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Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Faktów Powiatowych”.
Chcemy, by było to dla Mieszkańców dobre źródło informacji na temat faktów
związanych z działalnością powiatu gostyńskiego. Przyjemnej lektury!
Redakcja
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TO BYŁO
WYDARZENIE
ZE SMAKIEM
Dobra muzyka i jeszcze lepsze smaki – tak można podsumować kolejne dożynki
powiatowe, które odbyły się
15 sierpnia na Świętej Górze.
Największe wydarzenie kulturalne powiatu gostyńskiego zgromadziło tłumy. Mieszkańcy chętnie gotowali z Janem Kuroniem, odwiedzali
chlebowe przedszkole, wiejskie targowisko czy stoiska
lokalnych producentów. Na
deser wystąpiły lokalne zespoły oraz gwiazda wieczoru
Halina Mlynkowa. S.7

Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego zapowiada:

W 2019 ROKU
ZAPRASZAMY
NA OTWARCIE
OBWODNICY
Inwestycja jest możliwa
dzięki współpracy samorządu wojewódzkiego z powiatem gostyńskim oraz gminami: Gostyń i Piaski Wlkp. Jej
wartość to prawie 140
mln złotych. S. 6-7

ŚCIEŻKA OTWARTA
Tłumy rowerzystów, biegaczy i spacerowiczów wspólnie z władzami samorządowymi otwarły ścieżkę rowerową na trasie Krobia – Pudliszki. Ponad dwukilometrowy odcinek traktu to efekt zaangażowania mieszkańców w budżet obywatelski oraz pomyślnej decyzji wojewody o poszerzeniu zakresu inwestycji przebudowy drogi na trasie Krobia – Pudliszki.

MISTRZYNIE
W STAROSTWIE
S.9

Jak mieszkańcy oceniają inwestycję? Czy ścieżka jest uczęszczana? Czytaj s. 5

WOJEWODA W POWIECIE GOSTYŃSKIM:

„

Powiat gostyński to jeden z liderów jeżeli idzie o pozyskiwanie środków.
Wnioski, które należy przygotować, by uzyskać dofinansowanie, są skomplikowane, ale w przypadku powiatu gostyńskiego zawsze profesjonalne i przygotowane zgodnie z wszelkimi wymaganiami”

PRACUJĄ
NA WŁASNY
RACHUNEK
O przedsiębiorczej stronie
powiatu gostyńskiego - s.8

6 września na zaproszenie Starosty Gostyńskiego do
powiatu gostyńskiego przyjechał Wojewoda Wielkopolski - Zbigniew Hoffman. -Mieliśmy okazję pokazać
potencjał rolniczy, przetwórczy i gospodarczy naszego
regionu oraz zaprezentowaliśmy efekty wspólnych infrastrukturalnych działań – mówił Starosta Gostyński.
Powiat Gostyński był drugim powiatem, który od początku pełnienia swojej funkcji odwiedził Wojewoda.

2

POWIAT GOSTYŃSKI WŚRÓD LIDERÓW

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Z WIZYTĄ
-Powiat gostyński to jeden z liderów jeżeli idzie o pozyskiwanie środków. Wnioski,
które należy przygotować, by uzyskać dofinansowanie, są skomplikowane, ale w
przypadku powiatu gostyńskiego zawsze profesjonalne i przygotowane zgodnie z
wszelkimi wymaganiami – powiedział podczas swojej wizyty w powiecie gostyńskim Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman. -Mieliśmy okazję pokazać potencjał rolniczy, przetwórczy i gospodarczy naszego regionu oraz zaprezentowaliśmy
efekty wspólnych infrastrukturalnych działań – mówił z kolei Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski. Powiat Gostyński był drugim powiatem, który od początku
pełnienia swojej funkcji odwiedził Wojewoda.
We wtorek 6 września na zaproszenie Starosty Gostyńskiego z
wizytą do powiatu gostyńskiego przyjechał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman. Po powitaniu w Starostwie Powiatowym i roboczej rozmowie dotyczącej spraw samorządu powiatu gostyńskiego, gość pojechał
na trasę Krobia – Pudliszki, by
zobaczyć efekty wspólnej inwestycji: przebudowy drogi i wykonania ścieżki rowerowej. Zadanie
uzyskało bowiem dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dzięki
oszczędnościom przetargowym i
zgodzie Wojewody, modernizację
można było rozszerzyć o budowę
ścieżki rowerowej na trasie Krobia – Pudliszki.
W czasie swojej wizyty Wojewoda odwiedził także dwa duże zakłady produkcyjne na terenie powiatu gostyńskiego. Proces technologiczny firmy Pudliszki Sp.
z o.o. zaprezentował jej Dyrektor Operacyjny – Robert Kubiak.
Przedsiębiorstwo jest jednym z
największych pracodawców w

powiecie gostyńskim, bazującym
na tradycji uprawy ziemi i przetwórstwa warzywno–owocowego. Większość surowców, z których powstają produkty firmy, pochodzi bowiem wprost z pól lokalnych rolników.
Kolejnym punktem wizyty było
przedsiębiorstwo Glinkowski, zajmujące się głównie produkcją bryczek i powozów konnych. Warto
zaznaczyć, że ponad 90% całej
produkcji tego rodzaju pojazdów
na świecie odbywa się w powiecie gostyńskim. Wojewoda zobaczył proces powstawania bryczek
od momentu określenia koncepcji
pojazdu, poprzez jego spawanie,
malowanie i tapicerowanie.
Z kolei na remontowanej drodze
Dusina – Daleszyn – Markowo –
Stankowo odbyła się konferencja
prasowa z udziałem Wojewody
Wielkopolskiego i Starosty Gostyńskiego. Ta inwestycja również
otrzymała dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019”. Wojewoda podkreślał, ze powiat gostyński jest
jednym z liderów w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych.
Przyznał także,
że jest to drugi
samorząd powiatowy, który odwiedził od
czasu pełnienia swojej funk-

cji. – Jestem bardzo zbudowany
tym pobytem – mówił. – Nieprzypadkowo wybrałem powiat gostyński, gdyż przewidywałem, że
będzie to dobrze przygotowana
wizyta. Miałem okazje zobaczyć
uwarunkowania miejscowe, lokalne dwie prężnie działające firmy oraz inwestycje drogowe. Infrastruktura drogowa to krwiobieg
dobrego funkcjonowania państwa
– dodawał.
Z kolei Starosta Gostyński Robert Marcinkowski dziękował Wojewodzie za wybranie powiatu gostyńskiego jako celu swojej podróży. – W imieniu mieszkańców i
samorządowców chciałbym bardzo serdecznie podziękować za
tę życzliwość i dobrze rozpoczynającą się współpracę z administracją rządową – mówił.
Ostatnim programem wizyty było
spotkanie z wójtami i burmistrzami powiatu gostyńskiego, które
miało miejsce w gabinecie Starosty Gostyńskiego. Była to okazja do poruszenia kilku tematów.
Zebrani rozmawiali o zmianach
w przepisach dotyczących farm
wiatrowych, programie 500+, zagrożeniach związanych z ewentualną budową kopalni odkrywkowej, decentralizacji służb oraz innych ważnych z punktu widzenia
samorządowców kwestiach.
Podczas wizyty Wojewodzie towarzyszyły: Anna ŻuchowskaBednarz Dyrektor Gabinetu Wojewody oraz jego asystentka Joanna Szczechowska.
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1 września 2016 roku były
również szczególny dla Pani,
gdyż rozpoczęła Pani pracę na
stanowisku dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w
Gostyniu. Jaką ma Pani wizję
funkcjonowania tej szkoły?
Nasza szkoła, jako instytucja nowoczesna, uwzględniająca realia zmieniającej się rzeczywistości, kładzie nacisk na: uczenie metodami aktywizującymi z
wykorzystaniem nowoczesnych,
dostępnych technologii, stosowanie motywacyjnego systemu
oceniania oraz jasno określonych zasad oceniania, indywidualizację kształcenia, stworzenie uczniom możliwości
wszechstronnego rozwoju.
W ofercie edukacyjnej szkoły są następujące klasy: matematyczno - fizyczne, biologiczno – chemiczne. W zależności
od rekrutacji mamy też klasy o
profilu humanistycznym i ogólnym, jeśli jest taka potrzeba to
tworzymy klasy o profilu humanistyczno- ogólnym. Mamy
w ofercie edukacyjnej klasę dwujęzyczną z językiem
angielskim jako drugim językiem nauczania. Obecnie
mamy klasę dwujęzyczną
pierwszą i trzecią. Jeśli chodzi o wizję szkoły, jak każda
placówka edukacyjna, tak i
nasze Liceum musi dzisiaj,
w związku z narastającym
niżem demograficznym nieustannie podejmować działania, aby nie tylko utrzymać
się, ale skutecznie konkurować na powiatowym rynku
oświatowym. Musimy dbać
o ciągły rozwój szkoły, a co
za tym idzie, analizować rynek, charakter potrzeb i
zmienność potrzeb klientów
szkoły. Ważnym zadaniem
jest doprowadzenie do konkurencyjności ZSO na tle innych szkół średnich. Takie działanie jest konieczne, gdyż musimy działać i myśleć długofalowo, kształtować ofertę (np. profile klas, wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, wybór nauczanych języków obcych, wysoki poziom nauczania), aby przyciągnąć jak
największą liczbę zainteresowanych uczniów, dzięki czemu
szkoła umocni swój wizerunek w
środowisku lokalnym i poza nim.
Jak zatem ocenić, czy młodzież jest dobrze przygotowa-

na na studia?
Decydując się na wybór nowej szkoły, uczeń i jego rodzic
w pierwszym rzędzie kierują się
oceną poziomu nauczania oferowanego przez placówkę, przygotowanie do matury, studiów wyższych i do samodzielności życia.
Biorąc to pod uwagę szkoła musi
położyć nacisk na utrzymanie
odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia. W tym celu należy: dokonywać
wstępnej diagnozy wiedzy
i umiejętności

Trzeba pamiętać, że dobry wynik maturalny to przepustka do
dalszego kształcenia na najlepszych uczelniach w Polsce.
Czy możemy generalnie powiedzieć, że młodzież kształcąca się w technikach i szkołach zawodowych powinna
wychodzić z nich z konkretnym zawodem i umiejętnościami, które pozwalają pod-

porządkowania zdobytej wiedzy,
umiejętność korzystania z różnych źródeł, umiejętność efektywnego współdziałania w grupie, organizowania i oceniania
własnej pracy, rozwiązywania
problemów oraz radzenia sobie
z nietypowością i złożonością.

towany przez nauczycieli języka angielskiego. Z 24 kandydatów do szkół średnich 18 zdecydowało się kontynuować naukę
w naszej szkole.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że planuje powrót do 4-letnich liceów. Jak
ZSO jest jedyną szkołą w po- Pani zapatruje się na te zmiawiecie gostyńskim, która ofe- ny?
ruje kształcenie w klasach Podchodzę do tych zmian z dud w u j ę - żymi nadziejami. Trzyletnie liz y c z - ceum to okres za krótki aby zren y c h . alizować materiał z poszczeNa czym gólnych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Tak
naprawdę uczniowie te
przedmioty realizuję w ciągu półtora roku. To też powoduje, że nie każdy z nich
- Atmosfera panująca w naszym Liceum powinna zachęcać młodzież do zdobywania wiedzy jest w stanie opanować tak
i umiejętności oraz realizowania planów i ambicji. Do stworzenia odpowiednich warunków dużą ilość materiału z wykonieczna jest współpraca uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji – mówi o wizji funkcjo- branych przedmiotów, to
również ma wpływ na wynowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu jego nowa dyrektor – Pani Danuta
niki na egzaminie maturalNiedźwiedzińska. Dla kogo powinno być liceum? Jak podchodzi do proponowanych zmian nym. Mam nadzieję, że to
w oświacie? Czy nadal stawia na Chór LOGOS? O tym w poniższym wywiadzie.
powrót do lepszego. Niestety nie mamy informacji na temat podstawy
programowej więcej trudno cokolwiek stwierdzić.

DOBRE LICEUM

TO PRZEPUSTKA NA DOBRE STUDIA

uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, ankietować
uczniów w celu rozpoznawania
przyczyn trudności związanych
z uczeniem się i ewaluacji stosowanych form i metod pracy dydaktycznej, doskonalić procesy
edukacyjne poprzez wdrażanie
wniosków wynikających z analizy wyników egzaminu maturalnego, kontynuować pracę nad
wewnętrznym systemem pomiaru osiągnięć uczniów(wielostopniowe sprawdziany: próbna matura, mała matura).

Pieniądze z PFRON

Ponad 79 tysięcy złotych pozyskał powiat gostyński z Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Środki przeznaczone zostaną na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
w Domu Pomocy Społecznej w
Chwałkowie. Wartość całego
projektu to prawie 140 tys. złotych.

jąć pracę, natomiast liceum
ma gwarantować dobrze zdaną maturę, wstęp na uczelnie
i świadomość, że uczeń sobie
na tych studiach poradzi?
Konieczna jest taka realizacja i
doskonalenie wybranych treści i
metod nauczania, aby w rezultacie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniowie uzyskali nie tylko odpowiednio wysoki poziom wiedzy z wybranych
przedmiotów, a także następujące umiejętności interdyscyplinarne: umiejętność łączenia i

polega nauka w niej?
W klasie dwujęzycznej uczniowie w cyklu trzyletnim realizują
270 godzin języka angielskiego.
Ponadto od klasy drugiej realizują dwa przedmioty dwujęzycznie
w zakresie rozszerzonym, jest to
historia i biologia.
To jedyna klasa z ZSO, do której odbywają się egzaminy
wstępne…
Jest to sprawdzenie umiejętności językowych uczniów. W tym
roku odbył się taki test przygo-

Będzie samochód w DPS Chwałkowo
Pieniądze pochodzą z „Programu wyrównywania szans między regionami III”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 60% w
Domu Pomocy Społecznej pojawi się nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Będzie on wykorzystywany do wyjazdów podopiecznych do urzędów, specja-

listycznych poradni, szpitali oraz
na zabiegi rehabilitacyjne. Wartość całego projektu to niecałe 140 tys. złotych. Nieco ponad
79 tys. złotych pochodzić będzie
z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Resztę dołoży powiat gostyński.

Wizytówką
Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i całego powiatu
gostyńskiego jest Chór
Logos. Czy młodzież
nadal będzie mogła rozwijać w nim swoje muzyczne talenty?
Chór to tradycja naszej
szkoły. Jestem po rozmowach z dyrygentem – panem Leszkiem Marciniakiem, który planuje rozbudować chór. Na godzinach
wychowawczych
dokonuje przesłuchań w
poszczególnych klasach
i wyłania młodych artystów. Chór to też promocja naszej szkoły oraz powiatu
gostyńskiego. Rozmawialiśmy
również o zróżnicowaniu repertuaru i wprowadzeniu polskich
utworów.
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PGS - UNIKATOWY W POLSCE
Program Grantów Społecznych unikatowy na skalę Polski. Powiat gostyński
jako pierwszy samorząd w kraju realizuje program, w którym o środki na projekty aplikować mogą grupy nieformalne. W tym roku grant w wysokości 2 tysięcy złotych trafił do 13 grup. Dodatkowo sześć najlepszych otrzymało jeszcze tysiąc złotych w bonusie od Powiatowego Banku Spółdzielczego. Dzięki
temu można śmiało powiedzieć: dzieje się w powiecie!
Pogorzela. Świeże powietrze z łaciatą zamiast komputera

O programie PGS pisze także serwis samorząd.pap.pl. W artykule:
„Gostyń przed Łodzią”, czytamy, że: „To jednak nie Łódzkie jako pierwsze przyznało granty dla sołectw. Już cztery lata temu w ramach Programu Grantów Sołeckich dotacje przekazał Powiat Gostyński. Artykuł
jest sprostowaniem wcześniejszej publikacji, w którym podano, że woW niedzielę 4 września w Głuchowie odbył się II Turniej o łaciatą statuetkę. W ramach imprezy przewidziajewództwo łódzkie pierwsze w kraju przyznało granty na działania spono szereg atrakcji dla dzieci takich jak: dmuchany zamek, trampolina, malowanie twarzy, łaciata krowa gotołeczne dla grup nieformalnych
wa do wydojenia, przejażdżki motorami grupy „Wolni Jeźdźcy”. Także dorośli mogli się wybornie bawić na występach kabaretu „Maliny” a także wysłuchać śpiewu sióstr Kozłowskich z Gostynia. Centralnym punktem imprezy był jednak turniej w, którym udział wzięły 3 drużyny reprezentujące wioski: Łukaszew, Bułaków i Ochlę.
27 sierpnia w Godurowie na polanie u
"Pawelców" odbył się festyn dla dzieci. Zebrani skosztowali grochówki, były
też domowe wypieki, które przyniosły osoby mieszkające w Godurowie.
Dla najmłodszych przygotowano paczki z prezentami, dmuchańce i wiele innych atrakcji. Wszyscy wspólnie bawili
się podczas rozgrywek sportowych. Imprezę zakończyło ognisko.

Piaski. Zdrowy smak wiejskich specjałów

Jesień to czas przygotowywania przetworów, nie inaczej jest w Kołach
Gospodyń działających na terenie Gminy Piaski. Panie postanowiły, że
“zdmuchną kurz” ze starych pożółkłych kartek skrywanych w domowych
zeszytach i przygotowują zdrowe przetwory, którymi częstują swych gości.

Piaski. Zakończenie wakacji

RAZEM INTEGRUJĄ MIESZKAŃCÓW
Mieszkają obok siebie od wielu lat, teraz postanowili się lepiej poznać. W ramach projektu: „Razem integrujemy mieszańców” realizowanym ze środków Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (w powiecie gostyńskim program obsługuje Stowarzyszenie Dziecko) przez Koło Gospodyń Wiejskich mieszkańcy wsi Chumiętki i podopieczni DPS spotykają się, wspólnie bawią się, ćwiczą, tworzą i gotują.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstaje pomieszczenie kuchenne, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wioski. Podczas organizowanych w
świetlicy spotkań będzie można przygotowywać kawę, herbatę czy również poczęstunek. Ponadto zaplanowano szereg wydarzeń takich jak: warsztaty zajęciowo- terapeutyczne, zakończenie lata, Dzień Seniora, w których udział biorą również mieszkańcy domu pomocy społecznej.
Małgorzata Karolczak, jedna
z pomysłodawczyń projektu,
Koło Gospodyń Wiejskich
w Chumiętkach:

Na podstawie rozmów z mieszkańcami DPS wywnioskowałyśmy,
że czują się oni mało zintegrowani z mieszkańcami wioski. Stąd pomysł na projekt. Stwierdziłyśmy,
że warto coś zrobić w tym kierunku. Chciałyśmy zaangażować
większość mieszkańców, również,
dzieci i młodzież. Chciałyśmy, aby
nabyli umiejętności zachowywania właściwych relacji międzyludzkich, nie byli obojętni względem innych, zwłaszcza osób starszych
i niepełnosprawnych. A w drugą
stronę - mieszkańcy DPS poczuli przynależność do lokalnej wspólnoty. We wszystkie działania bardzo chętnie włącza się dyrekcja i
personel DPS. Spotkania wprowadzają w życie mieszkańców DPS
trochę zwykłej codzienności. Więzi między mieszkańcami umacniają się, nawiązują się również nowe
przyjaźnie. Chcielibyśmy kontynuować naszą współpracę. Mamy
w planach przygotowanie wspólnych jasełek, co nie jest działaniem
uwzględnionym w projekcie. Chcemy też w przyszłości wspólnie zająć się zagospodarowaniem starej
płyty tanecznej, jest to teren przed
Domem Pomocy Społecznej.

To urozmaicenie rzeczywistości…
mówi o projekcie
DPS w Chumiętkach

Agnieszka

Na czym polega projekt, który realizuje KGW
Projekt zakłada wzmocnienie więzi pomiędzy mieszkańcami wsi z
mieszkańcami DPS.
Jakie korzyści dla mieszkańców
przynoszą tego typu inicjatywy?
Dzięki projektowi mieszkańcy domu
pomocy społecznej mogą nawiązać nowe kontakty z mieszkańcami wioski w warunkach dla nich bezpiecznych, w przyjaznej, sympatycznej atmosferze. Ponadto mieszkańcy DPS mogą zaprezentować
swoje umiejętności oraz dorobek,
mogą się tak po ludzku pochwalić.
Nie można też zaprzeczyć, że dla
naszych mieszkańców każda tego
typu inicjatywa to po prostu doskonała rozrywka i urozmaicenie codzienności.
Czy zauważa Pani, że oba środowiska integrują się, zaprzyjaźniają?
Oczywiście, podczas wspólnych
zajęć atmosfera jest zawsze bardzo wesoła, radosna, rozmowy toczą się na różne tematy. Mieszkańcy są wobec siebie bardzo otwarci
nawzajem. Mieszkańcy wioski i DPS
mają okazję poznać swoje problemy, lepiej dzięki temu siebie rozumieją. Poza tym mieszkańcy Chumiętek zauważają, jak Dom funkcjo-

Jackowiak,

dyrektor

nuje, widzą że coś się ciekawego u
nas dzieje, że DPS to nie tylko miejsce do spania czy opieki nad pensjonariuszem, że to miejsce po prostu „żyje”. Przestają nas postrzegać
jak „dom starców”. Widzą, że mieszkańcy DPS mają coś do zaproponowania, mają umiejętności, których
mogą się od nas nauczyć.
Czy działania wokół projektu
będą kontynuowane?
Projekt KGW jest wspaniałą inicjatywą, otwierającą wiele dalszych możliwości. Jednak do tej pory w ramach
integracji DPS współpracował z Klubami Seniorów z Krobi, Pudliszek,
Piasków, Pogorzeli. Seniorzy przyjeżdżali do nas na zabawy karnawałowe, walentynkowe, „andrzejki”
czy „katarzynki”. Brali także udział w
organizowanym rokrocznie w DPS
Zjeździe Rodzin – naszej dużej imprezie integracyjnej. Obecnie planujemy włączyć w te działania także
panie z KGW i jak najszerzej mieszkańców wsi.
Myślę, że w kolejnych latach ta
współpraca będzie się pogłębiać,
wierzę, że integracja jest „biletem
w jedną stronę” – może być tylko
lepiej, więcej i intensywniej! Jesteśmy sąsiadami i działamy dla dobra
wioski, aby żyło się sympatyczniej i
piękniej.
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ŚCIEŻKA OTWARTA
Tłumy rowerzystów, biegaczy i spacerowiczów
wspólnie z władzami samorządowymi otwarły ścieżkę rowerową na trasie Krobia – Pudliszki. Ponad dwukilometrowy odcinek traktu to efekt
zaangażowania mieszkańców w budżet obywatelski oraz pomyślnej decyzji wojewody o poszerzeniu zakresu inwestycji przebudowy drogi na trasie Krobia – Pudliszki.

W sobotę 3 września ścieżkę pieszo – rowerową na trasie Krobia – Pudliszki postanowiło otworzyć setki mieszkańców powiatu
gostyńskiego. O godz. 11.00 wystartowali oni na rowerach, rol-

kach, biegiem, marszem lub spacerkiem z Krobi w kierunku Pudliszek. Na miejscu nastąpiło poświęcenie inwestycji. Wszyscy
zgromadzeni bawili się także na
festynie zorganizowanym przy
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Domu Strażaka w
Pudliszkach.
P r z y p o m n i j m y,
pierwszy etap ścieżki o długości ponad
400 m powstał w
2015 roku w związku ze zwycięstwem tego zadania
w budżecie obywatelskim 2015.
W ubiegłym roku powiat gostyński złożył wniosek do „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej in-

frastruktury drogowej na lata
2016-2019” na przebudowę drogi powiatowej pomiędzy Krobią a
Pudliszkami. Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu przystąpiono do realizacji inwestycji. Na etapie ogłoszenia przetargu okazało
się jednak, że koszty modernizacji drogi są znacznie niższe niż
zakładano. Dzięki zgodzie Wojewody Wielkopolskiego na rozszerzenie inwestycji o budowę

ciągu pieszo – rowerowego udało się połączyć bezpieczną ścieżką Pudliszki i Krobię. Inwestycja
wyniosła prawie 4 mln złotych, w
połowie współfinansowana była z
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”. Finansowego wsparcia udzieliła także gmina
Krobia oraz gmina Poniec.

DWA WNIOSKI ZŁOŻONE
Plany inwestycyjne w 2017 roku w gminie Poniec i Pogorzela

STRZAŁ W 10!
Anna Chuda, mieszkanka Krobi:
Uważam, że ścieżka to strzał w
dziesiątkę. Służy każdemu. Dla
przyjemności, dla zdrowia, ułatwia też dojazd do pracy. Wiem
coś o tym, bo sama jeżdżę codziennie rowerem do pracy do
Pudliszek. Ścieżka stała się
bardzo ruchliwą trasą-jeżdżą
po niej rolkarze, rowerzyści, pojawiają się biegacze i spacerowicze.

Pan Zdzisław Brodziak codziennie przejeżdża na rowerze od 20
do 30 km. Śmieje się, że pierwsze
dwa tygodnie po otwarciu ścieżki trasa była tak bardzo uczęszczana, że momentami nie było
na niej miejsca. Uważa, że inwestycja była potrzebna mieszkańcom Krobi i Pudliszek. - Nie każdy ma prawo jazdy, dzięki ścieżce
w sposób bezpieczny można się
dostać z Pudliszek do Krobi i odwrotnie. Nie mogliśmy się doczekać końca realizacji inwestycji.
Teraz służy wszystkim bez względu na wiek – mówi.

Była to inwestycja bardzo potrzebna
dla mieszkańców całej gminy Krobia
– mówi Wojciech Wenderski, z zamiłowania biegacz. - Dużo jest u nas
biegaczy, rowerzystów lub osób, które chciałyby po prostu w bezpiecznym miejscu pospacerować, pojeździć na rolkach. Teraz możemy to robić na ścieżce rowerowej, a nie jak
do tej pory na ruchliwej drodze czy
też chodnikach tuż przy niej. Ruch
na trasie można zauważyć o każdej porze, osobiście zdarza mi się
biegać wczesnym rankiem, w ciągu
dnia lub też późnym wieczorem gdy
jest już ciemno a i tak zawsze mijam
innych uczestników. Ścieżka z pewnością będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem cały czas.

Dwa wnioski do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162017” złożył w tym roku Powiat
Gostyński.
Wnioski dotyczą dwóch inwestycji. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi powiatowej o długości
998 m w miejscowości Dzięczyna.
Jej koszt to ponad 1,9 mln złotych.
Jeśli powiatowi uda się pozyskać
dofinansowanie w wysokości 50%
wartości inwestycji, pozostała
część realizowana będzie przy finansowym udziale powiatu gostyńskiego, gminy Poniec i gminy
Krobia. W ramach inwestycji będą
wykonane odpowiednie wyrównania, prawidłowe spadki, wzmocnienia i uszczelnienia nawierzchni, nowe chodniki oraz ciąg pieszo -rowerowy, nowa nawierzchnia drogi oraz umo i się przejście
dla pieszych.
Drugi wniosek dotyczy przebudo-

wy ponad 4,5 km odcinka drogi
pomiędzy Wziąchowem, Kromolicami a granicą powiatu. Jej koszt
to ponad 2,4 mln złotych. Wykonane zostaną odcinkowe poszerzenie jezdni z 5,0 do 6,0 m
na odcinkach miejscowości Kromolice nastąpi wymiana istniejących wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej, ponadto zostaną wymienione przykanaliki, nastąpi wymiana krawężników betonowych w m. Kromolice, pobudowany będzie nowy chodnik z kostki brukowej, ponadto będzie ułożona warstwa wyrównawcza oraz
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, pobocza będą utwardzone tłuczniem kamiennym oraz frezem bitumicznym. Powiat liczy na
dofinansowanie w wysokości 50%
z programu, resztę sfinansuje powiat gostyński, gmina Pogorzela i
powiat krotoszyński.
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27 lipca 2016 roku z wizytą w
powiecie gostyńskim gościł Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Paweł Katarzyński – Dyrektor Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu. Głównym powodem
wizyty była decyzja, którą podjął samorząd wojewódzki, związana z budową obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej
434. Z tej okazji Marszałek spotkał się z władzami powiatu gostyńskiego, gminy Gostyń i Piaski. Zapoznał się z terenem, na
którym planowana jest inwestycja i, co najważniejsze, złożył
konkretną deklarację:
- Nie możemy dłużej czekać.
Natężenie ruchu na tym odcinku jest uciążliwe dla mieszkańców. To, że dziś mogę powiedzieć, że droga powstanie, jest
wynikiem współpracy czterech
samorządów. Gdyby nie determinacja powiatu gostyńskiego i
gmin: Gostyń i Piaski obwodnica mogłaby nie doczekać się realizacji – mówił. I dodawał: - Potrzeb drogowych w Województwie Wielkopolskich jest wiele
– szacuje się je na 2,2 mld złotych. Wszystkich nie jesteśmy w
stanie zaspokoić. Tym bardziej
cieszy, że dziś możemy powiedzieć, że powstanie obwodnica
Gostynia.
Marszałek zapowiedział, że w
przyszłym roku skompletowana zostanie dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji.
Ruszy ona w 2018 roku i zakończy się w 2019. Zapewniał tak-

że o zabezpieczeniu finansowania przedsięwzięcia – w większości środki pochodzić będą z
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, wkład
własny zapewni samorząd wojewódzki. 1,5 miliona złotych
dołożą wspólnie: powiat gostyński, gmina Gostyń i Piaski. Samorządy sfinansują także wykup gruntów pod inwestycję.
Planowana obwodnica liczyć
będzie ponad 6,6 km. Powstanie dwupasmowy odcinek przystosowany do ruchu ciężkiego.
Dzięki staraniom samorządu do
inwestycji włączona również zostanie budowa łącznika,
będącego
przedłużeniem ulicy Europejskiej.
Starostwo Powiatowe w
Gostyniu przygotowało
dokumentacje dla: budowy drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 ze
skrzyżowaniem ulic Nad Kanią
i Europejskiej w Gostyniu oraz
przebudowy i rozbudowy skrzyżowania ulic Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Gotowe są
już m.in. projekty budowlane,
kosztorysy, szczegółowe specyfikacje techniczne, oryginały uzgodnień oraz mapy do celów drogowych w zakresie branży drogowej, elektrycznej oraz
telekomunikacyjnej dla obu inwestycji. Powstał tez projekt budowlano–wykonawczy na zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia. Powiat gostyński realizuje zadanie przy finansowym wsparciu gminy Gostyń.

- Nie możemy dłużej czekać. Natężenie ruchu na tym
odcinku jest uciążliwe dla mieszkańców. To, że dziś
mogę powiedzieć, że droga powstanie, jest wynikiem
współpracy czterech samorządów. Gdyby nie determinacja powiatu gostyńskiego i gmin: Gostyń i Piaski obwodnica mogłaby nie doczekać się realizacji.
Potrzeb drogowych w Województwie Wielkopolskich
jest wiele – szacuje się je na 2,2 mld złotych. Wszystkich nie jesteśmy w stanie zaspokoić. Tym bardziej
cieszy, że dziś możemy powiedzieć, że powstanie obwodnica Gostynia.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa Wiekoposkiego

W 2019 ROKU ZAPRASZAMY NA

źródło: WZDW w Poznaniu

… zapowiedział Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskie
dzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Inwestycja jest możliwa dzięki współprac
ski Wlkp. Jej wartość to prawie 140 mln złotych. - Dziś padają deklaracje na które c
ski Robert Marcinkowski.

Legenda:
istniejąca ul. Europejska
planowany łącznik
planowana obwodnica

Marszałek, z przedstawicielami władz powiatu gostyńskiego, odwiedził miejsca połączenia dróg lokalnych z przyszłą obwodnicą
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CO NA DROGACH
POWIATOWYCH?
Chciałbym Państwu podziękować za życzliwość i otwartość w rozmowach. Dzięki tym kontaktom udało się połączyć łącznik i obwodnicę w jedną spójną całość. Dziś padają deklaracje na które czekali wszyscy mieszkańcy Powiatu Gostyńskiego

Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński

A OTWARCIE OBWODNICY...

Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki – -Czeluścin,

Długości 850 mb;
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”
wartość robót: 131 961,47 zł brutto
Inwestycję współfinansowała gmina Pępowo

Przebudowa drogi nr 4923P Kościuszkowo- Pępowo
Długość odcinka – 800,0 mb
Wartość robót : 154.517,52 zł brutto
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe” DROGBUD”
Inwestycję współfinansowała gmina Pępowo

ego na konferencji prasowej, która 27 lipca 2016 roku miała miejsce w sali posiecy samorządu wojewódzkiego z powiatem gostyńskim oraz gminami: Gostyń i Piaczekali wszyscy mieszkańcy powiatu gostyńskiego – zaznaczał Starosta Gostyń-

Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 434-Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu”.
Długość: 10,682 km
Wykonawca : STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa
Wartość robót: 4 097 401,50 zł brutto
Dofinansowano z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Piaski ul.
Sienkiewicza”.
Długość odcinka: 271 mb
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe – Melioracyjne „DROGMEL” z Góry
Zadanie realizuje wspólnie powiat gostyński i gmina Piaski. Oba samorządy zarezerwowały na ten
cel w budżecie po 170 000 zł.

Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej
nr 4087P m. Siedmiorogów
Wykonawca: STRABAG Sp. z o. o z Pruszkowa
wartość: 78 620,76 zł brutto

Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka – Strumiany –
Borek Wlkp”.- polegająca na poszerzeniu istniejącej jezdni
do szerokości 5,50 m
Długość odcinka: 863,0 mb
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
„MARZYŃSKI” Sp. z o. o z Jarocina
Wartość: 98 394,43 zł brutto

Inwestycję współfinansowała gmina Borek Wlkp.
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PRZEDSIĘBIORCZA STRONA POWIATU GOSTYŃSKIEGO
działalności gospodarczej. Po
pomoc z PUP sięgnął również
po raz drugi, zatrudniając pracownika na staż (dziś pracuje
na umowę o pracę). Czy żałuje? Absolutnie nie, choć jak
przyznaje początki były trudne. W pierwszym tygodniu
działalności do sklepu przyszło… 5 osób. Przyszłych klientów
zdobywał stopniowo dobrą ceną
i wysoką jakością świadczonych
usług. Dziś myśli o rozwoju firmy,
ekspansji na rynki poza Gostyniem.
Nie żałuje, że wziął sprawy w swoje ręce i może pracować na własny
rachunek.

Na koniec lipca stopa bezrobocia w Powiecie Gostyńskim wyniosła 7,2%. Na rekordowo
niski wynik ma wpływ między innymi poziom przedsiębiorczości jego mieszkańców, którzy nierzadko postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i zaczynają pracę na własny rachunek. O tym, że warto, przekonują ci, którzy najgorsze mają za sobą – pozyskali już
stałych klientów i poszerzają zakres świadczonych usług. Wielu spośród nich firmy założyło dzięki dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.
W 2015 roku około 150
osób zdecydowało się na otwarcie
działalności gospodarczej dzięki
dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. W tym roku przekazano już je
32 przedsiębiorcom. Według analiz przeprowadzonych przez PUP
w Gostyniu większości spośród
tych osób bez większych problemów udaje się przetrwać na runku, szczególnie w ciągu pierwszych
dwóch lat, gdy koszty prowadzenia działalności są mniejsze. Potem czasem zaczynają się problemy. Statystyki pokazują jednak, że
¾ tych firm nadal się rozwija i zatrudnia nowych pracowników. Pozostali, choć nie prowadzą już działalności gospodarczej, dzięki pozyskanemu doświadczeniu i kontaktom nie wracają do urzędu pracy
jako osoby bezrobotne.
Jak wiedzie się przedsiębiorcom, którzy swoje firmy przy
udziale dotacji z PUP zakładali w ubiegłych latach, postanowili sprawdzić: Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Justyna Krzyżostaniak. Odwiedzili oni
czterech przedsiębiorców, wręcza-

jąc im słodkie upominki oraz pytając, jak pracuje się na własny rachunek.
„Niespodzianka” stawia na opakowanie
Dla jednych najważniejszy jest prezent, inni dużą wagę przywiązują
do opakowania. I właśnie dla tych
drugich swoje usługi świadczy pani
Wioletta Lisiecka, właścicielka firmy: „Niespodzianka”, działającej
przy ulicy Wiosny Ludów w Gostyniu. Działalność gospodarczą prowadzi od blisko dwóch lat, dzięki dofinansowaniu z Powiatowego
Urzędu Pracy. Dziś ma grono stałych klientów. O jej firmie często dowiadują się też ludzie spoza powiatu gostyńskiego. Dzięki temu zjawiają się u niej mieszkańcy Śremu
czy Rawicza, chcący wręczyć najbliższym osobom oryginalnie zapakowany prezent. A okazji jest mnóstwo. Najczęściej klienci przynoszą prezenty na śluby, komunie,
chrzciny, jubileusze. Pani Wioletta przyznaje, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z dużym stresem i niepewnością, czy usługi, które świadczy

Po 20 latach spór pomiędzy Parafią Ewangelicko – Augsburską a administracją państwową i samorządową został rozwiązany. Na mocy ugody podpisanej w Warszawie 16 czerwca Powiat Gostyński odda Ewangelikom tzw. „pastorówkę”. Spokojni natomiast mogą być rodzice, których dzieci uczęszczają do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
– budynek ten jak i droga dojazdowa staną się własnością
gminy Gostyń.

znajdą odpowiednie grono odbiorców. Z drugiej strony to duża satysfakcja, możliwość realizowania własnych pomysłów na swój rachunek.
Plany na przyszłość? Rozwijać
„Niespodziankę”. Choć na horyzoncie pierwsza próba sił. Wkrótce bowiem firma świętować będzie drugie urodziny, co jest jednoznaczne
z koniecznością płacenia wyższego ZUS-u.
Dobry sprzęt plus najlepszy
serwis
Grono stałych odbiorców znalazł
również Waldemar Mencel, prowadzący firmę IT „Craft” przy ulicy Wrocławskiej w Gostyniu. Oferuje swoim klientom sprzęt komputerowy, kasy fiskalne i inne tego
typu urządzenia. Jest także gwarantem, że kupiony sprzęt będzie
działał – świadczy bowiem również serwis zakupionych urządzeń.
Na co dzień współpracuje z firmami z powiatu gostyńskiego i nie tylko. Od jakiegoś czasu także szkoli przyszłych sprzedawców z obsługi kasy fiskalnej. Skorzystał z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie pierwszej

W branży od dzieciństwa
Angielski w tej branży to podstawa
– przyznaje pan Artur Andrzejewski, handlujący w firmie S.A.G artykułami metalowymi, głównie wykorzystywanymi w przemyśle bryczkarskim. Aby założyć przedsiębiorstwo, pozyskał dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.
Swój biznes rozwija w oparciu o doświadczenie dziadków, którzy od lat
prowadzą podobną działalność gospodarczą. Dziś ze sobą współpracują, tworząc mieszkankę tradycji
i nowatorskich, młodzieńczych pomysłów. Artur Andrzejewski dzięki pobytowi w Stanach Zjednoczonych doskonale mówi po angielsku,
co ułatwia mu kontakty z kontrahentami z całej Europy. Ukończył
też Zespół Szkół Zawodowych w

Gostyniu – jest technikiem mechatronikiem. Czy obawia się o swoją
przyszłość? Wierzy, że biznes będzie się stopniowo rozwijał. Czasem brakuje mu nawet rąk do pracy. W końcu przemysł bryczkarski
to wizytówka Powiatu Gostyńskiego na całym świecie.
Z autami od rana do wieczora
Po powiecie gostyńskim jeździ więcej aut niż liczy on mieszkańców –
tak wynika z danych Wydziału Komunikacji i Dróg w Gostyniu. A ponieważ większość spośród nich to
pojazdy co najmniej 10-letnie, pracy nie brakuje dobrym i sprawdzonym mechanikom. Wie o tym
pan Dawid Łapawa, właściciel firmy świadczącej usługi mechaniki pojazdowej w Czachorowie. Na
brak klientów nie może narzekać, o
czym świadczyć może fakt, że z pomocą Powiatowego Urzędu Pracy,
od którego również otrzymał pieniądze na założenie działalności gospodarczej, zatrudnił na staż pracownika. Świadczy obecnie usługi typowo mechaniczne – naprawia
silniki i skrzynie biegów. Ma również sprzęt do wymiany opon. Przyszłość? Rozwój, rozwój i jeszcze
raz rozwój. W pierwszej kolejności
chciałby zagospodarować miejsce
do naprawy większych gabarytowo
aut. Choć pracę zaczyna wcześnie
rano i pracuje do wieczora, nie żałuje podjętej decyzji. Warto pracować na własny rachunek.

PRZEDSZKOLE URATOWANE
Przypomnijmy, postępowanie regulacyjne w sprawie zwrotu prawa własności nieruchomości Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej w Poznaniu zostało wszczęte przez Komisję Regulacyjną. Parafia wystąpiła ze stosownym wnioskiem w lipcu
1996 roku. Jego przedmiotem było
prawo własności do trzech działek,
przekazanych przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Gostyńskiego – tzw. „pastorówki”, budynku, w
którym mieści się przedszkole oraz
dojazd do tych działek. W trakcie
trwającego prawie 20 lat postępowania wielokrotnie wyjaśniano, że
Skarb Państwa nie posiadał na terenie Gostynia nieruchomości, które mogłyby stanowić ekwiwalent.
Wobec tego samorządowcy szukali sposobu na rozwiązanie sporu.

Strony nie mogły jednak dojść do
porozumienia, co do wysokości odszkodowań i sposobu zwrotu nieruchomości. Posiedzenia Komisji Regulacyjnej wielokrotnie odraczano.
Kompromisowe rozwiązanie zaproponował Starosta Gostyński Robert
Marcinkowski. Po blisko 20 latach
negocjacji porozumienie zostało zawarte ostatecznie 16 czerwca
2016 roku. Zgodnie z przyjętą ugodą podpisaną przez przedstawiciela
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej,
Zastępcę Burmistrza Gostynia Elżbietę Palkę oraz Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego
w zakresie rewindykowanych nieruchomości, „pastorówka”, w której obecnie mieści się część wydziałów Starostwa Powiatowego w
Gostyniu, przekazana zostanie pa-

rafii do końca września 2016 roku.
Na mocy porozumienia parafia rezygnuje tym samym z roszczeń do
nieruchomości, w której znajduje
się prowadzone przez gminę Gostyń Przedszkole Miejskie nr 1. Dodatkowo parafia przestaje także rościć sobie prawa do drogi dojazdowej do budynku. Na mocy porozumienia z 10 lutego 2016 roku zawartego pomiędzy Starostą Gostyńskim a Burmistrzem Gostynia,
w przypadku zawarcia ugody, Burmistrz Gostynia zobowiązuje się
wystąpić do Rady Miejskiej w Gostyniu o udzielenie pomocy finansowej w wysokości odpowiadającej
połowie nakładów poniesionych na
pastorówkę tj. 178 382 zł.
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DOŻYNKI POWIATOWE

WYDARZENIE ZE SMAKIEM
Dobra muzyka i jeszcze lepsze smaki – tak można podsumować kolejne dożynki powiatowe,
które odbyły się 15 sierpnia na Świętej Górze. Największe wydarzenie kulturalne powiatu gostyńskiego zgromadziło tłumy. Mieszkańcy chętnie gotowali z
Janem Kuroniem, odwiedzali chlebowe przedszkole, wiejskie
targowisko czy stoiska lokalnych producentów. Na deser wystąpiły lokalne zespoły oraz gwiazda wieczoru Halina Mlynkowa.

GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

nia”. Tymi wyróżnionymi okazali się: Zakład Mięsny Józefa Konarczaka, który
został nagrodzony za polędwicę staropolską,
Piekarnia-Ciastkarnia Grzegorza
Jesiaka za kostkę alpejską, Zakład Mięsny Mariana Kaczmarka za kiełbasę biskupiańską, Piekarnia Ciastkarnia Ciążyńscy za
chleb razowy oraz
Spółdzielnia Mleczarska w Gosty-

niu za masę krówkową kajmak.
Kolejny raz chętni mogli dołączyć do bazy potencjalnych
dawców szpiku. Wolontariusze
DKMS zarejestrowali łącznie 38
osób.
Na scenie zaprezentowały się
również lokalne zespoły: „Jaffa”, chór: „Zaczarowana Melodia”, „Cztery Mile Lasu” oraz
„Budka Band”. Gwiazdą wieczoru zaś była Halina Mlynkowa. Wydarzenie, które współorganizowane przez powiat gostyński, gminę Piaski oraz Kongregację Oratorium św. Filipa
Neri w Gostyniu zgromadziło
tłumy. Partnerem był Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

Adresy zmieniły niektóre wydziały Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Reorganizacja związana jest z koniecznością oddania Parafii Ewangelicko - Augsburskiej tzw. „pastorówki”, w której mieściła się część urzędu. Gdzie zatem załatwić swoje sprawy?

Na czerwono zaznaczono biura, których
lokalizacje zostały zmienione

parafii przygotowały wieńce. Komisja konkursowa
wybrała spośród nich trzy
najlepsze. Nagrody trafiły do Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu, Dekanatu Lwóweckiego – parafii
Miedzichowo oraz Dekanatu Obornickiego.
Zaprezentowali się lokalni przedsiębiorcy, na wiejskim targowisku można
było kupić najlepsze proGwiazdą wieczoru był Halina Mlynkowa
dukty prosto od produDożynki archidiecezjalno–pocenta, z dziećmi gotował
wiatowe już za nami. Na Świę- Jan Kuroń. Kolejny raz przyznatej Górze 15 sierpnia odbyło się no też certyfikaty „Dobre Smawydarzenie promujące „Dobre ki Powiatu” – tym razem jednak
Smaki Powiatu”. Mszę dożyn- wybrali je mieszkańcy w głosokową koncelebrował bp. Grze- waniu, które odbyło się na łagorz Balcerek. Delegacje z 39 mach tygodnika „Życie Gosty-
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MISTRZYNIE W STAROSTWIE

We wtorek 30 sierpnia Starostwo
Powiatowe odwiedziła grupa
dziewcząt „Mażoretki Big Bang”,
które uczestniczyły w III Mistrzo-

stwach Świata Mażoretek w Pradze. Był to debiut gostyńskiej formacji na scenie międzynarodowej. Debiut, który okazał się

ogromnym sukcesem
zespołu. Tegoroczne
Mistrzynie Polski jako formacja
zajęły
czwarte
miejsce, do brązowego medalu zabrakło 0.2
punktu. Miniformacja również
zajęła
czwarte miejsce, tracąc 0,75 punktu
do miejsca trzeciego. Bezkonkurencyjna była
natomiast Anna
Gembalska. W występie solo flaga seniorki uzyskała tytuł mistrzyni świata mażoretek. W konkurencji duo flaga seniorki gostynianki

SUKCES MOTYWUJE DO PRACY
Chcemy wrócić na Mistrzostwa Świata i sprawdzić się ponownie – -zapowiada Karina Altman, trenerka i choreografka Mażoretek BIG BANG.
Pierwszy udział gostyńskich mażoretek w mistrzostwach świata
i już taki sukces! Jakie było założenie przed wyjazdem na mistrzostwa? Czy wierzyliście, że
może być aż tak dobrze?
Ogromnym sukcesem dla nas był
już sam wyjazd na Mistrzostwa
Świata do Pragi, bo był to cel, który sobie na ten rok wyznaczyłyśmy.
Miałyśmy świadomość, że jesteśmy dobrze przygotowane do zawodów, ale zawsze pozostaje niepewność co przygotowali rywale i
czego oczekują sędziowie.
Jak długo dziewczyny przygotowały układy, które zaprezentowały podczas Mistrzostw świata?
Układy, które dziewczyny prezen-

towały na MŚ przygotowywałyśmy
już od października, ponieważ są to
te same choreografie, które zapewniły nam nominacje do Mistrzostw
Polski oraz tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie, które na nich zdobyłyśmy.
Na czym polegają treningi mażoretek? Ile grup trenuje w gostyńskiej sekcji? Czy dziewczyny chętnie biorą udział w treningach?
W zespole trenują cztery grupy wiekowe: przedszkolaki, kadetki, juniorki i seniorki. Z najmłodszymi trenujemy podstawy takie jak marsz,
koordynacja ruchowa, gibkość,
podstawowe elementy żonglerki
pałeczką i elementy tańca. W star-

szych grupach wiekowych wprowadzamy coraz trudniejsze elementy taneczne, wyższe poziomy
twirlingu (żonglerki) oraz elementy gimnastyczne. Myślę, że dziewczyny chętnie biorą udział w zajęciach, tym bardziej, że mogą się tak
wszechstronnie rozwijać.

również nie miały sobie równych.
Anna Gembalska wraz z Weroniką Dąbrowską zdobyły złoto oraz
tytuł mistrzyń świata.
Starosta pogratulował Mażoretkom godnego reprezentowania i
promocji Powiatu Gostyńskiego
w konkursie rangi międzynarodowej oraz życzył kolejnych sukcesów, wspaniałych występów, wytrwałości w kontynuacji tanecznej
pasji oraz dalszego rozwoju. Nie
zapomniał również o Pani Karinie Altman, która jest inicjatorem
utworzenia Mażoretek Big Bang
oraz od września 2014 instruktorem całego zespołu. W spotkaniu udział brała także Ewa Jakubowska, jedna z mam aktywnie
wspierająca dziewczyny.
Tegoroczny sukces jest ogromną motywacją dla zespołu. W na-

stępnym roku cały zespół planuje
wrócić po kolejne medale, z którymi minął się o włos.
Powiat gostyński wspiera działalność gostyńskich mażoretek od
kilku lat. W roku 2014 umożliwiał
wyjazd grupy na występy do Bawarii. Ze środków powiatu dofinansowano również zakup strojów, w których dziewczyny tańczyły m.in. na mistrzostwach
świata.
Podczas spotkania w starostwie
każda z uczestniczek mistrzostw
otrzymała list gratulacyjny, zestaw upominków, a jako nagrodę
dla całej grupy przewidziano kolejne środki (1000 zł) na wsparcie
zakupu nowych elementów stroju.

WASZKOWO
Z
NOWĄ
DROGĄ

Plany na przyszłość?
Myślę, że podobne do minionego
roku. Dalej współpracujemy z Orkiestrą Dętą oraz z UKS Kaniasiatka. Także przygotowujemy choreografie na zawody. Chcemy wrócić
na Mistrzostwa Świata i sprawdzić
się ponownie, a tegoroczny sukces
zmotywował nas do jeszcze cięższej pracy.

AWANSE NAUCZYCIELI

24 sierpnia br. odbyły się postępowania egzaminacyjne dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Przed komisją stanął jeden nauczyciel z Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu – ks. Michał Kulig oraz
jeden nauczyciel z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gostyniu – Iga Migdalska–Roszak. Postępowania zostały
zakończone sukcesem. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uroczyście wręczono 30
sierpnia.

Inwestycja zrealizowana w gminie Poniec

Kolejna inwestycja drogowa zakończona. Przy współpracy w gminą Poniec wyremontowano odcinek drogi
Janiszewo-Waszkowo-Poniec w miejscowości Waszkowo w stronę Janiszewa. Modernizacja ciągu o długości
2,1 km kosztowała 388 518,05. Wykonała ją firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Prace polegały na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową, położeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, ustawiono także bariery ochronne, wymieniono
znaki pionowe. Wykonano także ścinkę i uzupełnienie
poboczy.
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PRAWDA O MANIPULACJACH
GOSTYN24 I GAZETY GOSTYNSKIEJ
W tych mediach bardzo często pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat funkcjonowania powiatu gostyńskiego. Samorząd
jest w nich regularnie atakowany. Dodatkowo regularnie odmawia się w nich publikacji sprostowań nieprawdziwych i nieścisłych
artykułów. W związku z tym poniżej zamieszczamy kilka wyjaśnień:

MEDIALNA TEZA
Po raz kolejny medium atakuje gostyński szpital.
Tezy te opiera wyłącznie na wypowiedziach jednego z radnych. O opinię natomiast nie pyta ani władz
szpitala, ani powiatu gostyńskiego.
Cytaty z gazety i portalu:
„Zakładam, że większość delegacji służbowych wynikających z zadań tego szpitala to
delegacje do Leszna czy Poznania. (…) Jeżeli przyjmiemy, że jeden wyjazd do Poznania to ok. 150 km (…), to przy bardzo orientacyjnym rachunku 0,80 zł/km daje 120 zł w
obie strony. Zatem 64 tys. zł w budżecie na ten rok na delegacje daje ponad 500 wyjazdów do Poznania.”
źródło: http://gostyn24.pl/Szpital_tonie_w_dlugach...,37315.html

MEDIALNA TEZA

FAKT
Absurdalne tezy na temat szpitala pojawiły się
w Gazecie Gostynskiej i portalu
gostyn24.
Redakcja cytuje
wypowiedzi radnego, które padły podczas Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Gostyńskiego, nie weryfikując ich u źródła.
Jest to sprzeczne z zasadami
dziennikarstwa,
które zakładają, by w artykule prasowym pozwolić wypowiedzieć się obu
stronom sprawy.
Po raz kolejny
pojawia się teza
o niższym kontrakcie szpitala, która nie uwzględnia faktu, że w
tym roku w lecznicy nie są leczeni pacjenci z ultrarzadkimi chorobami zaś na pozostałe oddzia-

ły szpitalne wartość kontraktu wzrosła lub pozostała na podobnym
poziomie. W wypowiedzi ponadto
podkreśla się fakt,
że wzrosły płace w
szpitalu, nie dodając, że są to obiecywane przez rząd,
a poprzedzone licznymi
protestami
podwyżki dla pielęgniarek. Nie zweryfikowano również
tezy o wysokich delegacjach placówki. Zamiast przeliczania pokonywanych kilometrów na
ilość wyjazdów do
Poznania (podano
500 rocznie), wystarczyło doprecyzować, że prawie ¾
wszystkich delegacji to wyjazdy pielęgniarek do pacjentów w powiecie wieczorami, w weekendy i święta.

FAKT

W lipcu na portalu i w gazecie ukazał się artykuł na temat otrzymania przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok. Redakcja
sugerowała, że Powiat Gostyński próbuje ukryć poziom
swojego zadłużenia… nie publikując go na stronie internetowej i w BIP (biuletynie informacji publicznej).
Cytaty z gazety i portalu:
(starosta) „Nie podał jednak, ile wynosi obecne zadłużenie powiatu. Takich informacji nie można też znaleźć na BIP Starostwa Powiatowego w Gostyniu. W zakładce „dług publiczny” odnajdujemy tylko
dane z 2009 roku.”
źródło: http://www.gostyn24.pl/Opozycja_nie_dala_sie_przekonac...,35627.html

Informacja o długu publicznym jest umieszczana w zakładce „Mienie powiatu i gospodarka finansowa” –„Wykonanie budżetu” - „Sprawozdanie z wykonania budżetu – roczne,
półroczne”. Znajdują się tam informacje z wykonania budżetu od roku 2005 do 2015. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 28.882.382,00 zł.

W porównaniu do roku 2014 zmniejszyło się
o kwotę 3.046.960,00 zł. Jest to najwyższy spadek zobowiązań
w historii powiatu.

MEDIALNA TEZA
W publikacjach gazety i portalu dziennikarze „zapominają”,
kto finansuje inwestycje. Chcąc pominąć rolę powiatu gostyńskiego przy remoncie ul. Sienkiewicza w Piaskach medium podało, że to bliżej nieokreślony „samorząd” zabezpieczył w budżecie potrzebną kwotę. Z lektury wynika, że chodzi tylko o
gminę Piaski.

Cytaty z gazety i portalu:

„Na przebudowę ul. Sienkiewicza samorząd zabezpieczy
zabezpieczył
zy
ył
w budżecie kwotę 300 tys. złotych”

źródło: http://www.gostyn24.pl/Remontu_w_tym_roku_nie_bedzie?,37088.html
e?,37088.
88 html
88
tml
tm
ml
ml

FAKT
Prawdą jest, że inwestycję finansuje wspólnie powiat gostyński i gmina Piaski. Oba samorządy zabezpieczyły na ten cel po 170
tys. złotych, a więc łączne 340 tys. złotych
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Zadłużenie spada, wydatki na inwestycje rosną – tak przedstawia się podsumowanie budżetu w ubiegłym roku. W 2015 roku Powiat Gostyński obniżył poziom zobowiązań w większym stopniu niż w swojej 15 – letniej historii.
Podczas sesji Rady Powiatu Gostyńskiego, która odbyła się 30.06.2016 roku
Zarząd Powiatu Gostyńskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu.

ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM

2015 rok był czasem, w którym
Powiat Gostyński nie zaciągnął
kredytu, tym samym trzeci rok
z rzędu spada jego zadłużenie.
Wydatki bieżące w ubiegłym
roku wyniosły 60 017 591,28 zł.
Na inwestycje przeznaczono 9
526 905,36 zł. Dochody kształtowały się na poziomie 70 915
837,48 zł.
Wśród najważniejszych inwestycji wykonanych w 2015 roku

są: budowa ciągu pieszo – rowerowego droga powiatowa
4907P w miejscowości Pępowo, przebudowa drogi nr 4093P
Grabonóg – Piaski w miejscowości Grabonóg, przebudowa
drogi powiatowej nr 4908P w
miejscowości Pogorzela na ul.
Armii Poznań, czy przebudowa
drogi nr 4954P Gostyń – Smogorzewo. Doposażony został
także szpital – zakupiono apa-

rat RTG i zaadaptowano
pracownię SPZOZ w Gostyniu. Zmodernizowano także
oddział chirurgii ogólnej.
Powiat Gostyński skutecznie pozyskiwał też środki zewnętrzne. Trzy złożone wnioski przełożyły się
na trzy dofinansowania na
realizację inwestycji. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 wyremontowano drogę powiatową 4965P Dąbrówka
– Strumiany – Borek Wlkp.
w miejscowości Strumiany oraz przebudowano drogę 4930P Poraj – Czachorowo.
Dzięki dofinansowaniu z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zmodernizowano też most wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej
nr 4907P Gostyń – Pępowo.
Wzdłuż remontowanego odcinka powstała też ścieżka rowerowa, która połączyła Gostyń i
Grabonóg.

WAKACYJNE REMONTY
W SZKOŁACH
181 tys. zł. – to ogólny koszt remontów, które w okresie wakacyjnym przeprowadzone zostały w szkołach prowadzonych przez powiat gostyński. Najwięcej, bo ponad 80 tys. zł.
wyniosła wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. W Zespole Szkół
Zawodowych w Gostyniu z kolei przeprowadzono termomodernizację i remont auli znajdującej się przy ulicy Tuwima.
Podczas kończących się właśnie wakacji szkolnych w szkołach przeprowadzone zostały remonty. Ich ogólny kosz wy-

niósł 181 tys. zł. Polegały one
głównie na odnawianiu pomieszczeń szkolnych, konserwacji podłóg, wymianie pokrycia
dachowego, konserwacji i naprawy
instalacji C.O., instalacji wodno-kan
alizacyjnej
oraz
wykonaniu
prac
elektroinstalacyjnych.
Największy zakres
prac wykonano w
Zespole Szkół Rol-

niczych w Grabonogu. Dotyczyły one wymiany podłogi sportowej w sali gimnastycznej. Zdemontowano istniejący parkiet i
wykonano nową podłogę kombi – elastyczną z materiału poliuretanowego. Wartość tych
prac to ponad 80 tys. zł.
Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu wykonano termomodernizację i remont
auli znajdującej się na ul. Tuwima. W ramach prac wymieniono oświetlenie, sufity podwieszane oraz wymieniono podłogi. Pomieszczenie zostało również wymalowane. Koszt zadania to ponad 63 tys. zł.
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KUPON KONKURSOWY
IMIĘ I NAZWISKO....................................................................
ADRES: ...................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: .....................................................
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kuponie na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz 922 ust. z dn. 29 sierpnia 1997 r.

HASŁO: ..................................................................................
Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy.
Wśród osób, które do 10 października dostarczą kupony do
Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
rozlosujemy nagrody - 3 zestawy upominków z logo powiatu.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie powiat.gostyn.pl i profilu
Powiatu Gostyńskiego na facebooku. Z wybranymi osobami skontaktujemy się również telefonicznie.
Regulamin dostępny jest na stronie www.powiat.gostyn .pl

