pacjentów korzysta ze
świadczeń tej jedynej w powiecie

W przestrzenii medialnej pojawiła się nieprawdziwa informacja, że
SP ZOZ zanotował w tym roku spadek wartości kontraktu na leczenie pacjentów w stosunku do poprzedniego. Podstawę do tego
błędnego wnioskowania wzięto z faktu, że szpital nie będzie podawał drogiego leku dwóm pacjentom spoza powiatu z rzadkimi chorobami. O tym fakcie zdecydowała specjalna komisja ds. ultrarzadkich chorób. Nie ma to żadnego wpływu na poziom leczenia pozostałych pacjentów

Większa wartość kontraktu
rok 2015: 23 703 691,18 zł
rok 2016: 24 396 983,96 zł
w stosunku do poprzedniego roku
kontrakt wzrósł o kwotę:

+ 693 292,78 zł

poradni. O 113 943,50 zł. wzrosła wartość kontraktu na świadczenia w zakresie Endoskopii.
Więcej na swoje funkcjonowanie
otrzyma też Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy na ul. Wrocławskiej w
Gostyniu – mówi Piotr Miadziołko, dyrektor SP ZOZ.
Szpital nadal świadczyć też będzie usługi tzw. „Wieczorynki” oraz w zakresie badań cytologicznych, mammograficznych
oraz fizjoterapii ambulatoryjnej.
Zmieniła się natomiast sytuacja,
jeśli chodzi o tzw. pakiet onkologiczny – spełnienie wymogów do
jego realizacji jest kosztochłonne
dla szpitali powiatowych, dlatego
wielu świadczeniodawców zrezygnowało z jego realizacji jeszcze na początku 2015 r., a niektórzy w ogóle nie podpisywali
kontraktów w tym zakresie. - SP
ZOZ podjął taką decyzję w lutym
2015 r. Tym samym całość kwoty przeznaczonej na ten pakiet
wynegocjował z NFZ i została
przeznaczona na leczenie szpitalne w oddziale chirurgicznym
oraz położniczo – ginekologicznym. Środki te nie przepadły,
wręcz przeciwnie - zostały w pełni wykorzystane – wyjaśnia dyrektor Piotr Miadziołko.
Mniej szpital otrzymał natomiast
na program lekowy - leczenie
mukopolisacharydozy typu II –
Zespół Huntera. - Na jego wartość na ma wpływu ani szpital,
ani nawet NFZ tylko Zespół ds.
Chorób Ultrarzadkich działający
przy Ministerstwie Zdrowia, który dokonuje oceny zdrowia osób
objętych programem oraz kwalifikacją do programu. W ubiegłym roku z programu korzystało dwóch pacjentów. Pieniądze z
tego programu trafiają tylko i wyłącznie do osób objętych leczeniem i wskazanych w programie
i są przeznaczone na koszty refundacji drogiego leku – dodaje
Piotr Miadziołko.

UMÓW WIZYTĘ W WYDZIALE KOMUNIKACJI on-line
Wydział Komunikacji i Dróg wprowadził dla swoich klientów możliwość elektronicznej rezerwacji terminu rejestracji pojazdu. Czynność ta umożliwia zainteresowanym umówienie terminu wizyty w wydziale przez internet i na określoną godzinę.

www.powiat.gostyn.pl

Aby to zrobić, na stronie internetowej
Powiatu Gostyńskiego należy odszukać link do rezerwacji terminu rejestracji pojazdu. Klikając na niego, otworzy się formularz, do którego wpisujemy imię, nazwisko, PESEL, adres email oraz numer telefonu. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu

przycisku „rezerwuj termin”, wyświetli
się potwierdzenie poprawnego wypełnienia formularza. Na podany adres email zostanie przesłany link aktywacyjny. Aby dokończyć rejestrację, należy
na niego kliknąć w przeciągu 60 minut.
Jeśli klient tego nie zrobi, rezerwacja
zostanie unieważniona. Zarezerwowa-

nie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy przez osobę podaną w formularzu rezerwacji.
Na początek wydzielone zostało jedno
stanowisko do obsługi klientów, którzy
zarejestrowali się poprzez internet. W
przypadku dużego zainteresowania,
uruchomione zostaną kolejne okienka.
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Droga do Klasztoru

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. - miejscowość Strumiany”

Zakres robót objął m.in. budowę kanalizacji deszczowej. W ramach prac bitumicznych poszerzona została również jezdnia,
nawierzchnia wyrównana oraz położona na niej warstwa ścieralna. Roboty zakładały także wymianę betonowego krawężnika i ułożenie ścieku z elementów betonowych. Wartość prac
oszacowano na kwotę ponad 330 tys. zł. Wykonawcą została firma DROGBUD – Gostyń. Sp. z o.o. Zeszłoroczne prace
współfinansowała Gmina Gostyń i Powiat Gostyński.
źródło: gostyn.e-mapa.net

ALTERNATYWNA DROGA DLA BORKU
Koszt inwestycji wyniósł około 1,2 mln złotych. Połowa kwoty pochodziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. Schetynówki. Resztę dołożył Powiat Gostyński i Gmina Borek Wlkp. Z
pozyskanych środków wyremontowany został odcinek drogi Dąbrówka – Strumiany – Borek w miejscowości Strumiany ma długości ok. 1,4 km. W ramach robót poszerzono również jezdnię, wzmocnieniu uległa konstrukcja drogi, korpus jezdni odwodniono. Inwestycja przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców. W trakcie prac zainstalowano także bariery stalowe, prace objęły też przebudowę dwóch przepustów drogowych. W roku 2016 planowana jest kontynacja inwestycji.

Przypomnijmy, w sierpniu 2015
roku Powiat Gostyński otrzymał dotację w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
tzw.: schetynówki. Z kasy programu do budżetu powiatowego na
ten cel trafiło niemal 600 tys. złotych. Drugie tyle, w ramach wkładu własnego dołożył Powiat Gostyński i Gmina Gostyń (po 300
tys. złotych). Inwestycja zakładała poszerzenie jezdni do 5,50 m na
odcinku 1,049 km – od strefy przemysłowej w kierunku Czachorowa. W ramach prac położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, przewidziano także odmulenie rowów, wykonanie wjazdów
na pola, ustawienie oznakowania
pionowego i poziomego.
Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego okazało się,
że koszty inwestycji są mniejsze
niż zakładano o kwotę ponad 417
tys. złotych. W związku z tym Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na poszerzenie zakresu robót
o kolejne 732 mb. W ramach prac
przebudowano skrzyżowanie w
miejscowości Sikorzyn i przepusty
drogowe. Poszerzona została również jezdnia i pobocze oraz położona nowa nawierzchnia. Przydrożne rowy zostały odmulone.
Zmodernizowany odcinek służy
mieszkańcom pobliskich miejscowości, jest też drogą, prowadzącą
do strefy gospodarczej usytuowanej w pobliżu Czachorowa. To zatem ważna inwestycja z punktu
widzenia rozwoju powiatu.

W pierwszym numerze „Faktów Powiatowych”
zapowiedzieliśmy przegląd inwestycji drogowych, które w 2015 roku i obecnym mają miejsce na powiatowych drogach. Wracamy zatem
do tematu.

POWIAT GOST

Miał być kilometr, było zdecydowanie więcej. Mowa o realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej
Poraj – Czachorowo. Środki na modernizację drogi pochodziły z tzw.: „Schetynówki”. Dzięki zaoszczędzonym w przetargu pieniądzom, za kwotę ponad 417 tys. złotych zakres robót został zwiększony o kolejne 732 metry.

PORAJ - CZACHOROWO JESZCZE DALEJ

źródło: gostyn.e-mapa.net

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4930P Poraj - Czachorowo
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Kościuszkowo
W Kościuszkowie wyremontowano 590 m drogi. Modernizacja
polegała na oczyszczeniu istniejącej tam nawierzchni bitumicznej i ułożeniu warstwy profilująco – wyrównawczej z betonu asfaltowego. Wykonawcą inwestycji
było Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Marzyński” Sp. z
o.o. z Jarocina. Roboty wykonano
za kwotę prawie 100 tys. złotych.

Magdalenki
Niecałe 80 tys. złotych z kolei
kosztowała modernizacja drogi
powiatowej w miejscowości Magdalenki. Na odcinku prawie pół
kilometra, podobnie jak w przypadku inwestycji w Kościuszkowie oczyszczono istniejącą nawierzchnię bitumiczną i ułożono
warstwę profilująco – wyrównawczą z betonu asfaltowego. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Marzyński”
Sp. z o.o. z Jarocina.

DO GRABONOGA NA ROWERZE
W ramach środków zewnętrznych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zbudowano
most znajdujący się na rzece Stara Kania, na drodze powiatowej pomiędzy Gostyniem a Grabonogiem. Powstał także ciąg pieszo - rowerowy, który został wybudowany po wschodniej stronie jezdni. Przypomnijmy, że pierwsza część ścieżki pieszo - rowerowej powstała w ramach
Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego, dofinansowana została również przez Powiat
Gostyński i Gminę Piaski.
Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. Powiat pozyskał na ten cel 880.2 tys. zł z rezerwy
subwencji ogólnej budżetu państwa.

Gębice
Na prawie kilometrowym odcinku
drogi Gębice – Krzekotowice wykonano roboty bitumiczne, które polegały na frezowaniu istniejącej nawierzchni. Oczyszczono
i skropiono drogę emulsją asfaltową oraz położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Prace o wartości ponad 127 tys. złotych wykonała firma STRABAG
Sp. z o.o. z Pruszkowa. Inwestycje w Kościuszkowie, Magdalenkach i Gębicach zrealizowano
przy wsparciu gminy Pępowo.

TYŃSKI W BUDOWIE

Rokosowo
18 marca 2016 r. Starosta Gostyński Robert
Marcinkowski podpisał
umowę z firmą DROGBUD i - jeśli nic nie stanie
na przeszkodzie - już od
sierpnia 2016 r. mieszkańcy powiatu, będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi. Z zaoszczędzonych
środków
najprawdopodobniej powstanie ścieżka pieszo

- rowerowa. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie
poprawi się poziom bezpieczeństwa pieszych,
rowerzystów i kierowców.
Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od
ronda w miejscowości
Krobia do skrzyżowania
ul. Poniecka w Pudliszkach jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ra-

mach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej”
oraz dzięki współpracy z
Gminą Krobia.
Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo
Drogowe
„DROGBUD”
zaoferowało najniższą cenę w
przetargu na inwestycję i wyremontuje drogę za 3.193.708,07 zł.
W ramach robót wyre-

montowany zostanie odcinek na długości 3,67
km. Zakres prac obejmie m.in. poszerzenie
jezdni do szerokości 6,5
m, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, ułożenie siatki z
włókna szklanego, położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, a także utwardzenie
poboczy. Powstaną be-

tonowe krawężniki, wjazdy i chodnik z kostki brukowej, droga zostanie
oznakowana,
pojawią
się także specjalne elementy oznakowania zasilane energią słoneczną. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powstaną lewoskręty i przejścia dla pieszych.

WAŻNA INWESTYCJA Z DUŻYM DOFINANSOWANIEM
Jedna z największych inwestycji powiatowych ostatnich lat pn. „Przebudowa drogi powiatowej od
ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania ul. Poniecka w Pudliszkach” nabiera realnych kształtów.
Wykonawca wyłoniony w przetargu właśnie rozpoczyna prace.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w miejscowości
Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką w Pudliszkach”

źródło: gostyn.e-mapa.net

W Rokosowie natomiast wzdłuż
drogi powiatowej powstał nowy
chodnik. Inwestycja prowadzona
była na długości 250 metrów. W
ramach prac ustawiono krawężnik i obrzeże betonowe, wykonano nawierzchnię chodnika i wjazdy z kostki brukowej. Roboty o
wartości niespełna 85 tys. złotych
wykonała Spółdzielnia Socjalna:
„ECCOS” z Krobi.

ul. Mostowa
Ulica Mostowa w Gostyniu to
ciąg często uczęszczany przez
jego mieszkańców, stąd ważny
był jego remont. Modernizacja w
dwóch etapach objęła ponad 140
metrów bieżącego chodnika.
W pierwszym etapie w ramach
robót położono szarą kostkę brukową oraz krawężnik betonowy i
obrzeża betonowe.
Wykonawcą
przedsięwzięcia
była firma Brukarska „ WIT-BUD”
mgr inż. Witold Niedziela. Połowa kosztów inwestycji pochodzi z
budżetu gminy Gostyń. Całkowity
koszt zadania wyniósł 17.476,23
zł.
Drugi etap inwestycji polegał na
przebudowie odcinka na długości 70 mb. W ramach prac wykonano rozbiórkę krawężnika,
nawierzchni z płyt betonowych,
wjazdów do posesji z płyt betonowych i masy bitumicznej. Na
całej długości położono kostkę
brukową o łącznej powierzchni
118,5 m². Ustawiono także elementy bezpieczeństwa ruchu
(tzw. ogrodzenie segmentowe)
na skrzyżowaniu ulic Mostowa –
Polna na długości 10 m. Modernizacja 70 mb odcinka kosztowała 14 797,33 zł.
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DUSINA - DALESZYN - OSOWO - STANKOWO - GRANICA POWIATU
Inwestycja pomiędzy drogą wojewódzką a Daleszynem, Osowem, Stankowem aż do granicy powiatu budziła w ostatnim
czasie spore emocje. Projekt, którego wartość oszacowano na
6 mln złotych, najprawdopodobniej otrzyma wsparcie finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3 mln złotych. Pozostały wkład własny zabezpieczył ostatecznie Powiat Gostyński,
choć wcześniej liczono na deklarowane wsparcie gminy Gostyń.
Przypomnijmy, w czerwcu 2015
roku gmina Gostyń zapewniała,
że burmistrz wystąpi do Rady
Miejskiej z wnioskiem o pokrycie 50% kosztów inwestycji. Deklaracja była tym bardziej cenna, że Powiat Gostyński zamierzał ubiegać się o dofinansowanie na budowę odcinka z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.
W październiku 2015 roku powiatowi urzędnicy przygotowali zatem i złożyli stosowny wniosek, który dziś znajduje się na
pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów objętych dofinansowaniem i wszystko wskazuje na to, że je otrzyma. Dopiero w listopadzie 2015 roku do
Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo, w którym wskazano, że gmina Gostyń nie planuje
w swoim budżecie dodatkowych
środków. Okazało się to o tyle

niepokojące, że powiat samodzielnie opracował dokumentację techniczną i złożył w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o
dofinansowanie inwestycji.
Na marginesie należy pozostawić sprawę wzajemnych rozliczeń służących pozyskaniu
środków zewnętrznych. Kwota 1 680 000 zł, którą gmina
przekazała na tę drogę może
być odczytana jedynie jako forma rekompensaty za taką samą
(1 680 000 zł) kwotę, którą powiat przekazał gminie na budowę ul. Polnej. Realna wartość
wsparcia gminy była więc zerowa. Dlatego postanowiono wrócić do rozmów.
Ponieważ całość wkładu własnego wynosi 3 000 000 zł samorząd powiatowy oczekiwał, że zgodnie z dotychczasową praktyką połowę tej sumy,
a więc 1 500 000 zł przekaże

Powiat gminie Gostyń

gmina Gostyń. Podczas sesji
Rady Miej- źródło: gostyn.e-mapa.net
skiej w Gostyniu wystosowano pismo do
Powiatu Gostyńskiego z deklaracją wsparcia inwestycji, jeśli
powiat zrealizuje ją w całości.
Kwota, którą radni mieliby przeznaczyć była jednak połową zakładanej, a więc nie pokrywała
się z wcześniejszą deklaracją.
Radni Powiatu Gostyńskiego
odpowiedzieli również listem, w
którym podziękowali za ten gest
współpracy zaznaczając, że
proponowana kwota nie rozwiązuje problemu. „Choć realizacja inwestycji w pełnym wymiarze wydaje się bardzo prawdopodobna, nie możemy również
złożyć oczekiwanej przez Państwa pisemnej deklaracji, nie
znając rozstrzygnięć przetar-

gmina Gostyń powiatowi

1 680 000 - 1 680 000 =
„Biorąc pod uwagę wzajemne rozliczenia, powiat zaplanował odpowiednie środki.
„Wymieniliśmy się” tymi pieniędzmi, by uzyskać więcej punktów w rankingu, a bilans wyszedł na zero. Uznaliśmy, że zgodnie z wcześniejszymi zasadami współpracy i złożoną deklaracją pozostałą część zapewni gmina Gostyń”. (ze Stanowiska Rady Powiatu Gostyńskiego)

DROGA NA LATA

0zł

Mimo pisma z czerwca 2015 roku
(patrz niżej) wsparcie powiatowej
inwestycji przez gminę Gostyń po
uwzględnieniu „wymiany pieniędzy” wyniosło 0 zł.

gowych – zaznaczyli powiatowi
radni. Z drugiej strony, czekając
dalej na konkretne kroki gminy
Gostyń, może dojść do niepokojących opóźnień procesu inwestycyjnego. Proponujemy rozsądny kompromis. Dla zbilansowania wcześniejszej deklaracji i
chcąc pozostać uczciwymi wobec innych gmin, które współpracują z powiatem, oczekujemy większego zaangażowania
finansowego gminy Gostyń w
przyszłości. Już dziś wnioskujemy, żeby Rada Miejska podjęła uchwałę o pomocy finansowej na przyszły rok, gdzie niewykorzystana, a deklarowana
przez Państwa, kwota zostanie proporcjonalnie powiększona i wesprze wspólne przedsię-

Paweł Szczepaniak - sołtys Stankowa:
To inwestycja, na którą Stankowo czekało 40 lat. Wpłynie ona
pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia. Stankowo po prostu będzie piękniejsze, a droga ta stanie się wizytówką Powiatu. Dla naszej wsi mam nadzieję ta inwestycja nie
zakończy się w tym roku, w przyszłym bezpośrednio do Stankowa będzie doprowadzona nowa droga z Żelazna. W sezonie letnim jest to często uczęszczany szlak.

Mieszkańcy początkowo do planów
tej inwestycji podchodzili z dużym dystansem, po prostu nie wierzyli, że tak
duża inwestycja może dojść do skutku. Późniejsze nieporozumienia na linii Gmina-Powiat i reakcje mieszkańców utwierdziły mnie w przekonaniu,
że dla mieszkańców nie jest ważne, kto
jest administratorem tej drogi, zależy
im tylko na tym, aby ta droga powstała.
Dla mnie ostateczna deklaracja Starosty jest satysfakcjonująca, ponieważ
widzę determinację i chęć, aby ta droga powstała i wierzę, że tak się właśnie

* dane w przybliżeniu

(z 10 zł płaconego podatku)

stanie.
O tym, jak ważna jest współpraca pomiędzy samorządami gminnymi, a powiatowymi, świadczą dane liczbowe.
Statystyczny mieszkaniec gminy Gostyń z podatków które
płaci, rocznie oddaje na zadania burmistrza ponad 1600
zł, a na zadania starosty trochę ponad 180 zł. Jeśli dodać
do tego 485 km dróg, którymi powiat zarządza, rachunek
jest prosty: żeby móc remontować strategiczne odcinki,
potrzebne jest wsparcie gmin.

wzięcia, np. na drogach w Krajewicach, Ziółkowie czy przy
budowie łącznika obwodnicy”.
Powiat postąpił zgodnie z zapowiedziami. Radni powiatowi przeznaczyli na tę inwestycję środki z nadwyżki budżetowej oraz oszczędności po zimie.
Starostwo już ogłosiło przetarg i
wiele wskazuje na to, że otrzyma dofinansowanie z rządowego programu. Jeśli nic nie stanie
na przeszkodzie, inwestycja zostanie zrealizowana na odcinku
prawie 11 kilometrów od skrzyżowania z ulicą Poznańską w
Gostyniu przez Dusinę, Daleszyn, Markowo, Osowo, Stankowo aż do granicy z powiatem
kościańskim.

Mimo powyższej deklaracji gmina Gostyń nie przekazała
odpowiednich pieniędzy na drogę do Stankowa.

„Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434-Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu”
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Z Wieszkowa przez Żelazno, Stankowo, Osowo aż do Daleszyna po nowo wyremontowanej drodze. To możliwe, jeśli Powiat Kościański pozyska środki na inwestycję z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Powiat Gostyński wyremontuje drogę w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. 22 marca
starostowie obu samorządów podpisali porozumienie o współpracy. Priorytetem jest
połączenie powiatów zmodernizowaną drogą.
granicy z powiatem gostyńskim.
Jeden z wymogów formalnych
programu to porozumienie z sąsiednim samorządem. Kontynuacją inwestycji planowanej w Powiecie Kościańskim jest droga, na
którą Powiat Gostyński najprawdopodobniej pozyska środki z
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”
(inwestycja znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej z
dużą szansą na dofinansowanie).

gą wojewódzką 434. Dzięki tym
dwóm inwestycjom mieszkańcy
obu powiatów będą mogli przemieszczać się pomiędzy Gostyniem a Kościanem, nową drogę
na lata zyskają także mieszkańcy
wsi, przez które przebiega trasa.
22 marca 2016 roku Starosta
Gostyński Robert Marcinkowski i Starosta Kościański Bernard
Turski podpisali porozumienie o
współpracy. Z jego treści wynika,
że oba samorządy zobowiązują

po stronie Powiatu Gostyńskiego. Warunkiem realizacji zadania
jest uzyskanie dotacji przez Powiat Kościański ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie
z założeniami, Powiat Kościański zrealizuje inwestycję do końca
2018 roku, jeśli otrzyma środki z
PROW. Powiat Gostyński planuje
remont całego odcinka, co jednak
uzależnione jest od pozyskania
środków zewnętrznych. Miesz-

DROGA, KTÓRA ŁĄCZY POWIATY
POWIAT KOŚCIAŃSKI

POWIAT GOSTYŃSKI

źródło: gostyn.e-mapa.net

Powiat Kościański w najbliższym
czasie będzie się starał o dofinansowanie z Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wieszkowo – Żelazno aż do

Modernizacja planowana jest na
odcinku Stankowo – Osowo – Daleszyn aż do skrzyżowania z dro-

się zrealizować zadania drogowe, które będą kontynuacją jednego ciągu drogowego. Chodzi
o: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu – (Stankowo)” po stronie Powiatu Kościańskiego i „Przebudowę drogi powiatowej nr 3909P
od granicy powiatu do miejscowości Stankowo” w ramach planowanej inwestycji: „Przebudowy drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu”

kańcy mogą jednak liczyć, że w
tym roku wyremontowane zostanie co najmniej 800 metrów drogi od Stankowa do granicy z Powiatem Kościańskim. – Porozumienie połączy nie tylko Powiat
Kościański z Powiatem Gostyńskim, ale przede wszystkim połączy mieszkańców – komentuje
Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. – Dokument jest także dowodem na to, że samorządy
mogą ze sobą skutecznie współpracować.

NASZA STREFA ZIELENI
Żeby zwyciężyć musieli wykazać się kreatywnością, oryginalnością, estetyką i wyrazistością przekazu. Dziesięciu uczniów Zespołu Szkół Rolniczych
w Grabonogu z klasy technik krajobrazu wzięło udział w konkursie pod hasłem: „Nasza Strefa Zieleni”. W ramach rywalizacji przygotowali projekty zagospodarowania przestrzennego dla wybranych lokalizacji na terenie gmin
Powiatu Gostyńskiego. Komisja konkursowa, która zebrała się 10 marca oceniła wszystkie prace i wybrała trzy najlepsze.
Konkurs pod pełną nazwą:
„Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych na terenie powiatu gostyńskiego” ogłoszony został w grudniu ubiegłego
roku. Uczniowie Zespołu Szkół
Rolniczych w Grabonogu klasy
technik krajobrazu mieli za zadanie przygotować plan zagospodarowania przestrzennego
dla wylosowanych przez siebie lokalizacji. Miejsca te wskazane zostały przez wszystkie
gminy Powiatu Gostyńskiego.
Prace konkursowe zostały ocenione na posiedzeniu w dniu
10 marca. Komisja Konkursowa wybrała 3 najlepsze.
Uroczyste wręczenie nagród
miało miejsce 16 marca w sali
posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Wśród
trzech zwycięzców znaleźli się:
Kacper Michalak, który przygotował projekt zagospodarowa-

nia przestrzennego dla miejscowości Skoraszewice, Łukasz Hubert Wolniak przygotowujący plan dla Skokówka oraz
Kinga Zaremba za projekt adaptacji parku w Pogorzeli. Wyniki ogłosił Wicestarosta Gostyński Czesław Kołak. Laureaci otrzymali czeki o wartości

300 zł, pozostali upominki w
postaci gadżetów. Gratulacje
uczestnikom złożył również
Zbigniew Kwiatkowski z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Wszystkie projekty wykonane
zostały pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych w

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW!
zakresie architektury krajobrazu – Marcina Furmana, który zauważa: - Zwycięskie
prace prezentują wysoki poziom warsztatowy, przedstawiają najbardziej kompletną propoUczestnicy konkursu wraz z wylosowanymi
zycję
zagolokalizacjami
spodarowania Anna Dratwiak (Pogorzela), Olga Kaźmierczak (Gogolewo),
terenu i gwa- Adrian Kuczkowiak (Osiedla Głogówko), Kacper Michalak
rantują odpo- (Skoraszewice), Dawid Szynka (Janiszewo), Łukasz Huberta
wiedni poziom Wolniak (Skokówko), Kinga Zaremba (Pogorzela), Weronika
Chuda (Skoraszewice) Patrycja Szuba (Janiszewo), Dagmara
komfortu użyt- Hasińska (Rębowo).
kowego. PoW sumie w ramach konkurnadto bardzo
czytelnie wyjaśniają przyjęte su wykonano 10 projektów dla
rozwiązania, ze szczególnym siedmiu wskazanych przez
uwzględnieniem wielowarian- gminy Powiatu Gostyńskiego
towego wykorzystania terenu. miejscowości. PrzedstawicieDlatego też Komisja Konkurso- le wszystkich sołectw czy miast
wa uznała przedmiotowe pra- dzięki temu otrzymają gotowe
ce jako najlepsze i najbardziej plany zagospodarowania przeodpowiadające
potrzebom strzennego ich miejscowości.
mieszkańców miejscowości.
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POWIAT ZAPRASZA

Sprawy rodzinne – alimenty, rozwody czy kwestie rozdzielności majątkowej – to najczęstsze tematy, z którymi do adwokatów i radców
prawnych, udzielających bezpłatnie porad zwracają się mieszkańcy
Powiatu Gostyńskiego. - Bardzo dużo osób również ma problemy
z zadłużeniami i zobowiązaniami wobec banków czy parabanków –
przyznaje adwokat Marta Potocka. Choć usługa ta działa już od początku roku, nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. A szkoda.
Bo w ramach bezpłatnej pomocy prawnej można nie tylko uzyskać
poradę, ale też pomóc w sporządzeniu wzoru pisma wszczynającego dane postępowanie.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNAziała?
Myślę, że ludzie często się wstydzą. Przyjść i ujawnić, że ma się jakieś problemy z prawem, do tego jest się w trudniej sytuacji finansowej,
czy klientem opieki społecznej jest dla wielu osób po prostu krępujące.
Gdy jak już taka osoba przyjdzie, widać pewne zakłopotanie. Nie ma
jednak powodów do wstydu. Po to przecież jesteśmy- przekonuje
adwokat Marta Potocka.

Od stycznia 2016 roku obowiązuje ustawa, w ramach której w całej Polsce organizowana jest bezpłatna pomoc prawna. W Powiecie Gostyńskim
funkcjonują trzy punkty, świadczące usługi na terenie wszystkich gmin. W jednym z nich, w
siedzibie Starostwa Powiatowego spotkać można między
innymi adwokat Martę Potocką. Kto może skorzystać z jej porad?
- Są to osoby, które spełniają określone w ustawie kryteria. Muszą dysponować oryginałem bądź też odpisem decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczeniem o udzieleniu
tego typu świadczenia. Porady prawne udzielamy także
członkom rodzin posiadających
kartę dużej rodziny, osobom,
które legitymują się zaświadczeniem o posiadaniu statusu
kombatanta, osobom represjonowanym oraz weteranom wojennym, którzy posiadają ważną
legitymację. A także osobom,
które nie ukończyły 26 roku życia lub ukończyły 65 rok życia –
w tym kryterium wystarczy okazać się dowodem osobistym,
na podstawie którego adwokat lub radca prawny udzielający pomocy będzie mógł zweryfikować te dane – wyjaśnia pani
adwokat. Przyznaje jednak, w
porównaniu z Powiatem Śremskim, gdzie również udziela porad prawnych, że zainteresowanie jest niewielkie. Z czego to
wynika? - Myślę, że ludzie często się wstydzą. Przyjść i ujawnić, że ma się jakieś problemy
z prawem, do tego jest się w

trudniej sytuacji finansowej, czy
klientem opieki społecznej jest
dla wielu osób po prostu krępujące. Gdy jak już taka osoba
przyjdzie, widać pewne zakłopotanie. Nie ma jednak powodów do wstydu. Po to przecież
jesteśmy- przekonuje.
W bezpłatnym punkcie porad
prawnych przede wszystkim
uzyskać można informacje, ja-

kie są możliwości rozwiązania
problemów, z którymi borykają się mieszkańcy. Oprócz tego
osoby takie otrzymują wzór wypełnienia pisma procesowego
wszczynającego sprawę. Adwokaci nie sporządzą natomiast
odwołania czy apelacji. - Informujemy o tym, co mogą w danej
sytuacji zrobić, jaki jest obowiązujący stan prawny, jakie mają
prawa i obowiązki, gdzie mogą
się zwrócić z odpowiednim pozwem czy wnioskiem. Jeżeli
chodzi o zadłużenia proponujemy polubowne załatwianie sporów zanim sprawa trafi do sądu.
Jeżeli jest taka potrzeba, kierujemy do innych jednostek lub organów- dodaje adwokat Marta
Potocka. Jakie są najczęstsze
problemy mieszkańców? - Są to
sprawy rodzinne, np. sprawy o
rozdzielność majątkową, rozwody, alimenty. Bardzo dużo osób

również, przynajmniej spośród
tych, które zgłosiły się na moje
dyżury, to ma problemy z zadłużeniami i zobowiązaniami
wobec banków czy parabanków – mówi adwokat. Są także
sytuacje szczególne – nie są to
sytuacje szczególne wykreśliłabym to zdanie lub wskazała, iż
zdarzają się również problemy z
zakresu prawa karnego. - Miałam np. przypadek,
w którym pani potrzebowała
pomocy prawnej w zakresie prawa karnego.
Udzieliłam jej porady
i skierowałam ją do
organów ścigania,
policji czy prokuratury, aby złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – mówi adw.
Marta Potocka. Adwokaci zajmą się
każdą sprawą,
z wyjątkiem tych, związanych z
prawem podatkowym, dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej, z zakresu prawa
dewizowego, celnego i handlowego.
Klienci często wracają do prawnika, który już raz udzielił im pomocy. Punkt zlokalizowany
w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu obsługują trzy osoby.
- Jestem ja, mec. Hęćka – Sroka i mec. Szymańska i zmieniamy się co trzy tygodnie. Jeżeli
dana osoba mnie informuje, że
przyjdzie po raz kolejny i z racji,
że problem już mi przedstawiła,
chciałaby się spotkać ze mną,
to zawsze informuję, w którym tygodniu będę. Oczywiście
może się to zmienić, gdyż czasami się zastępujemy ze względu na chorobę czy inne zdarzenia losowe – przekonuje mecenas Marta Potocka.

jak

d

Punkt 1 - Samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej, w którym pomoc prawną świadczą radcowie prawni
wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Poznaniu z siedzibą w:
a) Borku Wlkp. - Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
poniedziałek od godz. 14:00 do godz. 18:00;
b)
Poniecu - Gminne Centrum Kultury, ul. Szkolna 3, 64-125
Poniec,
wtorek od godz. 13:00 do godz. 17:00;
c) Pogorzeli - Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela,
środa od godz. 9.00 do godz. 13.00;
d)
Krobi - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Powstańców Wlkp. 126,
63-840 Krobia,
środa od godz. 15.00 do godz. 19.00;
e) Pępowie - Centrum Sportowo - Kulturalne, ul. St. Nadstawek 1a,
63-830 Pępowo,
czwartek od godz. 12.30 do godz. 16.30.

CO? GDZIE? KIEDY?
Punkt 2 - Samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej, w którym pomoc prawną świadczą adwokaci
wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu
z siedzibą w:
a) Piaskach - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum, ul. Drzęczewska 9, 63-820
Piaski,
poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00;
b) Gostyniu - Starostowo Powiatowe, ul. Wrocławska 256, 63-800
Gostyń,
od wtorku do piątku od godz. 13.00 do godz. 17.00.
Punkt 3 – Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w drodze
otwartego konkursu ofert, w którym pomoc prawną świadczą prawnicy wyznaczeni przez Stowarzyszenie „Dziecko”.
Prawnicy świadczą pomoc prawną według następującego
harmonogramu:
poniedziałek - od godz. 12:30 do godz. 16:30;
wtorek - od godz. 15:15 do godz. 19:15;
środa - od godz. 15:15 do godz. 19:15;
czwartek – od godz. 10:00 do godz. 14:00;
piątek – od godz. 8:00 do godz. 12:00.
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- Jak się masz? – Jak poszło na matematyce? – Zdążyłaś zjeść? W ten sposób rozpoczyna się
każda próba chóru LOGOS, działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Tą prawdziwie przyjacielską atmosferę tworzy zespół oraz dyrygent – Leszek Marciniak, solista zespołu Affabre Concinui z Poznania. A ponieważ wiele rzeczy dzieje się przypadkiem, pan Leszek w Gostyniu znalazł się dzięki splotowi wydarzeń. Po prostu trafił na
ogłoszenie w internecie.

„LOGOS”
GOSTYŃSKI CHÓR POWIATOWY
Wiele lat dyrygentem gostyńskiego licealnego chóru był Andrzej
Jankowski. Po przejściu na emeryturę, miejsce to pozostawało
nieobsadzone. Szkoła zamieściła więc ogłoszenie, na które przypadkiem natrafił Leszek Marciniak – dyrygent, muzyczny wirtuoz i długoletni członek zespołu Affabre Concinui. -. Zainteresowałem się tym ogłoszeniem. Zacząłem szukać informacji na temat szkoły i chóru. Znalazłem też
fragmenty występów, w nich odkryłem potencjał – wspomina. Pomyślałem też sobie, że z taką
młodzieżą warto pracować.
Postanowił zatem, że stworzy
czterogłosowy chór, złożony z sopranów, altów, tenorów i basów.
Na początku pomysł spotkał się
z entuzjazmem młodzieży. Liczba
zainteresowanych uczniów jednak spadała. Głównie przez założenie, że próby odbywać się
będą poza lekcjami. – Przyjąłem,

że zajęcia nie mogą być realizowane kosztem matematyki, fizyki czy innych ważnych przedmiotów. Ja też kiedyś chodziłem do liceum i zależało mi na wszystkich
lekcjach. Obecnie w chórze śpiewa około 20 osób, które myślą
podobnie jak ja – zauważa.
Tylko mężczyzn brak
Bardziej chętne do śpiewania w
chórze są dziewczyny. Jak mówi
dyrygent, chłopców trzeba z tłumu czasem „wyławiać”. W pewnym momencie okazało się, że
wśród śpiewaków brakuje czterech głosów męskich –głównie basów i tenorów. Był to przyczynek do otwarcia ‘LOGOS’ na
mieszkańców powiatu gostyńskiego. Już teraz w chórze śpiewa uczeń technikum oraz absolwent liceum, obecnie studiujący i
pracujący, niedawno do muzyków
dołączył uczeń szkoły zawodowej
– przyszły fryzjer stylista. Wśród

WIEŚCI Z FACEBOOKA

chórzystek zaś od roku występują
uczennice gimnazjum. - I to mnie
właśnie zastanowiło – wspomina
Leszek Marciniak. - Może otworzyć się na społeczność Gostynia
i powiatu gostyńskiego i nie zamykać się tylko w murach szkoły.
Okazało się, że może to jest droga do jakiegoś sukcesu – dodaje.
Dziś dyrygent do chóru zaprasza
wszystkich
zainteresowanych,
głównie mężczyzn śpiewających
basem i tenorem. - Każdy musi
oczywiście przejść przesłuchanie – zastrzega. Podczas spotkania z dyrygentem oko w oko, wystarczy 10 minut, żeby się rozeznać, czy dana osoba ma zdolności, by śpiewać w chórze czy nie.
Jesienny debiut
Próby chóru odbywają się dwa
razy w tygodniu To wystarczająco, by wyćwiczyć dany repertuar, przygotować się do występów. Gdzie koncertuje „LOGOS”?

- Jesteśmy zawsze w gotowości
na potrzeby uroczystości szkolnych. Była też Gala Wolontariusza Roku oraz pierwszy otwarty, koncert podczas projektu „Jesienne spotkania w gostyńskim liceum”. Wówczas mieszkańcy powiatu gostyńskiego mogli po raz
pierwszy usłyszeć chór na żywo.
- Słuchacze ocenili bardzo wysoko prezentację chóru. Ja jako dyrygent nie byłem w pełni zadowolony z powodu niepełnej obsady w głosach – wspomina Leszek
Marciniak. Okazało się, że zmiany są dobrze przyjmowane.
Przyjacielskie śpiewanie
Próba powinna rozpocząć się
rozśpiewaniem. Ma ona sens
wtedy, gdy mam komplet śpiewaków. -. Musimy głosami zaglądać do utworów – tłumaczy Leszek Marciniak. - Po prześpiewaniu z każdym głosem jego partii, co jest również formą rozśpie-

wania a zarazem przypomnienia,
potem można łączyć utwór w całość. W chórze panują naprawdę
przyjacielskie relacje. - Tworzymy rodzinną atmosferę. Witamy
się ze sobą, żegnamy. Jeżeli ktoś
nie może uczestniczyć w próbie,
przychodzi i uczciwie mówi o powodach – mówi dyrygent.
Cel? Gdyby chór mógł rozwinąć
skrzydła w pełnej czterogłosowej
obsadzie, chcielibyśmy mierzyć
się z innymi chórami szkolnymi
w konkursach, chcielibyśmy częściej pokazywać się na koncertach. Przemyślaną i systematyczną pracą można uzyskać bardzo
wysoki poziom wykonawczy. Co
więcej, można zawalczyć o jak
najwyższe laury. Wcale nie uważam, że w mniejszych miejscowościach nie można tego zrobić.
Można wszędzie – w najmniejszych wioskach nawet. Trzeba
do tego pozyskać ludzi z pasją –
podsumowuje Leszek Marciniak.

Komentuj i udostępniaj!
www.facebook.com/Powiat-Gostynki
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ZBLIŻA SIĘ

Powiat Gostyński, Gmina Piaski, Międzygminny Związek Turystyczny
„Wielkopolska Gościnna”, Towarzystwo Rowerowe Piaski przy współpracy z pozostałymi gminami Powiatu Gostyńskiego zapraszają na kolejną
edycję Wielkopolskiej Ofensywy Rowerowej. 12 czerwca z poszczególnych miejscowości ruszą grupy rowerzystów, by koło godziny 14 opanować plac przed Zespołem Szkół w Piaskach. Zapisy rozpoczynają się już
od 22 kwietnia.
Wszyscy, dla których rower to
przyjemny sposób na spędzanie wolnego czasu mogą wziąć
udział w Wielkopolskiej Ofensywie Rowerowej. Właśnie ruszyły zapisy na to wydarzenie. Zgłosić można się za pośrednictwem
serwisu www.trpiaski.pl, strony
internetowej powiatu (www.powiat.gostyn.pl) oraz stron pozostałych gmin w zakładce: ‘Wielkopolska Ofensywa Rowerowa”

lub wypełnić i podpisać kartę
zgłoszeniową i dostarczyć ją do
gminnych koordynatorów.
Trasy przejazdu z poszczególnych gmin dostępne są na stronach internetowych organizatorów. Rajd ruszy 12 czerwca ze
wszystkich gmin Powiatu Gostyńskiego.
Finisz będzie miał miejsce na terenie Zespołu Szkół w
Piaskach. Na miejscu zaplano-

wano szereg atrakcji, nie zabraknie dobrego jedzenia, konkursów o tematyce rowerowej, dobrej muzyki, gadżetów poprawiających bezpieczeństwo na rowerze oraz innych wartościowych
nagród. Zapisy trwają do końca
maja. Tradycyjnie też rozegrany
zostanie także rajd urodzinowy:
„202 km na 202. rocznicę urodzin Błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego”.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Urząd Gminy w Piaskach
Urząd Miejski w Borku Wlkp.,
Urząd Miejski w Pogorzeli,
Urząd Miejski w Poniecu,
Urząd Gminy Pępowo,
Urząd Miejski w Krobi,
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gostyniu,
Międzygminy Związek Turystyczny
„Wielkopolska Gościnna”

W ubiegłym roku na mecie pojawiły się setki rowerzystów

KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZOŻÓWKA

KUPON KONKURSOWY
IMIĘ I NAZWISKO....................................................................
ADRES: ...................................................................................

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

HASŁO: ..................................................................................
Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy.
Wśród osób, które do 13 maja dostarczą kupony do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
rozlosujemy nagrody - 3 zestawy upominków z logo powiatu.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie powiat.gosstyn.pl i profilu
Powiatu Gostyńskiego na facebooku. Z wybranymi osobami skontaktujemy się również telefonicznie.

