Oddajemy w Państwa
ręce
kolejny
numer
„Faktów Powiatowych”.
Chcemy, by było to
dla Mieszkańców dobre
źródło
informacji na temat faktów
związanych z działalnością powiatu gostyńskiego. Przyjemnej lektury!
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BIEG MIKOŁAJKOWY 2016
WSPÓLNY TRENING I FESTYN NA PODSUMOWANIE NAJWIĘKSZEJ INWESTYCJI DROGOWEJ
GO
OW
POWIATU GOSTYŃSKIEGO W 2016 ROKU
Pięciokilometrowa trasa z Daleszyna do Dusiny i z powrotem, animacje dla dzieci z Mikołajem i Śnieżynkami, ciepły posiłek na mecie, tańce
w rytmie świątecznych hitów – te i inne atrakcje czekały na uczestników Biegu Mikołajkowego, który odbył się w Daleszynie. Wydarzenie było
podsumowaniem inwestycji przebudowy drogi powiatowej Gostyń – Dusina – Daleszyn – Osowo – Stankowo oraz Stary Gostyń.

W numerze:
Kopalnia? Problem każdego z nas
Niech cudowna jasność
Bożego Narodzenia
przepędzi z życia mrok
i rozanieli wszystkie serca,
a Nowy Rok każdemu przyniesie
obfitość dobra i szczęścia.
Przewodniczący
ewodni
dnniczą
nniic cy Rady Powiatu
Powiat

Starosta Gostyń
Gostyński
ński

Alfred Siama
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Marcinkowski

Co oznacza odkrywka dla mieszkańców powiatu
u
gostyńskiego? s.6.-7.

Droga na lata - inwestycja zakończona
Na tę modernizację mieszkańcy Dusiny, Daleszyna,
Osowa, Stankowa i Starego Gostynia czekali 40 lat,
s.9.

Baza w Michałkowie wystartowała
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ciągle doposażane,
s.12.

Mają czas i czynią dobro
Gala Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego
pełna emocji, s.10.
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PLANOWANE INWESTYCJE
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Budżet powiatu gostyńskiego w 2017 roku
kształtować się będzie na
poziomie 73 349 367,00
zł.
Wydatki
wniosą
71 249 367,00 zł, z czego 8 170 562,82 zł przeznaczone zostaną na inwestycje. To kolejny rok,
gdy samorząd prowadzi
racjonalną politykę finansową, planując mniejsze
wydatki niż dochody. Powiat zamierza wprawdzie zaciągnąć kredyt w
wysokości 2 381 108 zł,
lecz równocześnie planuje spłacić 4 481 108
zł. To kolejny rok, w którym wartość zobowiązań spada – w 2017 roku wyniesie
27 769 538 zł. Tym samym samorząd
stawia na bezpieczną politykę finansową.

Wśród zaplanowanych inwestycji przewidziano przebudowę drogi Wziąchów - Kromolice - granica powiatu (1 250 000
zł) oraz drogi Krobia - Poniec w miejscowości Dzięczyna – projekty złożone zostały do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016 -2019”. Planuje się także modernizację ul. Św. Marcina w Piaskach (200
000 zł), przebudowę drogi Dąbrówka –
- Strumiany – Borek Wlkp. (160 000 zł),
przebudowę drogi na trasie Magdalenki –
- Czeluścin (100 000 zł) oraz Ludwinowo
– Kościuszkowo – Pępowo (100 000 zł).

Rozbudowa budynku
Zespołu Szkół Specjalnych
nych
w Brzeziu
Termomodernizacja
a
budynku SPZOZ
w Gostyniu

,00 zł

Przebudowa drogi 4803P Wziąchów - Kromolice - granica powiatów

0
1 000

00 zł

Przebudowa drogi 4908P Piaski
ul. św. Marcin

zł

Przebudowa drogi 4803P Krobia - Poniec w miejscowości Dzięczyna

200 0

00 zł

160 0

Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp.

Nadwyżka budżetowa
+ 2 100 000 zł
Szansę na realizację ma także projekt
termomodernizacji szpitala – wszystko
zależy od skuteczności w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych. W planie budżetu na ten cel zabezpieczono 510 000,00
zł. Planuje się też przebudowę izby przyjęć w SPZOZ w Gostyniu (30
000,00 zł) oraz modernizację
budynku położonego w Gostyniu na ul. Wrocławskiej 8
(500 000 zł). Od pozyskania
dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego uzależniona jest rozbudowa budynku
Zespołu Szkół Specjalnych
w Brzeziu. W budżecie zabezpieczono 399 410,67 zł.
Poza tym powstaną dwa
chodniki, o których dofinansowanie zabiegali mieszkańcy w budżecie obywatelskim – w Zimnowodzie od wjazdu do DPS do drogi wojewódzkiej 438 (22 000 zł) oraz na ulicy Dworcowej w Borku Wlkp. (200 000
zł.) W ramach budżetu obywatelskiego pobudowany zostanie też parking
przy ul. Leśnej w Piaskach (81 000 zł).
Tradycyjnie dofinansowane zostaną również szkoły powiatu gostyńskiego – na
wyposażenie pracowni dydaktycznych
i zawodowych w szkołach przeznaczono 81 000 zł. Zmodernizowane zostaną ponadto bazy dydaktyczne w ZSO
w Gostyniu i ZSR w Grabonogu (odpowiednio 150 000 zł oraz 50 000 zł).
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Przebudowa drogi 4923P Ludwinowo - Kościuszkowo - Pępowo

Przebudowa drogi 4925 P
Magdalenki - Czeluścin

00 zł

100 0
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81 00

Budowa ciągu pieszo–rowerowego
Pępowo – Siedlec

Przebudowa drogi 4093P
Grabonóg – Piaski polegająca na
budowie parkingu przy ul. Leśnej
w Piaskach

Budowa chodnika:
droga 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi
wojewódzkiej 438
Budowa chodnika:
ul. Dworcowej w Borku Wlkp. usytuowana w ciągu drogi
powiatowej nr 4087P Jeżewo – Borek Wlkp.
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CEL?

Szkoła obecnie zajmuje 3. miejsce wśród ok. 130 szkół w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych kształcących
w zawodzie technik logistyk.
Ranking prowadzony jest od
2009 roku przez Wyższą Szkołę
Logistyki w Poznaniu.
W ZSZ podejmowanych jest
wiele inicjatyw społecznych.
Ostatnio np. prowadzona była
zbiórka żywności. Czy młodzież chętnie uczestniczy w
tego typu akcjach?
O tym, że młodzież chętnie bierze w nich udział, świadczy ilość
różnych inicjatyw podejmowanych w szkole. Gdyby nie chętni uczniowie, nie działoby się
tak wiele. Ponad 50 wolontariuszy każdorazowo uczestniczy w
2 zbiórkach: Podziel się posiłkiem, Świątecznej zbiórce żywności. Uczniowie angażują się

obok ich miejsca zamieszkania.
Efektem działań jest film oraz
scenariusz lekcji historii dotyczący działań Żołnierzy Wyklętych i oddziału „Dzielny”. Chcemy w ten sposób podzielić się z
nauczycielami i uczniami innych
szkół powiatu wiedzą na temat
ludzi i wydarzeń z nieodległej
przeszłości. Materiały przygotowane z pomocą historyków są
doskonałym opracowaniem pozwalającym na przeprowadzenie ciekawej lekcji historii lub też
lekcji wychowawczej.
ZSZ świętował niedawno 130
lat istnienia. To czas na podsumowania. Jakie są Pana
zdaniem największe osiągnięcia szkoły w perspektywie
tylu lat?
Pierwsze zapisy o utworzeniu
sformalizowanego kształcenia

wane projekty. Jednak największym sukcesem szkoły jest dobrze przygotowany i umiejący
poradzić sobie w życiu absolwent, a takich mamy całkiem
sporo. Są to osoby prowadzące
różnego rodzaju firmy czy instytucje. Sukcesem naszej szkoły jest również wypracowanie w
środowisku lokalnym takiej marki, że szkoła zawodowa jest bardzo chętnie wybieraną przez
absolwentów gimnazjum jako
szkoła dająca możliwości rozwoju i dobrej edukacji, zarówno
szkoła zasadnicza, jak również
technikum.
Reforma edukacji to także wyzwanie dla szkolnictwa zawodowego. W jaki sposób do
tych zmian przygotowuje się
szkoła?
Pozyskane ostatnio pracownie

ABSOLWENT, KTÓRY PORADZI SOBIE W ŻYCIU
Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu to szkoła solidnie przygotowująca
przyszłych zawodowców. Dość powiedzieć, że właśnie w niej, w porozumieniu z lokalną firmą, otwarto pracownię kształcenia praktycznego. Szkoła zajmuje też trzecie miejsce wśród ok. 130 szkół kształcących w zawodzie technik logistyk. Właśnie obchodziła 130-lecie istnienia. Co jest jej największym
atutem? – Dobrze przygotowany i umiejący poradzić sobie w życiu absolwent – twierdzi jej dyrektor Maciej Marcinkowski.
Pracownia kształcenia praktycznego, która powstała dzięki współpracy szkoły, firmy
„JEGGER” i powiatu to nowa
oferta na rynku edukacyjnym.
Którzy uczniowie mogą z niej
skorzystać? Co oferuje pracownia?
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych będą mogli korzystać z dwóch pracowni umożliwiających kształcenie w dziedzinie mechatroniki, odnawialnych
źródeł energii, mechaniki i elektryki samochodowej. (szerzej s.
4 - przyp. redakcji)
Zespół Szkół Zawodowych
(ZSZ) w Gostyniu od lat
kształci świetnych przyszłych
logistyków. Na czym polega
ten fenomen?
Na wieloletnie sukcesy logistyków z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu składa się
wiele przyczyn. Ich osiągnięcia
w dużej mierze wynikają z wysokiego poziomu kształcenia,
dobrze wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz ich zaangażowania w
proces nauczania. Rzetelne realizowanie podstawy programowej i programu nauczania, wykorzystywanie wielu narzędzi
i różnorodnych metod pracy z
uczniami, nastawienie na praktyczną stronę logistyki. Nauczyciele nieustannie uaktualniają
swoje wiadomości i umiejętności dynamicznie zmieniające się

w tej branży. Dodatkowo potrafią zachęcić i zmotywować swoich uczniów do pracy. Wzajemna współpraca i dobre relacje to
podstawa świetnych wyników.
Kolejna przyczyna sukcesów
tkwi w samych uczniach. Logistycy Zespołu Szkół Zawodowych to wspaniała młodzież,
która widzi cele swojej pracy i
dąży do ich realizacji. Są zmotywowani i mocno wierzą w siebie, interesuje ich zawód, który
wybrali, widzą sens w tym, co
robią i możliwości, jakie branża
logistyczna może im dać na rynku pracy. Osiągnięcia w olimpiadach powodują, że zwiększa się
ich poczucie własnej wartości.
Kolejny aspekt to możliwości,
jakie dają konkursy: bezpłatne
studia, płatne staże w renomowanych, międzynarodowych firmach logistycznych, zwolnienie
z części pisemnych egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie, cenne nagrody rzeczowe i pieniężne.
Coroczne sukcesy też nie są
bez znaczenia. Logistycy widzą,
że zwycięstwo jest realne i chcą
być jak ich koledzy, pokazać, że
ich również stać na więcej. Wynika to ze zdrowej rywalizacji
między sobą.
Dodatkowo na sukces wpływa
bardzo dobra promocja szkoły,
współpraca z lokalnymi mediami oraz wsparcie dyrekcji i Rady
Rodziców, które umożliwiają realizowanie wyjazdów na okręgowe i centralne etapy olimpiad.

jednak nie tylko w zbiórki, ale
także w Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, Szlachetną Paczkę, Mikołaje, krwiodawstwo, wyjazdy do Chumiętek,
domu dziecka i wiele innych.
W tym roku szkolnym powstał
także szkolny klub wolontariatu, który koordynuje i poszerza działalność wolontariuszy o
nowe obszary działań.
Te wszystkie działania jednoczą
społeczność uczniów i nauczycieli. Dają obu stronom satysfakcję i radość, że można zrobić
coś dla społeczności lokalnej,
ludzi potrzebujących. Poza tym
wolontariat rozwija u uczniów
poczucie
odpowiedzialności,
samodzielność oraz empatię.
Po raz kolejny młodzież ZSZ
brała udział w Programie
Grantów Społecznych. Tym
razem efektem ich zaangażowania jest niezwykły film historyczny oraz scenariusz
lekcji historii. Na czym polegał ten projekt?
Projekt „Lekcja lokalnej historii”
zrealizowany został w ramach
Programu Grantów Społecznych i jest kontynuacją pomysłu, który zrodził się przy okazji udziału młodzieży w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Dzięki funduszom Programu,
możliwe było stworzenie filmu
będącego odpowiedzią na zainteresowania naszych uczniów
historią, która miała miejsce tuż

w Gostyniu noszą datę 1 grudnia 1886 roku. Przez lata szkoła zmieniała swoje siedziby i nazwy. Początkowo kształcenie
odbywało się w dzisiejszym budynku Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, następnie w budynku przy
ul. Powstańców Wielkopolskich.
Od roku 1985 szkoła kształci w
budynku przy ul. Tuwima, a od
roku 2000 również w budynku
przy ul. Poznańskiej. Początkowa nazwa szkoły to Szkoła
Dokształcająca, następnie Dokształcająca Szkoła Przemysłowa w Gostyniu, Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa.
Po II wojnie światowej Szkołę Dokształcającą Zawodową
przekształcono Średnią Szkołę
Zawodową, później na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową.
Nazwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa pojawiła się dopiero w
1959 roku. W roku 1972 otwarte zostało Liceum Zawodowe,
a w 1975 powstał Zespół Szkół
Zawodowych w Gostyniu i tak
zostało do dnia dzisiejszego.
Oczywiście w ramach zespołu
przez lata powstawały oraz likwidowane były różne szkoły.
Dzisiaj w skład zespołu wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Szkoła Policealna oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W roku 1995
szkoła otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich, a w 1996
sztandar.
Jeśli chodzi o sukcesy, to oczywiście najbardziej cieszą te
osiągane przez uczniów. Są
to laureaci i finaliści olimpiad i
konkursów zawodowych (logistycznych, ekonomicznych i innych), cieszą sukcesy w zawodach sportowych, czy realizo-

pozwolą nam, mam taką nadzieję, na kształcenie młodzieży w trybie jednozmianowym od
2019 roku. W roku tym bowiem
do naszej szkoły trafią ostatni absolwenci gimnazjum oraz
pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, a więc
dwa roczniki uczniów. Reforma
szkolnictwa zawodowego będzie dotyczyła przede wszystkim zwiększenia ilości lat nauki w technikum, zmiany obecnej zasadniczej szkoły zawodowej na szkołę branżową I stopnia oraz wprowadzenia szkoły
branżowej II stopnia. Obecnie
mamy tylko projekty ustaw dotyczące podstawy programowej
i ramowych planów nauczania.
Odnosząc się do nich, mogę
stwierdzić, że planowane zmany są dla nas szansą dalszego
rozwoju.
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Powiat Gostyński
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w Gostyniu
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63-800 Gostyń
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jjakubiak@powiat.gostyn.pl
Redakcja nie publikuje anonimów. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Wykorzystanie
i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów wymaga
zgody wydawcy.
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130-LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W GOSTYNIU
2 grudnia w auli budynku przy ul.
Tuwima odbyła się jubileuszowa
uroczystość. Szanownych gości
powitał dyrektor Maciej Marcinkowski, który podkreślił, że 130
lat temu w Gostyniu w sposób
uporządkowany zorganizowano
nauczanie zawodu. Zespół Szkół
Zawodowych jest naturalnym
kontynuatorem tej tradycji. O najważniejszych faktach z historii
szkolnictwa zawodowego przypomnieli występujący uczniowie, którzy słowem i obrazem zilustrowali zapisy szkolnej kroniki,
prowadzonej od 1886 roku.
Dyrektor w swoim wystąpieniu
skupił się na historii najnowszej,
czyli na ostatnich pięciu latach, w

co wraz z wynikami egzaminów
maturalnych i zawodowych zdecydowało o przyznaniu tytułów
„Złotej Szkoły 2015” i „Brązowej
Szkoły 2016”.
W ostatnich pięciu latach zmienił się też wygląd szkoły i unowocześniona została baza dydaktyczna. Powstało boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, przeprowadzona została termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Tuwima, odnowiono
aulę i bibliotekę szkolną, unowocześniono wyposażenie pracowni zawodowych.

których zaszły w szkole znaczące zmiany programowe i strukturalne. Wprowadzane były nowe
kierunki kształcenia w technikum, np. technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Powstał
nowy typ szkoły – liceum ogólnokształcące dla dorosłych, kształcące w systemie zaocznym.
Zwrócił też uwagę na ogromną
aktywność uczniów i nauczycieli,
którzy realizują różnorodne projekty i przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze. Świadczą o
tym odnoszone sukcesy, wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,

Współpraca samorządu powiatowego z przedsiębiorcami przynosi
wymierne efekty. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu mogą już odbywać zajęcia praktyczne w nowych pracowniach
usytuowanych tuż za budynkiem szkoły przy ul. Poznańskiej.

NOWA PRACOWNIA
NOWE MOŻLIWOŚCI W PRAKTYCZNEJ NAUCE ZAWODU
Założenia długofalowej współpracy pomiędzy powiatem gostyńskim i Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu a Firmą Usługowo-Handlową „JEGGER” Łukasz Kasperkowiak
opierają się na praktycznym
kształceniu młodzieży w dziedzinie mechatroniki, odnawialnych źródeł energii, mechaniki i
elektryki samochodowej.
Współpraca pomiędzy firmą,
szkołą a powiatem, której efektem są nowe pracownie pokazuje, jak ważny jest dialog edukacji z gospodarką. To także powrót do tradycji kształcenia zawodowego w formie swojego
rodzaju warsztatów szkolnych.
Aby na rynku pracy mogli znaleźć się dobrze wykształceni i

przygotowani do zawodu pracownicy, niezwykle ważne jest
kształcenie praktyczne.
Zarząd Powiatu Gostyńskiego 10 marca 2016 r. przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Poznańskiej, na terenie dawnej Agrarii. Najemcą jest Firma Handlowo – Usługowa „JEGGER” Łukasz Kasperkowiak, która w zamian za
10-letnią dzierżawę otwiera się
na uczniów i absolwentów ZSZ
w Gostyniu. Optymalne warunki kształcenia uczniów zapewnione są poprzez umożliwienie
im praktycznej nauki zawodu w
przedsiębiorstwie. Ponadto firma udostępnia pracownie za-

wodowe, znajdujące się na terenie dawnej Agrarii na zajęcia praktyczne dla uczniów. W
dłuższej perspektywie działania
mają prowadzić do zapewnienia
absolwentom pracy jako mechatronik, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych w przedsiębiorstwach,
w których produkcja wymaga
zatrudniania pracowników w
wyżej wymienionych zawodach.
Dzięki
temu
porozumieniu
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych mogą kształcić się
w dwóch pracowniach o łącznej powierzchni ponad 150 m².
W pierwszej, przeznaczonej na
prace ślusarskie, uczniowie wykonywać mogą m.in. takie czynności jak: lutowanie twarde i

miękkie, operacje cięcia, gwintowania, wiercenia, rozwiercania, piłowania, wykonywania
połączeń rurowych w technologii zgrzewania, klejenia, skręcania, zaprasowywania. Powstanie także stanowisko do wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem układu hydraulicznego
oraz stanowiska egzaminacyjne
dla zawodu ślusarz.
W drugiej pracowni uczniowie
wykonują prace związane z odnawialnymi źródłami energii:
montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych.
Znajdują się w niej również stanowiska egzaminacyjne dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawianej.
Warto dodać, że obie pracow-

nie spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach i spełniają standardy stanowiska egzaminacyjnego.
W planach powiatu była budowa oddzielnego centrum kształcenia praktycznego przy udziale środków unijnych. Fundusze te jednak nie są dostępne,
a formuła partnerstwa publiczno – prywatnego i współpraca z
przedsiębiorcą pozwoli realizować projekt kształcenia zawodowego praktycznie bezkosztowo i z pożytkiem dla lokalnego
rynku pracy.
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200 tys. zł pochodziło z budżetu obywateskiego
195 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Szkoła znów własnością powiatu

GRABONÓG SPŁACONY
W piątek 30 września Starosta Gostyński Robert
Marcinkowski
podpisał
przelew bankowy ostatniej raty należności dla
spadkobierców zespołu
pałacowo – parkowego w
Grabonogu. Tym samym
budynek, w którym mieści się Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu został całkowicie spłacony.
Wartość wykupu, zgodnie
z porozumieniem zawartym w 2013 roku, wyniosła
1,15 mln złotych.

Dzięki
zaangażowaniu
mieszkańców
i uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu w budżet obywatelski oraz pozyskanym przez powiat gostyński środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki powstało przy szkole nowe, wielofunkcyjne boisko. Jego koszt to ponad 400 tys.
złotych.

Przypomnijmy, w 2015 roku Ludowy Klub Sportowy z Grabonoga złożył wniosek do budżetu obywatelskiego powiatu gostyńskiego. Ich zaangażowanie zaowocowało 2 336 głosami, co dało drugi wynik i tym samym zadanie zostało skierowane do realizacji. Pozyskana
kwota 200 tysięcy złotych pozwoliła zaplanować inwestycję w podstawowej formie, natomiast dofinansowanie z Ministerstwa w kwocie 195 tysięcy złotych zwiększyło zakres
inwestycyjny zadania. Dzięki temu w Grabonogu powstało wielofunkcyjne boisko (piłka
ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny) o wymiarach
24x44m o nawierzchni poliuretanowej. Boisko zostało ogro-

dzone piłkochwytami, ponadto
wzdłuż jednego z boków pobudowano chodnik, ustawiono też
ławki oraz kosze na śmieci. Boisko zyskało także oświetlenie.
Całkowity koszt zadania to ponad 400 tysięcy złotych. Wykonawca zadania to firma SODEX
Sp. z o.o. Odbiór prac nastąpił
4 listopada.
Oficjalne otwarcie boiska miało
miejsce 16 listopada. Gościom
zaprezentowano pokazy dyscyplin sportowych uprawianych
w szkole. Wystąpiły też mażoretki. Obiekt został ponadto poświęcony, a Członkowie Zarządu Powiatu Gostyńskiego, samorządowcy oraz nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych w
Grabonogu wypróbowali nowe
boisko w serii rzutów karnych.

Zespół parkowo – pałacowy stał
się własnością powiatu gostyńskiego w 1999 roku. Majątek
przekazał samorządowi ówczesny Wojewoda Wielkopolski. Po
latach zgłosili się spadkobiercy
Dobrogosta Lossowa. Po długotrwałych procesach administracyjnych zostali wpisani do
ksiąg wieczystych, jako pełnoprawni właściciele.
W 2014 roku, na mocy porozumienia pomiędzy powiatem gostyńskim a spadkobiercami, samorząd postanowił nabyć teren
zespołu parkowo – pałacowego, na którym znajduje się Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu za kwotę 1,15 mln złotych.
Spłatę rozłożono na trzy lata
(2014– 2016) w ratach: 400
tys. zł, i dwa razy po 375 tys.
zł. Z terenu wyłączono zabytkowy dworek wraz z dojazdem
– ta cześć stała się własnością
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
Ostatnia wpłata nastąpiła 30
września 2016 roku. Tym sa-

mym nieruchomości, na terenie
których mieści się Zespół Szkół
Rolniczych w Grabonogu znów
są pełnoprawną i całkowicie zapłaconą własnością powiatu gostyńskiego. – Niestety, roszczenia spadkobierców finansowo obciążają aktualnie bardzo
mocno budżety samorządów. W
moim przekonaniu są wynikiem
zaniedbań władz centralnych i
braku podjęcia odpowiednich
decyzji w odpowiednim czasie –
– podsumowuje Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.
– Teraz musimy sobie radzić
sami, płacąc za wieloletnie zaniechania innych. Nie wyobrażam sobie jednak, abyśmy mogli zostawić uczniów, rodziców i
pracowników szkoły bez wsparcia. Dzięki pozytywnie zakończonym negocjacjom i rozłożeniu kwoty wykupu na raty, szkoła w Grabonogu nadal może
funkcjonować. Dziś zamykamy
trudny rozdział przeszłości i z
nadzieją spoglądamy na rozwój
tej placówki.
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KOPALNIA
problem każdego z nas
Co oznacza kopalnia dla powiatu gostyńskiego? Degradację środowiska, stopniowy upadek produkcji rolnej i przedsiębiorstw
z branży rolniczej, okołorolniczej i przetwórczej. To także zahamowanie rozwoju gmin, na terenie których znajdzie się wykopalisko.
A co oznacza dla każdego z nas? Problemy z wodą, gdyż kopalnia doprowadzi do katastrofy ekologicznej. Wdychanie pyłów kopalnianych z kolei znacznie zwiększy ilość zachorowań na choroby płuc i źle wpłynie na ogólną kondycję naszych organizmów.

Pomysł, aby w powiecie gostyńskim i rawickim uruchomić kopalnię odkrywkową pojawił się,
kiedy w czynnych kopalniach
odkrywkowych w zagłębiu konińskim zaczęło brakować węgla. Od samego początku swój
sprzeciw wyrażają samorządowcy z powiatu gostyńskiego i
rawickiego, gminy Krobia i gminy Miejska Górka. Koszty społeczne, gospodarcze i środowiskowe powstania olbrzymiej odkrywki są ogromne.
Z mapy województwa w pierwszej kolejności zniknęłoby 20
miejscowości położonych na
obszarze złoża. Co za tym idzie,
konieczne byłoby wysiedlenie
ludności i przeniesienie miejscowych cmentarzy i kościołów.
Z tego terenu zniknęłyby nie tylko gospodarstwa rolne, ale tak-

90% wszystkich gospo- szość lub całość surowców rol- trudnienia. Potem sytuacja na
darstw trudni się hodow- nych kupują od rolników z po- rynku pracy się ustabilizuje, bo
lą zwierząt. Swoje miejsce wiatów gostyńskiego, rawickie- jedynym pracodawcą na tym temają tu silne tradycje rolni- go i ościennych.
renie będzie kopalnia. Nie bęcze i przywiązanie do ziemi. Bilans gospodarczy dla regio- dzie natomiast możliwości rozNajwiększym bogactwem nu będzie negatywny. Nie ma woju dla innych sektorów w gotego terenu są duże, zwar- bowiem pewności, że w miej- spodarce, nie powstaną nowe
te obszary gruntów rolnych, scu zlikwidowanych miejsc pra- alternatywne możliwości zatrudktóre dają wysokie plony. cy, pojawią się nowe, związane nienia. Zniknie dzisiejsza różnoWarto dodać, że skutki po- z przemysłem wydobywczym. rodność gospodarcza.
wstania kopalni odczują nie Powstanie kopalni tylko na potylko właściciele domów i czątku spowoduje wzrost zagospod a r s t w,
k t ó re znajŹródło: Wpływ ochrony potencjalnej eksploatacji złóż węgla brunatnego „Czem- dują się
piń”, „Krzywiń”, Gostyń”, „Oczkowice”, „Po- na tereniec – Krobia” na rozwój przestrzenny Południowo – Zachodniej Wielkopolski - WBPP nie bezw Poznaniu.
pośrednio przeznaczoże firmy, co dopro- nym pod kowadziłoby do zaha- palnię, ale
mowania wielu do- wszyscy rolbrze rozwijających nicy z posię branż. Wiąza- wiatu. Znałoby się to rów- czące kosznież z reorganiza- ty poniesie
cją połączeń dro- też przemysł
gowych, wodocią- rolny i spogowych, kanaliza- żywczy. Wycyjnych,
energe- nika to w dutycznych, itp. Ko- żej mierze z
palnia oznacza degradację śro- o g r a n i c z o dowiska. Wszyscy mieszkańcy nych możli- Rolniczy dotąd krajobraz…
powiatu gostyńskiego odczują wości importo… we własnych kranach. Ka- tu nieprzetastrofa ekologiczna spowodo- tworzonych
wana będzie powstaniem głę- s u r o w c ó w,
bokiej odkrywki. Pod pokłada- takich
jak:
mi węgla znajdują się bowiem żywiec wieznaczne pokłady słonej wody, przowy i woktóre doprowadzą do skażenia łowy, przewody powierzchniowej.
mysłowe
Na terenie powiatu gostyńskie- owoce, wago i rawickiego funkcjonuje do- rzywa i mlebrze rozwinięty przemysł spo- ko. Szczeżywczy, efektywne i wydaj- gólnie
done rolnictwo oraz dynamiczny i tkliwe będą
rozwijający się sektor usług. To o g r a n i c z e miejsce, gdzie produkuje się nia surowconajwięcej w Polsce buraków cu- we dla przekrowych, zboża i rzepaku. Jest t w ó r c ó w ,
…może zastąpić kopalniana rzeczywistość.
też jednym z największych pro- którzy więkducentów warzyw gruntowych.
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WAŻNE DATY
11 maja 2011 r. - Minister Środowiska wydał na rzecz
PAK Górnictwo Sp. z o.o. koncesję na poszukiwanie i
rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w obszarze
„Poniec – Krobia” i Oczkowice, które znajdują się na terenie powiatów gostyńskiego i rawickiego.

17 grudnia 2014 r. - Minister Środowiska zatwierdził Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla
brunatnego Oczkowice w kat. C1 i C2. Otwiera ona możliwość ubiegania się o koncesję na wydobywanie węgla
brunatnego na terenie powiatu gostyńskiego i powiatu
rawickiego.

Władze powiatu gostyńskiego, rawickiego i gmin Krobia
oraz Miejska Górka nie zgadzają się z decyzją Ministra Środowiska, wnosząc o uznanie za
stronę w postępowaniu. Starosta Gostyński utworzył również zespół zajmujący się tematami związanymi z ewentualną budową kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Oczkowice”, powołany w celu prowadzenia prac związanych z monitorowaniem i wspieraniem działań zapobiegających planowanej budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie powiatu gostyńskiego, złożony z pracowników Starostwa
Powiatowego w Gostyniu, którym kieruje Wicestarosta Czesław Kołak. Samorządowcy ak-

ZAANGAŻOWANIE
SAMORZĄDÓW
tywnie współpracują też ze Stowarzyszeniem: „Przedsiębiorczość dla ekologii”, które zrzesza przedsiębiorców z różnych
branż, rolników działających na
terenie województwa wielkopolskiego. Wspólnie podejmują inicjatywy proekologiczne i prowadą biznes w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i
przy poszanowaniu środowiska
naturalnego.
Złoże Poniec – Krobia – Oczkowice nie powinno być umieszczone na liście złóż strategicznych ze względu na błędy po-

pełnione w badaniach hydrogeologicznych poniżej złoża węgla brunatnego, w których nie
ujawniono wód słonych, znajdujących się pod złożem węgla,
a uwolnienie ich zniszczy ujęcia wody pitnej na naszym terenie. Dlatego obszar ten powinien dalej rozwijać się gospodarczo i kulturowo przy wykorzystaniu istniejącego potencjału. W przeciwnym razie nastąpi
degradacja środowiska i dobrze
rozwiniętej gospodarki oraz silnego rolnictwa.

3 listopada 2015 r. - na stronach Ministerstwa Środowiska ukazała się Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin, według której za strategiczne uznano m.in. złoże Oczkowice. W grudniu 2015 r. prace nad Białą Księgą zostały
przerwane po ośmiu tysiącach protestów. Nie oznacza
to jednak, że zaniechano prac nad pozyskaniem węgla
ze złoża Oczkowice.

Obecnie przygotowywana jest lista kopalin strategicznych. Jeżeli na tej liście znajdzie się złoże Oczkowice, oznaczać to może zakaz inwestycji na tym terenie.

KOPALNIA
ODKRYWKOWA TO:
ok. 17,7
tysięcy
przesiedlonych
mieszkańców

zniszczenie
lokalnego
rolnictwa

Źródło: ZE PAK czy rzepak. Oddziaływanie społeczne i zdrowotne spółek należących do ZE PAK oraz koszty zewnętrzne
planowanych przez ZE PAK kopalni odkrywkowych węgla brunatnego.

20
zniszczonych
miejscowości

blokada
inwestycji
gospodarczych

zmiana
stosunków
wodnych
poprzez
powstanie leja

nieodwracalne
konsekwencje dla
stosunków wodnych
w regionie,
dla środowiska naturalnego,
rynku pracy, rolnictwa
i rozwoju gospodarczego

zniszczenie
lokalnych
dróg
i zabudowań

10 tysięcy
hektarów
wyłączonych
z produkcji
gruntów

zanieczyszczenie
powietrza – wpływ
na cały region,
także Rawicz
i Gostyń
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SIENKIEWICZA W PIASKACH GOTOWA
Zakończyła się przebudowa ulicy Sienkiewicza i Dworcowej w Piaskach. Dzięki współpracy z gminą Piaski i wspólnym finansowaniu inwestycji, przebudowano 271 m jezdni
oraz położono nowe chodniki. Koszt zadania to ponad 316 tys. złotych.

Zakres robót objął położenie
nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. W ramach prac brukarskich wykonano chodniki z kostki betonowej,
zjazdy na posesję, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej oraz krawężnik i obrzeża betonowe. Rozbudowano kanalizację deszczową, pojawiły się ponadto oznakowania pionowe.
Wartość
przeprowadzonych
prac to 316.939,29 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne „DROGOMEL”. Inwestycję
sfinansowano wspólnie z gminą
Piaski – oba samorządy na ten
cel zarezerwowały w budżecie
po 170 tys. zł. To kolejny przykład dobrej współpracy samorządu powiatowego z gminami.
Dzięki wspólnej realizacji przebudowy ul. Sienkiewicza z gminą
Piaski, mieszkańcy tej miejscowości mogą korzystać z nowej,
bezpiecznej drogi i chodnika.

BIEG MIKOŁAJKOWY 2016
Wspólny trening i festyn na podsumowanie najdłuższej inwestycjii drogowej
W
powiatu gostyńskiego w 2016 roku
Pięciokilometrowa trasa z
Daleszyna do Dusiny i z powrotem, animacje dla dzieci z Mikołajem i Śnieżynkami, ciepły posiłek na mecie
w rytmie świątecznych hitów – te i inne atrakcje czekały na uczestników Biegu
Mikołajkowego, który odbył
się 10 grudnia w Daleszynie. Na starcie stanęło prawie stu biegaczy. 10 grudnia przy świetlicy w Daleszynie bawiło się mnóstwo
dzieci i dorosłych. Organizatorami wydarzenia był
powiat gostyński i Gostyńskie Towarzystwo Sportowe Citius. Amatorzy biegania i maszerowania wystartowali na dystansie 5 km.

Dodatkowo, pomiar czasu
prowadził partner wydarzenia – Parkrun Gostyń.
Przy świetlicy wiejskiej
przygotowano wiele atrakcji. Na animacje dla dzieci
zapraszały Śnieżynki oraz
Mikołaj. Najmłodsi rysowali list do Mikołaja, tańczyli w rytm świątecznych hitów, brali udział w wielu zimowych
konkurencjach.
Uczestnicy otrzymali również ciepły posiłek, kawę,
herbatę i ciasto. Świąteczne hity zagrał Dj WestGAN.
Podczas wydarzenia odbyła się również zbiórka na
rzecz Oskara Zaremby z
Daleszyna. Udało się zebrać 1564,12 zł.

Bieg Mikołajkowy to podsumowanie
przebudowy
owy
drogi powiatowej Gostyń
yń –
– Dusina – Daleszyn
n –
Stankowo – Osowo oraz
Stary Gostyń. Łącznie remont objął odcinek ponad
nad
11 kilometrów. Inwestycja
ycja
była możliwa dzięki dofinansowaniu z „Programu
amu
rozwoju gminnej i powiatoatowej infrastruktury drogowej
owej
na lata 2016 - 2019”.

Relacja fotograficzna: facebook powiatu gostyńskiego
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DROGA NA LATA
Wielu mieszkańców spotykanych podczas realizacji tej inwestycji mówiło, że czekało na nią przez 40 lat. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dziś możemy tę drogę oficjalnie przekazać do użytku. Warto dodać, że dzięki oszczędnościom udało się wydłużyć zakres remontu o odcinek Stary Gostyń – Daleszyn. Modernizacja odcinka od drogi wojewódzkiej 434 poprzez Dusinę, Daleszyn, Osowo, Stankowo aż do
granicy powiatu to największa inwestycja powiatu gostyńskiego w tym roku. Łącznie wyremontowano odcinek o długości ponad11 km.
Powiat gostyński okazał się jednym z najbardziej skutecznych
samorządów w tegorocznej edycji „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dzięki temu otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi na
odcinku od drogi wojewódzkiej
434 – Daleszyn – Osowo –
–Stankowo – granica powiatu”.
Po ogłoszeniu listy rankingowej,
wniosek był pierwszym na liście
oczekujących. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych powstały oszczędności, które stworzyły szanse na
otrzymanie dotacji. Powiat, licząc na dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, postanowił przystąpić do
realizacji zadania już pod koniec czerwca. Początkowo na
inwestycję zaplanowano środki
w wysokości ponad 7 mln zł. Po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość robót
wyniosła 4 097 401,50 zł. Obejmowały one odcinek na długości
10 682 mb.

Długość odcinka

11, 212 km
Wartość prac:

4.612.000,00 zł

Od drogi woj. nr 434 do miejscowości Dusina poszerzono istniejącą jezdnię, w Dusinie wyremontowano chodniki, nowe
ciągi dla pieszych pobudowa-

150tys. zł.
Ostateczna dłuNazwa inwestycji:
gość przebudowanego odcinPrzebudowa drogi
ka drogi – 11
na odcinku od drogi
212,0 mb. Warwojewódzkiej 434
tość prac wraz
– Daleszyn – Osowo –
z robotami do– Stankowo – granica
datkowym, któpowiatu
re wynikły w
oraz przebudowa odcinka
trakcie
robót:
Daleszyn - Stary Gostyń
4.612.000,00 zł
Wykonawcą obu
zadań była firma
STRABAG Sp. z na inwestycję gminną – budowę
o. o. z Pruszko- ul. Zachodniej w Gostyniu.
Co ważne, nowo powstała drowa.
2.216.614,00 zł ga w przyszłości połączy dwie
na inwestycję po- stolice sąsiednich powiatów
chodziło z budże- – gostyńskiego i kościańskietu województwa. go. Powiat kościański otrzyStarosta podzię- mał bowiem dofinansowanie
wszyst- z Programu Rozwoju Obszarów
Na inwestycję mieszkańcy czekali 40 lat. Była możliwa, kował
kim podmiotom, Wiejskich na przebudowę drogi
dzięki skutecznemu
pozyskiwaniu
przez Powiat Gostyński które przyczyniły powiatowej na odcinku Wieszśrodków zewnętrznych
się do jej realiza- kowo – Żelazno aż do granino w Daleszynie, gdzie położo- bezpieczeństwa ruchu.
cji. Wkład własny cy z powiatem gostyńskim. Poodcinek
łączą- zapewnił powiat gostyński przy wiat gostyński wesprze te prace
no również nawierzchnię, od- Dodatkowy
mulono przydrożne rowy, utwar- cy Stary Gostyń i Daleszyn ma wsparciu powiatu kościańskie- kwotą 100 tys. zł w przyszłym
dzono pobocza oraz wykonano długość 570 mb. Koszt to oko- go (w kwocie 100 tys. zł) i dwóch roku. Inwestycja zrealizowana
elementy bezpieczeństwa ru- ło 350 tys. zł. Możliwość jego firm – Kaczmarek Malewo Sp. J. zostanie do końca 2018 roku.
chu. Na trasie Daleszyn – Mar- wykonania pojawiła się dzię- oraz Zakłady Mięsne Witkow- Wówczas powstanie alternatywkowo – Osowo wykonano nową ki oszczędnościom uzyskanym ski (łącznie 25 tys. zł). Kwo- ny trakt pomiędzy Gostyniem
nawierzchnię, odmulono przy- po przetargu. Zgodę na posze- tę 1.680.000,00 zł przekazała a Kościanem, biegnący przez
drożne rowy, utwardzono pobo- rzenie zakresu wydał Wojewoda wprawdzie gmina Gostyń, ale Gostyń – Dusinę – Daleszyn –
cza, ustawiono również elemen- Wielkopolski. Do inwestycji na- była to jedynie forma „wymia- – Osowo – Stankowo – Żelazno
ty bezpieczeństwa ruchu. Po- leży dodać również zakres prac ny” środków. Taką samą kwo- i Wieszkowo.
między Osowem (od świetlicy) a dodatkowych o wartości ok. tę powiat przeznacza bowiem
Stankowem (skrzyżowanie przy
przystanku autobusowym) poszerzono fragment jezdni, wykonano nową nawierzchnię,
przebudowano chodnik w Osowie, wykonano utwardzone pobocza, odmulono rowy oraz zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu. W Stankowie
natomiast powstały chodniki,
rozebrano nawierzchnię z płyt Nowo powstała droga w przyszłości połączy dwie stolice sąsiednich powiatów – gostyńskiego
betonowych, wykonano podbu- i kościańskiego. powiat kościański otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
dowę oraz nową nawierzchnię. Wiejskich na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wieszkowo – Żelazno aż do granicy
Zamontowano także elementy z powiatem gostyńskim.
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Są wszechstronni, pomysłowi, cierpliwi, wrażliwi i zaangażowani. Wolontariusze, bo o nich mowa, często
przeznaczają swój wolny czas na pracę na rzecz własnego środowiska i pomoc drugiemu człowiekowi. Kolejny
raz rozstrzygnięto konkurs na Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego.
Uroczystość odbyła się 6 grudnia. W
tym roku wpłynęła rekordowa liczba
zgłoszeń. Tradycyjnie przyznano statuetki Edmunda w czterech kategoriach.
Co roku powiat gostyński wyróżnia osoby najbardziej zaangażowane w pracę społeczną w czterech kategoriach: wolontariat indywidualny, grupowy, młodzieżowy oraz biznes społecznie odpowiedzialny. Przyznawane statuetki „Edmunda”, nawiązują do postaci bł Edmunda Bojanowskiego, który
swoją postawą zaświadczał, że warto i należy pomagać słabszym i potrzebującym. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba 39 zgłoszeń. Kapituła Konkursowa wybrała spośród nich czterech laureatów.
Zwyczajem jest jednak, że wyróżnienie i podziękowania otrzymują wszyscy nominowani.

MAJĄ CZAS
I CZYNIĄ DOBRO

Firma Netbox PL Sp. z o.o. została natomiast wyróżniona za biznes społecznie odpowiedzialny. Zgłoszenia dokonało Stowarzyszenie „Kreatywni”. Przedsiębiorstwo współpracuje zarówno z samorządem, jak i z trzecim sektorem. Wspólne działania z powiatem
gostyńskim zaowocowały projektem opakowania oraz albumem na 15-lecie międzynarodowej współpracy. Netbox wspiera także ekonomię społeczną, współpracując z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piaskach i Stowarzyszeniem „Kreatywni’, wspierając aktywizację osób niepełnosprawnych.

WOLONTARIAT
GRUPOWY

WOLONTARIAT
INDYWIDUALNY

BIZNES SPOŁECZNIE
ODPOWIEDZIALNY

WOLONTARIAT
MŁODZIEŻOWY
W kategorii wolontariat młodzieżowy statuetka „Edmunda” trafiła do
Adriana Majchrzaka – ucznia Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, aktywnie działającego na rzecz szkoły, i
w szkolnym kole Caritas. Adrian włącza się w różne akcje wolontariatu,
jak np. pomoc przy organizacji Ekofestynu czy dożynek powiatowych na
Świętej Górze. Współpracuje również
ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera. Jest też gitarzystą w zespole Antari Fog Machine.

Podczas Gali Wolontariusza Roku Powiatu Gostyńskiego zgromadzeni mogli wysłuchać prelekcji
na temat giving circle – nowatorskiej w Polsce metodzie zdobywania funduszy przez organizacje społeczne. Muzyczną wisienką z kolei był występ zespołu „Semplicze”.

Spośród wszystkich zgłoszeń w kategrii wolontariat indywidualny
nagrodę
otrzymała
Małgorzata Karolczak. Realizując społecznikowską pasję, współpracuje z
wieloma grupami biegaczy, instytucjami pomocowymi takimi jak OPS w Krobi, DPS w Chumiętkach, powiatem gostyńskim, wieloma organizacjami pozarządowymi, jest także wolontariuszką
Fundacji DKMS, która prowadzi bazę
dawców szpiku i komórek macierzystych.

Statuetkę w kategorii wolontariat grupowy otrzymał
Oddział Bajka – zgłoszony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Oddział Bajka to liczna grupa
wolontariuszy, która współpracuje z oddziałem chirurgii
dziecięcej gostyńskiego szpitala. Obecnie w grupie jest
35 uczniów wszystkich klas licealnych, którzy z zaangażowaniem odwiedzają małych pacjentów, by spędzić z
nimi czas na zabawie i lekturze terapeutycznych bajek.
Młodzież opiekuje się maluchami i starszymi dziećmi,
starając się, by te mogły zapomnieć o towarzyszącym
im często bólu, smutku i niepokoju. Podobnie jak Edmund Bojanowski dają chorym dzieciom coś bezcennego - swój czas i swoją uwagę.

CO NA DROGACH POWIATOWYCH?

Przebudowa drogi powiatowej Pudliszki – Kuczynka
Długość – 900,0 mb
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków

Wartość umowy: 244.142,58 zł

Przebudowa ulicy
Miejsko – Góreckiej w Krobi
Długość – 245,00 mb
Wykonawca: Firma
Brukarska „ WIT-BUD”
mgr inż. Witold Niedziela , Gostyń
Wartość robót: 133 273,06 zł

Przebudowa drogi powiatowej
w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej
na odcinku od Pępowa do Siedlca – etap I
Długość – 558,0 mb:
Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Patryk Borowczyk, Krobia
wartość robót: 251.378,56 zł
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Relacja fotograficzna: facebook powiatu gostyńskiego

SPOSÓB NA 11 LISTOPADA? BIEG NIEPODLEGŁOŚCI!
Mimo nieprzyjemnej pogody, kilkuset miłośników biegania i maszerowania wzięło udział w Biegu Niepodległości, organizowanym przez powiat gostyński,
gminę Gostyń, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, GTS

Citius i UKS Biskupiankę Stara
Krobia. Po przebiegnięciu 5-kilometrowego odcinka uczestnicy otrzymywali pamiątkowe
medale, rogale marcińskie oraz
ciepłą zupę.
Tradycją stało się, że amato-

rzy zdrowego trybu życia mają
szansę uczcić Święto Niepodległości na sportowo. Nie inaczej
było w tym roku. W 5-kilometrowym Biegu Niepodległości wystartowało kilkaset osób, a najlepszy okazał się gostynianin

Adam Nowicki. Nie o wyniki tu
jednak chodziło, a o dobrą zabawę. W rywalizacji udział wzięły całe pokolenia. Biegacze,
którzy zameldowali się na mecie, otrzymali pamiątkowe medale. Dodatkowo mogli spróbo-

wać rogali marcińskich i posilić
się ciepłą zupą. Wśród uczestników rozlosowano również kilka kompletów gadżetów.

LOKALNA LEKCJA HISTORII
„Lekcja lokalnej historii” – to nazwa projektu realizowany przez
Stowarzyszenie Absolwentów i
Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu. Ta niecodzienna
lekcja miała swoją premierę 29 listopada. Młodzież ZSZ dowiedziała się
o istnieniu oddziału Dzielny oraz o Żołnierzach Wyklętych, którzy działali na
terenach powiatu gostyńskiego.
Merytoryczną pomocą służyli
historyk Mikołaj Kulczak,

profesor Krzysztof Maćkowiak
oraz dyrektor gostyńskiego mu-

zeum Robert Czub. Z ich pomocą udało się stworzyć krótki film, który wraz ze scenariuszem zajęć, zostanie rozesłany

do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie gostyńskim. Celem
projektu było przybliżenie młodzieży lokalnej historii,
tej, o której nie zawsze się słyszy.
Projekt był dofinansowany z funduszy Programu
Grantów Społecznych powiatu gostyńskiego realizowany przez Stowarzyszenie ‚Dziecko”.

WSPÓŁPRACA, KTÓRA ŁĄCZY
21 listopada 2016 roku przypadła 15 rocznica formalnej współpracy pomiędzy powiatem gostyńskim a niemieckim Unterallgäu. Z tej okazji w Bawarii odbyły się uroczyste obchody tego jubileuszu. Warto zaznaczyć, że współpraca pomiędzy oboma powiatami to nie tylko kontakty samorządowe. Przede wszystkim opiera się ona
na wymianie młodzieży, urzędników, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
W sumie w ciągu ostatnich 15 lat z tej wymiany skorzystało ponad 1000 osób – w
znacznej większości uczniowie dwóch szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Gostyniu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Przyznają oni, że nawiązywane kontakty uczą nie tylko języków obcych, ale też otwartości
i odwagi.
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W piątek 18 listopada 2016 roku swoje
funkcjonowanie
oficjalnie rozpoczęła baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
w Ostrowie Wielkopolskim. Załoga na
lotnisku w Michałkowie dyżurować będzie codziennie od
świtu aż do zachodu
słońca.
- Zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze. Od teraz
mieszkańcy powiatu
gostyńskiego mogą
liczyć na pomoc załogi
dodatkowego
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w naszej
części Wielkopolski.
Wspieramy tę inicjatywę merytorycznie
i finansowo. Ludzkie
życie jest tego warte.
– podsumowuje Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

POWIAT GOSTYŃSKI BEZPIECZNIEJSZY

BAZA W MICHAŁKOWIE
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złożą się gminy i powiaty, których
zasięgiem obejmuje pogotowie.
Powiat gostyński w przyszłym
roku przeznaczy na ten cel nieco
ponad 80 tys. złotych.
W czasie oficjalnego otwarcia załoga dostała pierwsze wezwanie
do lotu ratunkowego. Pacjentem
było 4-letnie dziecko. W skład
załogi śmigłowca ratunkowego
wchodzi pilot, ratownik medyczny, pielęgniarz i lekarz. Powstanie
nowych baz powoduje zwiększenie dostępności do Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w wybranych rejonach Polski. Pozwoli to na skrócenie czasu dotarcia do nagłego zdarzenia
oraz rozszerzenie zasięgu działania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

21 baz HEMS
Otwarcie nowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim
odbyło się w obecności Ministra
Zdrowia. Baza w Ostrowie Wielkopolskim jest jedną z czterech,
które w listopadzie tego roku powstają w Polsce (pozostałe to Gorzów Wielkopolski, Opole i Sokołów Podlaski). Tym samym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie posiadało 21 stałych baz

HEMS (ang. Śmigłowcowa Służba
Ratownictwa Medycznego). Dyżur w czterech nowo powstałych
bazach będzie pełniony od godziny 7:00, lecz nie wcześniej niż
od wschodu słońca, do 45 minut
przed zachodem słońca, lecz nie
dłużej niż do godziny 20:00.
Póki co, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje w wynajętych hangarach, budowa docelowej bazy rozpocznie się nie-

bawem. Przewiduje się, że swoją działalność rozpocznie w połowie 2018 roku. Będzie to budynek
o powierzchni kilkuset metrów
kwadratowych, w skład którego
wejdą pomieszczenia operacyjno-socjalne, magazyny medyczne i techniczne oraz hangar wraz z
platformą dla śmigłowca. Jej koszt
to 6 mln złotych. Połowa pochodzić będzie z budżetu województwa wielkopolskiego, na resztę

funkcjonuje
w Polsce

80 tys. zł
na ten cel
przeznaczy
powiat
gostyński

KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZOŻÓWKA

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 15 stycznia dostarczą kupony do
Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
rozlosujemy nagrody - 3 zestawy upominków z logo powiatu.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie 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

