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Drodzy Mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego,
Szanowni Goście
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć Państwu,
aby przebiegały one w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niech Boże Narodzenie będzie czasem radości, serdecznych rozmów
i ciepłych spotkań z bliskimi.
Niech przy wigilijnym stole zagości serdeczność i zrozumienie.
Niech te niezapomniane święta upłyną w zdrowiu, spokoju i miłości.
A Nowy Rok przyniesie same dobre i szczęśliwe dni.
Rada
Powiatu Wolsztyńskiego

Z a r z ą d
Powiatu Wolsztyńskiego
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W czwartek, 15 października, w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbył się powiatowe obchody Dnia Edukacji
Narodowej.
Jak co roku były one okazją do
podziękowań wszystkim pracownikom oświaty za ich pracę oraz
do wyróżnienia niektórych z nich.
I tak, nagrody starosty wolsztyńskiego z rąk Ryszarda. Kurpa
i wicestarosty Jacka Skrobisza
otrzymali: Katarzyna Lulkiewicz, Małgorzata Zaremba,
Mateusz Kazubski (Zespół Szkół
Ogólnokształcących), Jerzy Rusin, Alicja Golik i Małgorzata
Weiss (Zespół Szkół Rolniczych i
Technicznych, w Powodowie),
Andrzej Wawrzynowicz, Monika Kubala - Matuszewska, Katarzyna Kosiorek, Marzena Strugała, Sylwia Śliwińska (Zespół
Szkół Zawodowych w Wolsztynie), Hanna Strugała – Rozynek,
Beata Walczak, Maria Czepczyńska (Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie), Magdalena
Molicka, Lidia Bergier (Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna) oraz Sławomir
Stephan (Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach).

To nie koniec wyróżnień, bo w
trakcie powiatowego święta
edukacji wręczono także medale i
odznaczenia. I tak, Medale
Komisji Edukacji Narodowej
otrzymały - Krystyna Firlej,
Katarzyna Wiśniewska i Renata
Magdans; Srebrny Krzyż Zasługi
– Szymon Ptak; medale za
długoletnią służbę – Halina
Nowicka, Izabela Jąder oraz
Jarosław Stańko. Ponadto, wręczono również akty ślubowania
pedagogom, którzy w bieżącym
roku zdali egzamin na stopień
nauczyciela mianowanego. Otrzymali je: Jolanta Lehmann, Aneta
Kaźmierczak (ZSRiT), Katarzyna Noskowicz, Maria Czepczyńska (ZSS) i Łukasz Wawrzyński (ZSZ).
Po oficjalnej części Dnia
Edukacji Narodowej zebrani w
szkolnej auli obejrzeli program
artystyczny przygotowany przez
uczniów ZSO pod kierunkiem
Joanny Kasperowicz. Czwartkową uroczystość zakończyło
otwarcie i zwiedzanie nowoczesnych sal konferencyjno - multimedialnych powstałych w ramach
projektu ,,eSzkoła - Moja Wielkopolska’’.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI... ZE 123-METROWĄ FLAGĄ
W niedzielę, 11 listopada, w
Wolsztynie odbył się powiatowe
obchody Święta Niepodległości.
Z tej okazji, w 94. rocznicę
powrotu Polski na mapę Europy,
odprawiona została w kościele pw.
Św. Józefa msza św. za Ojczyznę,
której przewodniczył ksiądz kanonik Jan Polec. Podczas homilii
wspomniał on wybitne postacie
polskiego życia kulturalnego,
które odegrały ważną rolę w
okresie tworzenia się odrodzonej
Polski. Po mszy, licznie zebrane
społeczeństwo, udało się we

wspólnym przemarszu pod Pomnik Niepodległości przy ul.
Drzymały. Przemarszowi towarzyszyła Powiatowa Wolsztyńska
Orkiestra Dęta, licznie reprezentowane były poczty sztandarowe,
delegacje samorządowców, organizacji społecznych i politycznych
oraz placówek oświatowych, zakładów pracy i instytucji. Dodatkowo, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie wraz
z opiekunami i rodzicami przemaszerowali ulicami miasta ze
123-metrową flagą narodową, co

wzbudziło powszechne zainteresowanie. Przy pomniku, po
okolicznościowym wystąpieniu
starosty Ryszarda Kurpa, złożono wiązanki kwiatów ku czci
tych, którzy oddali swoje życie za
odzyskanie niepodległości. Tradycyjnie już przy składaniu wiązanek pomagali wolsztyńscy harcerze, a uroczystość uświetnił Zespół Śpiewaczy „Tuchorzacy”.
Patriotyczną manifestację zakończyła Powiatowa Wolsztyńska
Orkiestra Dęta, która zagrała
„Rotę”.
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KŁADKA JEST JUŻ ODBLOKOWANA!
Zakończył się, wykonany na
zlecenie samorządu powiatowego,
remont kładki dla pieszych nad
torami kolejowymi, wzdłuż ciągu
ulic Poniatowskiego i 5 Stycznia
w Wolsztynie. Po kilku
miesiącach, jakie minęły od czasu, gdy pracownicy kolei zamknęli przejście nad torami, znów można korzystać z kładki. Z kładki, która prawdziwe
powodzenie ma w czasie dorocznej parady
parowozów, gdy oblegają ją setki turystów z
Polski i zagranicy.

W pierwszych
dniach grudnia oficjalnie dokonano odbioru technicznego
wyremontowanej estakady nad torami.
Roboty wykonała
firma „BLACH-DEK”, która
gruntowną naprawę rozpoczęła od
wymiany desek na stopniach,
podestach oraz płaskiej części
kładki dla pieszych nad torami
kolejowymi. Co ważne, po zdjęciu

starych desek konstrukcja stalowa
kładki została oczyszczona i
odmalowana farbą antykorozyjn, a
nowe deski zostały wcześniej
poddane ciśnieniowej impregnacji,

aby zapewnić ich dłuższą żywotność. Prace wykonano na zlecenie
samorządu powiatowego, który w
całości zapłacił za ten remont.
- W najbliższym czasie zostanie
podpisane porozumienie między

samorządem powiatowym, a PKP
„Nieruchomości” o przejęciu tej
kładki na własność samorządu
powiatowego. Gdyby nie doszło do
przejęcia kładki przez samorząd
powiatowy lub gminn y, w t e d y P K P
„Nieruchomości” dokonałyby rozbioru tego
obiektu. Dla nas byłaby to niepowetowana
strata. Dlatego zarząd
powiatu, po konsultacjach z komisją
budżetową rady powiatu, zadecydował o
przejęciu tego obiekt,
który nierozerwalnie
związany jest z zabytkową infrastrukturą
kolejową Wolsztyna.
Mamy nadzieję, że ta
decyzja ucieszy wielu
mieszkańców naszego
miasta, którzy już
mogą korzystać z wyremontowanej kładki na codzień,
jak i z okazji różnych imprez
związanych z naszą lokomotywownią, a w szczególności z coroczną paradą parowozów - mówi
starosta Ryszard Kurp.

INWESTYCJA Z MYŚLĄ O UCZNIACH

TYTUŁ NA TRZY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Szpitala Powiatowego
im. dra Roberta Kocha w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5 64-200 Wolsztyn

I TY MOŻESZ POMÓC!
Chcesz pomóc stworzyć lepsze warunki hospitalizacji dla pacjentów oraz
sprawić, by szpital posiadał nowoczesny specjalistyczny sprzęt
terapeutyczny i diagnostyczny PODARUJ 1% odpisu od podatku
na cele statutowe
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego
im. dr Roberta Kocha w Wolsztynie, któremu Sąd w dniu
09 września 2009r. nadał status organizacji
pożytku publicznego, wpisując Stowarzyszenie pod
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...A WIOSNĄ W KAJAK!
Pod koniec listopada zakończyły się trwające kilka lat prace
nad odnowieniem szlaków kajakowych w powiecie. Teraz dopłyniemy nimi aż do Odry!
W poprzednich dwóch latach
odnowiono już ,,Szlak rzeki
Dojcy”, a zakończony w listopadzie br. kolejny etap prac połączył
ten szlak z rzeką Obrą. Tym samym
umożliwił wodne skomunikowanie ze „Szlakiem Karola Wojtyły”
i dalej, rzeką Wartą oraz Odrą. - W
ramach trzeciego etapu robót
wybudowano 10 pomostów o wymiarach 5 m x 2 m przy pięciu

jazach oraz jeden pomost o
wymiarach 10 m x 2 m na szlaku
kajakowym rzeki Obry. Zadanie
zostało zrealizowane wspólnie
przez Powiat Wolsztyński i Gminę
Siedlec. Każdy z samorządów
przeznaczył na ten cel po 25 tys. zł
- informuje starosta Ryszard
Kurp, podkreślając, że inwestycja
mająca na celu udrożnienie i
unowocześnienie szlaku wodnego
rzeki Obry z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki
wodnej oraz przyczyni się do wyeksponowania walorów przyrodniczych naszego regionu.

OŻYWIANIE KOLEJOWEGO SZLAKU

Wiadomo nie od dziś, że
wolsztyńskie parowozy są jedną
z najbardziej rozpoznawalnych
wizytówek naszego powiatu.
Dlatego również i samorząd
powiatowy czyni starania, aby
przyszłość wolsztyńskiej parowozowni była niezagrożona.

- Dzięki rozbudowie Zespołu Szkół Zawodowych możliwe będzie uruchomienie w tej szkole
tak potrzebnego centrum kształcenia zawodowego. Osoby, które będą chciały zmienić swoje
kwalifikacje zawodowe będą mogły zrobić to na miejscu, tu w Wolsztynie - mówi wicestarosta
Jacek Skrobisz, a w tle widać już ukończony, pierwszy etap rozbudowy ZSZ.
Na początku grudnia miał mieszczenia magazynowe, po- zamiast odżywiać się jak dotychm i e j s c e o d b i ó r t e c h n i c z n y mieszczenie socjalne, korytarz, czas ,,suchym prowiantem”, będzie
pierwszego etapu rozbudowy Ze- klatka schodowa, sanitariaty.
mogła skorzystać z ciepłych
społu Szkół Zawodowych w WolNatomiast w kolejnym etapie, posiłków - wyjaśnia Jacek Skrobisz
sztynie. - To największa w na parterze, ma powstać aula wraz z dodając, że dzięki rozbudowie
bieżącym roku inwestycja w zapleczem, sanitariaty oraz łącznik Zespół Szkół Zawodowych wreoświacie. Jej pierwszy etap ko- umożliwiający komunikację z szcie będzie miał również aulę.
sztował prawie 600 tys. zł, a całość pozostałą częścią szkoły. Szkoły, Takie są bowiem plany po zakońrozbudowy budynku dydakty- której cała społeczność skorzysta czeniu inwestycji, której dalsza
cznego szacujemy na ponad dwa na nowej inwestycji. - Przede kontynuacja w roku 2013 zależy od
miliony - informuje wicestarosta wszystkim dodatkowe pomie- decyzji radnych.
Jacek Skrobisz.
szczenia dydaktyczne poprawią
Co ważne, na rozbudowę ZSZ
Wspomniany pierwszy etap komfort nauki i docelowo umo- samorząd powiatowy może ubieinwestycji polegał na wybudowa- żliwią naukę w jednozmianowym gać się o dofinansowanie inweniu piwnicy nowego budynku wraz systemie. Tym samym uczniowie stycji z unijnego funduszu nawet
z parterem. Na poziomie piwnicy naszej szkoły nie będą już kończyć jeśli już zakończy inwestycję. - Jeznajdować będą się takie pomie- lekcji wieczorami, jak to ma steśmy przygotowani, aby sięgnąć
szczenia, jak m.in.: szatnia, holl, miejsce obecnie. Oprócz tego po unijną pomoc. Czekamy tylko,
sala konsumpcyjna, bufet, kuchnia, młodzież będzie miała dostęp do aż będzie ogłoszony nabór wniozmywalnia, obieralnia, dwa po- szkolnej stołówki, a tym samym sków - mówi wicestarosta.

Z tego właśnie powodu na
początku grudnia, w Urzędzie
Miejskim w Wolsztynie odbyło się
spotkanie w sprawie utworzenia
tzw. niskonakładowej Spółki
„Parowozownia Wolsztyn”. Jej
celem ma być działalność turystyczno -rekreacyjna, prowadzona
w oparciu o zabytkowy oraz obsługa regularnych połączeń pasażerskich na linii Wolsztyn – Poznań – Wolsztyn, z wykorzystaniem wolsztyńskich parowozów.
W grudniowym spotkaniu w
Wolsztynie wzięli udział przedstawiciele trzech samorządów:
wojewódzkiego, powiatowego i
gminnego, a także przedstawiciele
PKP „CARGO” z Poznania oraz
Departamentu Transportu Urzędu
Marszałkowskiego. - Nasze
spotkanie odbyło się z inicjatywy
wicemarszałka województwa
wielkopolskiego, Wojciecha Jankowiaka, który jest wielkim zwolennikiem zachowania wolsztyńskiej parowozowni w obecnej

?

formie. Chodzi o to, żeby nie stała
się skansenem kolejowym, jakich
wiele. Wolsztyńskie parowozy
wykonują bowiem codziennie
swoją pracę, wożą pasażerów na
regularnej linii i dzięki temu są
takie unikatowe w skali europejskiej, czy nawet światowej - podkreśla starosta Ryszard Kurp.
W trakcie wspomnianego spotkania w Wolsztynie ustalono, że
wspomniane wcześniej samorządy
lokalne oraz spółka PKP „CARGO” zrobią wszystko, aby utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajęłaby się
dalszym funkcjonowaniem wolsztyńskiej parowozowni w niezmienionej formie. Mówiono też o
możliwości rozszerzenia tej działalności oraz o pozyskaniu środków zewnętrznych z różnych programów. Według założeń kapitał
założycielski nowej spółki wynosiłby milion złotych, z czego 49
procent udziałów miałoby PKP
„CARGO”, a 51 procent przypadłoby trzem samorządom. Wszyscy udziałowcy mieliby wpłacić do
spółki równą kwotę, po 170 tys. zł
każdy, a ostateczne decyzje w
sprawie powołania nowej spółki
mają zapaść po konsultacjach w
poszczególnych samorządach,
które mają być przeprowadzone do
końca stycznia przyszłego roku.
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UWAGA! Od 8 października br. obowiązują nowe przepisy w sprawie zakresu i
sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów przez stacje kontroli
pojazdów. Brak tablicy rejestracyjnej skutkuje negatywnym wynikiem
badania diagnostycznego! Zaświadczenia z takiego badania jest jednym z
dokumentów, stanowiących podstawę do rejestracji pojazdu. Badanie takie
można wykonywać, gdy pojazd wyposażony jest w ważne tablice stałe lub
ważne tablice czasowe, zgodne z jego pozostałą dokumentacją, zwłaszcza z
zagranicznym dowodem rejestracyjnym. Nie spełnienie tych warunków
powoduje konieczność wydania przez Wydział Komunikacji tymczasowych
tablic rejestracyjnych, przy zachowaniu pełnej procedury rejestracyjnej
pojazdu i skierowanie do stacji diagnostycznej. By ominąć te wymagania w
obrocie pojazdów pochodzących z zagranicy pojawiły się sfałszowane tablice
rejestra cyjne – plastik owe, metalowe, bez znaków legalizacyjnych.
Przedstawiane na ich podstawie zaświadczenia o badaniach diagnostycznych
pojazdów przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie są
traktowane jako nieważne.

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE...
* NOWA KANALIZACJA . W
połowie grudnia odbył się odbiór techniczny inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832P w
m. Niałek Wielki od km 0+000 do km
0+720 Etap I – kanalizacja deszczowa”. Zadanie zostało zrealizowane
przez Przedsiębiorstwo „SDB AGROEKO” Sp. z o. o. z Karpicka, za kwotę
189,6 tys.

* EDUKACYJNA WYCIECZKA.
Dzięki przychylności Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu i
Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji
Komputerowej, spora grupa licealistów z Wolsztyna wraz z opiekunkami - Adrianną Gubernat, Beatą
Bautą i Ewą Kowalewicz - uczestniczyła w pokazach i wykłady, które
odbyły się w ośrodku akademickim na
Morasku. Wycieczka była udana!
Uczniowie nawiązali nowe znajomości
i poszerzyli swoje horyzonty.
* MUZYCZNA PREMIERA. Pod
koniec listopada, w Wolsztyńskim
domu Kultury, odbył się koncert
promujący debiutancki album Jacka
Kotlarskiego „Nigdy nie jest za
późno”. Jacek Kotlarski zaprezentował
zupełnie nowy, własny repertuar, a na
scenie wystąpił ze znakomitymi
muzykami: Tomaszem Szymusiem,
Bartoszem Szetelą, Arturem Lesickim, Maciejem „Kocin” Kocinskim i Grzegorzem Poliszakiem.
Publiczność na koncercie dopisała.
* SPORTOWA KLASYFIKACJA.
Polska Federacja Sportu Młodzieżowego ogłosiła oficjalnie końcowe
wyniki współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży za 2012 r. Powiat
Wolsztyński zajął szóste miejsce w
Wielkopolsce (sklasyfikowano 35
powiatów) i 51 miejsce w kraju
(sklasyfikowano 364 powiaty)!
* NIEBEZPIECZNY ŚNIEG. W
związku z pierwszymi opadami śniegu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie przypomina
właścicielom, zarządcom oraz uży-

tkownikom obiektów budowlanych
o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu z dachów oraz sopli, brył, nawisów
lodowych i śniegowych, które mogą
zagrozić bezpieczeństwu osób zajmujących się bezpośrednio przy budynku.

* JUBILEUSZ FUNDACJI. W listopadzie starosta Ryszard Kurp
uczestniczył w uroczystości 20 – lecia
reaktywacji Fundacji „Grosses
Waisenhaus zu Potsdam”. Jako Powiat
Wolsztyński od ponad dziesięciu lat
współpracujemy z Fundacją, w ramach
organizacji Międzynarodowych
Spotkań Młodzieży, które co roku odbywają się naprzemiennie w Niemczech, Polsce i na Litwie. Bez wsparcia
finansowego ze strony Fundacji nie
byłoby możliwości zorganizowania
spotkań na tak wysokim poziomie i z
takimi atrakcjami. Młodzież uczestnicząca we wspólnych wakacjach
poznaje kultury, język i zwyczaje
panujące w kraju organizatora,
integruje się z obcokrajowcami, uczy
się przebywania w środowisku ludzi
niepełnosprawnych. Podczas tych
młodzieżowych projektów powstaje
wiele wspaniałych prezentacji: teatralnych, plastycznych, tanecznych,
fotograficznych itp.
* TRÓJKI RUSZĄ W PATROL! We
wtorek, 18 listopada odbyło się
zebranie sprawozdawcze z działalności
Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Wolsztyńskiego. Mówiono m.in. o
zagrożeniach, z jakimi muszą liczyć się
strażnicy podczas kontroli na wodach
oraz o możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na
działalność SSR. W trakcie wtorkowego spotkania utworzono również
tzw. trójki patrolowe, aby usprawnić
pracę Społecznej Straży Rybackiej.
* DACH JAK NOWY. Również w
listopadzie odbył się odbiór techniczny
zadania pod nazwą „Remont płaskiej
części dachu Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach”. Wykonawcą
robót, wybranym w drodze przetargu

nieograniczonego, była firma Zakład
Remontowo – Budowlany BLACH DEK Tadeusz Piskorz z Wolsztyna,
która wykonała zadanie za kwotę 105
tys. zł brutto.

* UCZNIOWSKA WIZYTA. W piątek, 7 listopada, w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Wolsztynie,
odbyła się obywatelska lekcja uczniów
klasy 4b z opiekunem Krzysztofem
Reimannem. W roli nauczycieli
wystąpili Starosta Ryszard Kurp
i Wicestarosta Jacek Skrobisz.
Uczniowie zasiedli przy stole obrad
Rady Powiatu, gdzie zostali zapoznani
z rolą samorządu powiatowego. W
lekcji uczestniczyli także pracownicy
starostwa informując młodych słuchaczy o pracy poszczególnych wydziałów.
* WIĘCEJ DRZEW I KRZEWÓW.
Na pisemną prośbę mieszkańców, pod
koniec października wzdłuż ul.
Wschowskiej w Wolsztynie zostało
zasadzonych m.in. 20 sztuk drzew
gatunku klon polny. Nasadzenia
wspomnianych drzew oraz krzewów
ozdobnych pomiędzy nimi dokonała
firma Centrum Ogrodnicze Halina
Dekert Łabonarska z Niałka
Wielkiego na zlecenie Zarządu
Powiatu. Podobnych nasadzeń traw i
krzewów ozdobnych dokonano przy ul.
Drzymały, poczynając od Ronda
„Solidarność” do skrzyżowania z ul.
Źródlaną i ul. Parkową. Zadanie te
zrealizowano ze środków Powiatowego Zarządu Dróg (robocizna) oraz
Funduszu Ochrony Środowiska (zakup
sadzonek).
* PRZEBUDOWA CHODNIKA. W
październiku odbył się odbiór techniczny zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3789P Kopanica –
Wąchabno odcinek w miejscowości
Mała Wieś zadanie I od km 0+000 do
km 0+170”. Wykonawcą robót była
firma DROMAR BIS, która wykonała
zadanie za kwotę ponad 41 tys. zł
brutto.

,,WOLSZTYNIAK” NA FOTELU WICELIDERA!

Miły prezent pod choinkę sprawili kibicom piłkarze ręczni ,,Wolsztyniaka",
którzy w ostatnim meczu pierwszej rundy rozgrywek I ligi grupy A pokonali
na własnym boisku faworyzowanego wicelidera - Spójnię - Wybrzeże
Gdańsk. Drużyna gospodarzy, trenowana przez Marcina Pietruszkę (na
zdjęciu, z lewej), zwycięstwo wywalczyła rzutem na taśmę, gdy na dwie
sekundy przed końcem spotkania Artur Chrapa zdobył decydującą bramkę.
Dzięki tej wygranej, na półmetku rozgrywek, Wolsztyniak wraz z dwoma
innymi drużynami zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli!
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PRACOWITA KADENCJA NA PÓŁMETKU
Rozmowa z RYSZARDEM
KURPEM, który od 18 lat pracuje
w samorządzie, a funkcję starosty
pełni czwartą kadencję. W grudniu
br. przypada połowa tejże kadencji.

- Czy mógłby Pan ocenić tę
połowę kadencji zarządzania powiatem wolsztyńskim?
- Pod względem inwestycyjnym
te ostatnie dwa lata były najbardziej
pracowite i owocne dla powiatu. W
2010 roku wykonaliśmy inwestycji
drogowych za kwotę 8 mln 600 tys.
zł, z czego 50% kosztów pokryły
środki funduszy zewnętrznych.
Z kolei w roku 2011 wykonano
15 inwestycji drogowych o wartości – 15 mln 700 zł. W tej kwocie
50 procent to środki pozyskane
również z różnych źródeł pozabudżetowych. Oprócz inwestycji drogowych realizowaliśmy też inwestycje związane z infrastrukturą
społeczną. Przykładem może być
budowa Zakładu Pielęgnacyjno –
Opiekuńczego przy szpitalu czy
Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy ul. Rzecznej w Wolsztynie. Te
dwie inwestycje realizowane były
w cyklu dwuletnim. Ponadto wybudowaliśmy kompleksy boisk
sportowych w ramach programu
Orlik 2012 przy ZSO i ZSRiT w
Powodowie. Na te przedsięwzięcia
wydatkowano kwotę 6 mln 900 tys.
złotych, z czego 40 procent, to
środki uzyskane z zewnątrz.
Oprócz tego, niebagatelne
kwoty sięgające kilku milionów
złotych pozyskaliśmy na tzw.
„projekty miękkie” obsługując
osoby niepełnosprawne, ale o tym
może przy innej okazji. W sumie na
inwestycje wszelkiego typu, w
ciągu ostatnich dwóch latach,
powiat wydał 31.354.000 zł. W tej
kwocie znajdują się środki pozyskane w ramach współpracy z
samorządami gmin tworzących
powiat. Nie są to kwoty znaczące,
ale świadczą o woli współpracy
między naszymi samorządami.
Mogę także dodać, że i powiat
współfinansuje inwestycje na
drogach gminnych w ramach tzw.
,,schetynówek”.

sztyński szpital. Czy jego przyszłość rysuje się już spokojniej?
- Rzeczywiście sprawy funkcjonowania szpitala były ważnym
problemem. Wydawało się, że
rozstrzygnięcie konkursu na
dyrektora w lipcu 2010 roku i
zadania, jakie postawił Zarząd
Powiatu przed nowym dyrektorem,
czyli Aleksandrą Sibilską,
doprowadzi do stabilizacji
ekonomicznej naszej lecznicy. Pani Dyrektor
wdrażała działania oszczędnościowe związane z wymaganiami jakie, między
innymi, stawiała nowa
ustawa o działalności leczniczej z kwietnia 2011
roku. Podjęte przez Panią
Dyrektor kroki w zakresie
ekonomii, nie znalazły
zrozumienia wśród części
załogi naszego szpitala.
Doprowadziło do konfliktów personalnych w samej
lecznicy. Spowodowało to
doniesienia do organów
wymiaru sprawiedliwości,
tak ze strony lekarzy. jak i
Pani Dyrektor. Sytuacja ta
sprawiła, że Zarząd Powiatu po głębokiej analizie
i wielu rozmowach zdecydował o rozwiązaniu kontraktu z Panią Dyrektor.
W tym miejscu należy
dodać, że w wyniku dwuletniej działalności Pani
Dyrektor wynik ekonomiczny szpitala znacznie się
poprawił. Dla przykładu
podam, że w 2011 roku plan
finansowy zrealizowany był z deficytem prawie 2 miliony złotych, a
obecnie deficyt wynosi 230 tys. zł
(za 10 miesięcy roku 2012). To jest
efekt pracy Pani Dyrektor, która
poszukiwała oszczędności w różnych dziedzinach działalności
szpitala. W aspekcie tego warto
również wspomnieć, że powiat
wolsztyński na poprawę infrastruktury szpitalnej, remonty i wyposażenie w sprzęt przeznaczył w
ostatnich 10 latach ponad 9 mln zł, z
tego połowa przypada na dwa ostatnie lata (m.in. termomodernizacja
z elewacją i kolektorami słonecznymi, budowa zakładu Pielęgnacyjno
– Opiekuńczego, uruchomienie
pracowni endoskopii na europejskim poziomie i inne - red.).

- To znaczy, że powiat dostaje
pieniądze z samorządów i sam
daje pieniądze dla gmin. To
przelewanie pieniędzy z jednego
budżetu do drugiego...
- Ta operacja jest potrzebna, aby
uzyskać wyższą punktację w
- Kiedy będzie rozstrzygnięcie
staraniach o środki zewnętrzne. konkursu na dyrektora SPZOZ?
Bierze się to pod uwagę przy oce- To jest najistotniejsza sprawa
nie wniosku o dofinansowanie.
mająca rozwiązać kwestie kierowania wolsztyńskim szpitalem, w
- Jak układa się współpraca z którym pracuje 400 osób, jest
samorządami gminnymi?
ponad 200 łóżek, a budżet wynosi
- Współpraca między samo- około 30 mln złotych. Osoba
rządami jest dobra, co wcale nie wybrana na to stanowisko będzie
oznacza, że nie mogłaby być musiała zmierzyć się z tymi
lepsza. Są sprawy w których ró- wszystkimi problemami. Szpital
żnimy się w istotny sposób, ale w wolsztyński ma kontrakt z NFZ na
efekcie dochodzimy do porozu- okres pięciu lat tj. do końca 2016
mienia. Jest wiele zadań, które są roku. Tę sprawę finalizowała
tzw. „własnymi” i tam współpraca dyrektor Sibilska negocjując go z
jest niemożliwa.
Wielkopolskim Odziałem Wojewódzkim NFZ. Obecnie obowią- W ostatnim okresie niewą- zujące umowy są aneksowane na
tpliwie tematem nr 1 był wol- rok 2013. Powiem tylko, że kon-

trakt na nowy rok jest nieco wyższy
w stosunku do roku 2012. Wracając
do wyjściowego pytania - przewidujemy zakończyć go do końca br.
Decydować będzie o tym komisja
powołana zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniem w składzie:
pięciu przedstawicieli organu prowadzącego, czyli Zarządu Powiatu

oraz lekarz wskazany przez wolsztyński szpital i przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ. Oprócz Zarządu członkami komisji są Adam
Cukier (Rada Społeczna SPZOZ)
i lek. med. Maciej Makowski.
-Ilu chętnych zgłosiło się na
konkurs na dyrektora lecznicy?
- Do 07.12.2012 r., do godziny
15.30 wpłynęło 10 ofert. Dnia
11.12 zebrała się komisja konkursowa, aby dokonać weryfikacji
złożonych ofert. Według wstępnej
oceny 8 ofert jest ważnych. Z tymi
kandydatami komisja spotkała się
w wtorek (tj. 18.12), aby przeprowadzić indywidualne rozmowy
zgodnie z regulaminem pracy komisji. W czwartek 20.12 br. komisja
konkursowa w pełnym składzie dokonała wyboru kandydata na
SPZOZ, który zostanie zarekomendowany Zarządowi Powiatu. Kandydatem, w wyniku głosowania tajnego, został Piotr Gancarczyk. Protokół wraz z wynikami głosowania
znajduje się w dokumentacji komisji konkursowej.
- Co z niewypłaconą dotacją z
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na
budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej? Dlaczego nie została
dotychczas wypłacona i czy będzie wypłacona?
- W ramach WRPO mamy
podpisaną umowę na dofinansowanie budowy Warsztatów Terapii
Zajęciowej na kwotę ok. 900 tys. zł.

Inwestycję zakończono w terminie
tj. w sierpniu 2011 r. Warsztaty
funkcjonują od września 2011 r.
W marcu 2012 roku Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę
wykonania tej inwestycji i na
wyniki tej kontroli czekaliśmy do
listopada 2012 roku. Na skutek
naszych monitów na początku

listopada otrzymaliśmy protokół
pokontrolny, z którego wynikały
nieprawidłowości powodujące
zmniejszenie dotacji o 90 tys.
złotych. Czego dotyczyły owe nieprawidłowości? Jako przykład powiem, że w specyfikacji SIWZ podano konkretną nazwę tynku elewacji lub umywalek, sedesów, czy
nietypowych stacji transformatorowych, a to jest traktowane jako
uchybienie proceduralne. W każdym przypadku powinno być
dodane ,,lub równorzędny sprzęt”...
Z końcem ubiegłego tygodnia
odesłałem podpisany protokół , aby
w maksymalnie krótkim terminie
otrzymać należne nam środki finansowe. W tym miejscu pragnę
dodać, że opóźnienia w otrzymaniu
protokołu pokontrolnego wynikały
z faktu, że Urząd Marszałkowski
miał zastrzeżenia do wyboru wykonawcy, którym była firma Arkadiusza Kałdońskiego. W związku z
tym wysłano zapytanie do Urzędu
Zamówień Publicznych o prawidłowość wyboru wykonawcy.
Okazało się, że samorząd nie
popełnił błędu przy wyborze wykonawcy mimo takich sugestii ze
strony kontrolujących.
- Pozostańmy jeszcze chwilę
przy inwestycjach związanych z
budową, bo właśnie zakończył się
pierwszy etap rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie...
- Pierwszy etap rozbudowy
został zakończony zgodnie z

terminem. 3 grudnia br. dokonano
odbioru wykonanych prac zgodnie
z umową. Dalsza rozbudowa
planowana jest na 2013 r. choć nie
ma tego zadania w projekcie budżetu. Oczekujemy na weryfikację
subwencji oświatowej, którą otrzymujemy w końcu lutego każdego
roku oraz wynik finansowy 2012 r.
licząc na wolne środki do
dyspozycji samorządu w 2013 r.
Przy utrzymaniu otrzymanej
subwencji i nadwyżce z roku
2012 mam nadzieję kontynuować rozbudowę tej szkoły, w
przyszłym roku zamykając tzw.
stan surowy. W rozbudowanej
części będzie 11 sal lekcyjnych,
szatnia, aula, ciąg żywieniowy
ze stołówką (więcej na ten temat,
na str. 3 bieżącego wydania ,,Informatora” - red.).

- Co było powodem zmniejszenia dotacji UE przez Urząd
Marszałkowski na drodze Jaromierz – Jażyniec – Obra?
- Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Jaromierz – Jażyniec
wraz z remontem drogi powiatowej Jażyniec – Obra” konieczne było podpisanie aneksu
do umowy o dofinansowanie.
Wartość całego zadania wyniosła 6.085.495,35 zł, dofinansowanie zapisane w umowie z
Urzędem Marszałkowskim zostało zaplanowane na poziomie
4.603.079,97 zł, natomiast
wkład własny wynosi 1.482.415,
38 zł. Zakończenie prac zgodnie z
umową miało nastąpić do końca
sierpnia. W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Marszałkowski
obniżył wysokość dofinansowania
o 227.093,68 zł. Urząd Marszałkowski obniżył dofinansowanie głównie ze względu na opóźnienie w ukończeniu inwestycji, w
stosunku do zapisu w umowie. W
trakcie realizacji przebudowy drogi, gmina Siedlec realizowała swoją inwestycję związaną z budową
kanalizacji sanitarnej w Jażyńcu.
Termin jej zakończenia zaplanowany był na 15 sierpnia 2011 r. Niestety, ten termin nie został dotrzymany; z powodu niezakończenia
budowy kanalizacji sanitarnej
przez gminę Siedlec w miejscowości Jażyniec opóźnienie sięgało
prawie trzech miesięcy. Naszą
inwestycję zakończyliśmy dopiero
23 listopada 2011 r., co spowoowało zmniejszenie kwoty dotacji.
- Dziękuję za rozmowę i życzę
Panu oraz współpracownikom
radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym
Roku!
- Korzystając z okazji również
pragnę przekazać w imieniu samorządu powiatowego i w swoim
własnym życzenia spokoju i radości
w okresie Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w
nadchodzącym 2013 r. Niech
nadchodzące Święta miną nam w rodzinnej atmosferze, abyśmy z nowymi siłami weszli w nowy rok.
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MŁODZI RZĄDZĄ!

SPORT I NAUKA PONAD GRANICAMI
Duży sukces zanotowały na
swym koncie dwie wolsztyńskie
placówki oświatowe: Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zespół Szkół
Zawodowych. Zaproponowane
przez nie projekty międzynarodowej współpracy uzyskały wysokie
dofinansowanie. I tak, ZSO otrzymał 20 tys. euro w ramach programu Comenius, a ZSZ – 53 tys.
euro w ramach programu Leonardo
da Vinci.

Na początku listopada, w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Wolsztynie odbyła się pierwsza
w nowym roku szkolnym sesja
Młodzieżowej Rady Powiatu Wolsztyńskiego.
Przypomnijmy, że MRPW
została powołana, aby promować
samorządność i zachęcać młodzież
do działań na rzecz rówieśników i
środowiska lokalnego, a jej patronem i opiekunem jest wicestarosta Jacek Skrobisz.
Jednym z punktów pierwszej
sesji MRPW było uroczyste ślubowanie nowych radnych: Eliasza

Sobierajskiego z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Przemęcie, Martyny Anny Pryputniewicz z Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie oraz Patrycji Fabiś z Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. W obradach uczestniczył
także radca prawny Stanisław
Tumaniewicz, który przybliżył
zebranym zasady funkcjonowania
rady. O aktualnych pracach
MRPW będziemy przekazywać
wiadomości na bieżąco, w kolejnych wydaniach ,,Informatora
Powiatowego”.

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

W drugiej połowie października, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie odbyła
się Giełda Kontaktowa „Twoja
przyszłość to Twoje decyzje”.
Giełda, zorganizowana w
ramach projektu „OHP jako
realizator usług rynku pracy’’,
miała na celu przybliżenie
młodzieży ponadgimnazjalnej
postaw przedsiębiorczych oraz
aktywowanie do świadomego
planowania kariery zawodowej.
Przybyli uczniowie mieli okazję

uczestniczyć w warsztatach
prowadzonych przez specjalistów
z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie, Wielkopolskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości w
Lesznie, Akademickiego Biura
Karier AWF i Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. Sąmorząd powiatowy reprezentowali
także wicestarosta Jacek Skrobisz
oraz kierownik wydziału oświaty
Witold Składanek.

Od października 2012 do
czerwca 2014 ZSO będzie realizował program wymiany międzynarodowej „Sport dla każdego”. Wraz z młodzieżą z Hiszpanii,
Turcji, Rumunii i Portugalii
licealiści będą poznawać alternaty-

wne do szkolnych zajęć wychowania fizycznego dyscypliny
sportu. Pierwszy wyjazd zagraniczny zaplanowano na listopad
2012, jeszcze w tym roku szkolnym
czeka licealistów wizyta w Turcji
(luty 2013). W przyszłym roku
szkolnym – Rumunia i Hiszpania.
Do Polski zagraniczni partnerzy
(ok. 40 osób) przyjadą w maju.
Zadaniem licealistów będzie organizacja kursu żeglarskiego na wolsztyńskich jeziorach i spływu kajakowego.
Z kolei ZSZ będzie realizował
projekt „Staże i praktyki zagraniczne kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach projektu systemowego „Rozszerzanie
kompetencji zawodowych”. Pro-

jekt ten dotyczy stażu dla grup
młodzieży: każdorazowo 14
uczniów odbywających przygotowanie zawodowe w systemie
dualnym. Tzn. praktyczna nauka
zawodu będziet realizowana w
rzeczywistym środowisku pracy - u
pracodawców, natomiast nauka
przedmiotów teoretycznych
(ogólnokształcących i zawodowych) – w szkole. Uczestnicy będą
pochodzić z branży budowlanej
i gastronomicznej (murarz, malarz,
stolarz, kucharz). Każda grupa
wyjedzie z opiekunem. Wyjazd
grupy pierwszej zaplanowano
jeszcze w 2012, drugiej - w marcu
2013. Praktyka zawodowa odbędzie się w wyspecjalizowanym
ośrodku we Frankfurcie nad Odrą.

AKADEMICKIE WYKŁADY W ,,OGÓLNIAKU”
Szkoła wypełniona po brzegi
uczniami ubranymi na galowo.
Quizy i konkursy, rywalizacja klas
pierwszych ścigających się o palmę
pierwszeństwa z zakresu wiedzy o
patronce i tradycjach szkoły.
Goście – absolwenci w otoczeniu
zasłuchanej młodzieży… Tak, na
początku listopada w Liceum
Ogólnokształcącym w Wolsztynie
obchodzono 145. urodziny patronki Marii Skłodowskiej–Curie.
Zamiast tradycyjnych lekcji
odbyły się spotkania tematyczne z
byłymi uczniami i absolwentami.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się m.in. prof. dr hab. Mirosław
Lachowicz – matematyk z
Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. zw. dr hab. inż. Zygfryd
Witkiewicz – wykładowca WAT w
Warszawie i Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w
Kielcach, dr hab. Stefan Konstańczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po raz pierwszy, po
przeszło 65 latach, zawitał do

wolsztyńskiego liceum płk. Jan
Podhorski, dawniej Jan Dierig,
któremu wojna przerwała możliwość nauki w naszej szkole.
Wspominał swoje życie w czasie
okupacji i dzielił się doświadczeniami „żołnierza wyklętego”.
Wśród wykładowców znalazł się
także zawsze mile witany prof.
Zygmunt Machoy ze Szczecina,
który przygotował wystąpienie na
temat: „Narodziny nowej nauki.
Nagroda Nobla z Bojanowem w
tle”. Ogromnym zainteresowaniem
młodzieży spotkało się wystąpienie pani Katarzyny Trawińskiej – „Zostań zwycięzcą,
odkryj swoje talenty” oraz spotkania z medycyną w tle „Genetyka
i nowotwory- współczesny stan
wiedzy” prezentowane przez dr
Izabelę Sworowską i „Profilaktyka zaburzeń postawy ciała u
dzieci i młodzieży” – przygotowane przez dr Marzenę Wiernicką.
Tematy wystąpień dostosowano do
ukierunkowania klas i zaintereso-

wań uczniów oraz spraw związanych z lokalną społeczności. Po raz
pierwszy na zaproszenie odpowiedział także prof. zw. dr hab. inż.
Piotr Drożdżewski (matura’66),
który przybył z wykładem „Muzyka w chemii”. Niezwykle dynamicznie opowiadał o swoich
zainteresowaniach naukowych dr
Rafał Kasperowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Taka forma prezentowania
zagadnień odpowiadała licealistom
i pobudziła ich do dalszego pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Koniec dnia szkolnego
upłynął w miłej atmosferze.
Uczniowie prezentowali umiejętności artystyczne: wyświetlali
autorskie filmy o klasie i śpiewali
piosenki tematycznie związane ze
szkołą. W rywalizacji zwyciężyła
klasa I D (matematyczno-fizyczna), która w nagrodę otrzymała
karnet na kręgielnię dla całej klasy
ufundowany przez Radę Rodziców.

,,CHMIEL” DAŁ NAGRODY!
Dobiegła końca pierwsza
edycja projektu „e-Szkoła - Moja
Wielkopolska”. 29 października
br. na finałowej gali w auli
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu spotkali się uczniowie
– autorzy najlepszych 12 z 315
zgłoszonych prac. Wśród nagrodzonych znalazł się również projekt uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie –
„Chmiel czyli Chmielowa
Hodowla Miłych i Energicznych
Licealistek”, który uzyskał II
miejsce w kategorii liceów!
Nagrodzony projekt dotyczył
badania właściwości i możliwości
szerokiego zastosowania chmielu
(w lecznictwie, gastronomii, ko-

smetologii). „Chmiel” okazał się
strzałem w dziesiątkę. Ten interdyscyplinarny projekt dał szanse
rozwoju wszystkim uczestniczkom. Co więcej, zajmując się
tym problemem uczennice obecnej
klasy II odniosły niemały sukces.
Projekt wysoko oceniła bowiem
ekspercka grupa pracowników
naukowych wyższych uczelni z
prof. Stanisławem Dylakiem na
czele. Ostatecznie dziewczyny z
LO, rozradowane wynikiem, wracały do domu z iPhonami, a
opiekunka grupy Adrianna
Gubernat otrzymała notebooka.
Dodatkowo, szkoła otrzymała
nowoczesną tablicę multimedialną
z zestawem urządzeń.

Dni Patrona w ,,ogólniaku”, to nieczęsta okazja do tego, aby uczniowie mogli uczestniczyć
w akademickich wykładach, o różnej tematyce. Nic dziwnego, że szkolna aula wypełniona
była słuchaczami niemal do ostatniego, wolnego miejsca. W Wolsztynie można było się
poczuć, jak na prawdziwym uniwersytecie!
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STRAŻACY Z OPŁATKIEM

W niedzielę 9 grudnia przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z powiatu wolsztyńskiego, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego i oddziałów gminnych wzięli udział w
tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Kębłowie.

Niedzielne spotkanie opłatkowe rozpoczęto mszą św. w intencji
strażaków powiatu wolsztyńskiego, którą odprawili proboszcz
Parafii w Kębłowie ks. Andrzej
Kruś oraz kapelan strażaków
powiatu wolsztyńskiego o. Tadeusz Kal. Po mszy strażacy udali
się do świetlicy wiejskiej gdzie
wszystkich zebranych powitał
prezes jednostki OSP w Kębłowie
druh Michał Nowak oraz prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP dh Ryszard
Kurp, starosta wolsztyński. W

strażackim spotkaniu uczestniczyli
również zaproszeni goście: kierownictwo Państwowej Straży
Pożarnej, weterani i działacze pożarnictwa oraz kierownictwo
samorządów tworzących powiat.
Część artystyczną strażackiej
wieczerzy wigilijnej przygotował
zespół wokalny „Kębłowianki”
działający przy Zespole Pieśni i
Tańca Kębłowo. Kapelan o. Tadeusz Kal, pobłogosławił potrawy
odmawiając stosowną modlitwę.
Zebrani spożyli potrawy wigilijne
bardzo urozmaicone i smakowite, a

przygotowane przez Panie kucharki oraz druhny z OSP Kębłowo. Podczas spotkania panowała miła, świąteczna atmosfera,
która integrowała środowisko
strażackie.
Zarząd Oddziału Powiatowego
składa serdeczne podziękowania
Zarządowi OSP w Kębłowie,
prezesowi dh Michałowi Nowakowi i wszystkim osobom, które
przyczyniły się do zorganizowania
powiatowego spotkania opłatkowego.

OKRĄGŁY JUBILEUSZ
W połowie października, w
świetlicy wiejskiej w Buczu,
uroczyście obchodzono 10-lecia
działalności tamtejszego Koła
Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów, które połączono z Dniem Seniora.
Uroczystości rozpoczęła msza
święta w miejscowym kościele
parafialnym. Następnie członkowie Koła i zaproszeni goście udali
się do świetlicy, gdzie przywitał ich
wieloletni przewodniczący organi-

zacji Jan Miler. Kolejnym punktem spotkania było omówienie
dokonań minionych 10 lat, a w
szczególności wszystkich imprez,
które udało się zorganizować. A było o czym opowiadać i co wymieniać!
Część artystyczną jubileuszowego spotkania wypełnił występ dzieci z przykościelnego chóru
przygotowany przez proboszcza
ks. Krzysztofa Glinkowskiego.
Po występie głos zabrali zaproszeni
goście w osobach przewodniczą-

cego Rady Powiatu Wolsztyńskiego Janusza Zająca, przewodniczącego Rady Gminy Przemęt
Jerzego Dominiaka, kierownika
PCPR Adama Rogalewskiego
oraz przewodniczącego Zarządu
Rejonowego PZERiI Zdzisława
Barskiego. Były gratulacje i życzenia, a potem odznaczenie zasłużonych działaczy Koła. Po części
oficjalnej i wspólnym obiedzie
rozpoczęła się zabawa taneczna.
Tanecznym krokiem emeryci z
Bucza weszli w kolejne 10-lecie.

,,STOP WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POWIECIE”!
REKORDOWO WYSOKA FREKWENCJA UCZESTNIKÓW
Prawie 120 osób przybyło w
połowie grudnia do restauracji
„Leśna” w Karpicku, gdzie odbyła
się konferencja podsumowująca
program „Stop wykluczeniu społecznemu w Powiecie Wolsztyńskim”.
Rok 2012 był szczególny pod
względem ilości beneficjentów
programu. Na jego realizację Powiat Wolsztyński przeznaczył ponad 886 tys. zł, z czego 793 tys. zł
stanowiły środki EFS, a 93 tys. zł,
to udział własny Powiatu. W stosunku do roku 2011 ilość środków
została podwojona. Dzięki temu, a
w szczególności zaakceptowaniu
programu przez tzw. Jednostkę
Pośredniczącą, z różnych form
pomocy skorzystało ogółem aż 176
osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym. Były to głównie
osoby niepełnosprawne oraz dzieci
i młodzież będące w w tzw. pieczy
zastępczej.
Program grudniowej konferencji podsumowującej obejmował
m.in. pokaz multimedialny przygotowany przez koordynatora
programu Joannę Żołądkowską
oraz wypowiedzi samych beneficjentów i zaproszonych gości. W
swoim wystąpieniu starosta Ryszard Kurp wysoko ocenił realizację programu oraz zapewnił
zebranych o pełnym poparciu
Zarządu Powiatu dla jego realizacji
w latach kolejnych. Ponadto starosta podziękował pracownikom
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie za duży wkład pracy
podczas realizacji projektu.

Wśród zaproszonych gości na
konferencję przybyli również
wicestarosta Jacek Skrobisz oraz
Prezes Fundacji im. Królowej
Polski św. Jadwigi z Puszczykowa
Andrzej Markiewicz. Warto w
tym miejscu podkreślić, że fundacja z Puszczykowa współpracuje
z Powiatem Wolsztyńskim w
realizacji programu już od 2008 r.
Po części oficjalnej uczestnicy
konferencji wzięli udział w
uroczystym obiedzie, a następnie
przy kawie i ciastkach wymieniali
wrażenia z udziału w programie.
Dużej frekwencji na konferencji
nie przeszkodziły nawet fatalne
warunki atmosferyczne i fakt, że
zaproszone osoby pochodziły z
najodleglejszych zakątków Powiatu Wolsztyńskiego.

MIĘDZYNARODOWA WIGILIA
W sobotę, 8 grudnia, w Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie odbyła się tradycyjna Wigilia Bożonarodzeniowa. Były odświętnie ubrane dzieci, nakryte stoły,
występy artystyczne, życzenia i prezenty, wspólna
wieczerza oraz niepowtarzalna atmosfera. Jak co roku, w
spotkaniu wzięła udział grupa przyjaciół z Lübben, z burmistrzem tego miasta Lotharem Bretterbauerem, która
też przywiozła dzieciom prezenty od mieszkańców Lübben.
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PLEBISCYT - WYBIERAMY ,,SPORTOWCA ROKU 2012 POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO”!

PLEBISCYT NA

,,SPORTOWCA ROKU 2012 POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO”!
- Oddaj swój głos wypełniając ten kupon -

* Moja kandydatura w kategorii junior to:
........................................................................
* Moja kandydatura w kategorii senior to:
........................................................................
Dane głosującego:
imię i nazwisko .............................................
adres .............................................................
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych
osobowych na potrzeby Plebiscytu na ,,SPORTOWCA
ROKU 2012 POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO”.

..........................................................................................
czytelny podpis głosującego

Wraz z końcem roku warto
pokusić się o podsumowanie
sportowych sukcesów mieszkańców naszego powiatu. Stąd właśnie
pomysł na plebiscyt, który ma
wyłonić ,,Sportowca Roku”, w kategoriach juniora oraz senior. O wytypowanie nominacji do tego tytułu
zwróciliśmy się do klubów w powiecie wolsztyńskim, których zawodnicy zdobyli w 2012 r. punkty w
ministerialnej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego. Lista
zgłoszonych kandydatur przedstawia się następująco:

JUNIORZY (w tym, młodzieżowcy) * Biegi na orientację Katarzyna Galla (Azymut Mochy,
srebrny medal Mistrzostw Polski w
biegu sprinterskim, 5. miejsce w MP
w biegu nocnym oraz średniodystansowym), Zofia Galla (Azymut,
trzy złote medale na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, złoty medale w Pucharze
Najmłodszych, nieoficjalne MP);
kajakarstwo - Malwina Siemczyk
(Zryw Wolsztyn, V m. Mistrzostwa
Polski Młodzieżowców), Oskar
Piechocki (Zryw, I m. Mistrzostwa
Polski Młodzików); lekkoatletyka Aleksandra Wieczorek (Iskra Wolsztyn, IV m. Mistrzostw Polski Juniorów w rzucie młotem), Anna
Gwiazdowska, Michał Wojtkowiak
(Iskra, 9. miejsce Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w rzucie młotem); piłka nożna - Witold Zboralski, Wiktor Jodko (Grom Wolsztyn, wyróżniający się zawodnicy
drużyny juniorów, w tym sezonie

debiut w IV lidze); piłka ręczna Patryk Szutta (KPR Wolsztyniak,
najskuteczniejszy zawodnik zespołu), Jakub Głowacki (Wolsztyniak, lider zespołu); sumo - Jakub
Szrama (Mustang Obra, I m. w
Pucharze Polski Młodzików oraz
dwa razy II m. w PP Kadetów),
Stanisław Hajduk (Mustang, V m.
MP Kadetów); szachy - Wiktoria
Tomys (Szach Wolsztyn, najlepsza
zawodniczka II-ligowej drużyny
juniorów starszych), Krzysztof Hanusek (Szach Wolsztyn, najlepszy
zawodnik II-ligowej drużyny juniorów starszych); unihokej Danuta Kędziora (Junior Kębłowo,
reprezentantka Polski w mistrzostwach świata), Dawid Ziomek (Junior Kębłowo, kapitan drużyny
juniorów starszych, która zdobyła
IV m. w mistrzostwach kraju);
żeglarstwo - Jeremi Zimny (WKŻ
Wolsztyn, II m. Mistrzostwa Polski
Juniorów w klasie Europa, IV m. w
MPJ w kl. Finn), Igor Derwich
(WKŻ, III m. MPJ w kl. Europa)

SENIORZY * Piłka nożna Paweł Kotlarski, Radosław Nolka
(Grom Wolsztyn, podstawowi zawodnicy IV-ligowej drużyny seniorów); piłka ręczna - Jarosław
Płóciniczak (KPR Wolsztyniak,
bramkarz z ponad 40-procentowym
poziomem skuteczności w obronie), Maciej Wajs (Wolsztyniak,
podpora drużyny, rozgrywa najlepszy sezon w karierze); szachy Sebastian Hanusek (Szach Wolsztyn, najlepszy zawodnik III-ligowej drużyny seniorów); żeglarstwo

- Tomasz Kośmicki (WKŻ Wolsztyn,
II m. w Mistrzostwach Polski w klasie Finn), załoga Maciej Miśko - Paweł Trybuś (WKŻ, III m. MP w klasie
Hornet)

Uwaga! Dodatkowo, do grona
nominowanych, w kat. SENIOR,
został zakwalifikowany lekkoatleta
Robert Kubaczyk z Wolsztyna
(biegi sprinterskie - uczestnik
polskiej sztafety 4 x 100 m, która na
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie
pobiła 32-letni rekord kraju).
Wyboru ,,Sportowca Roku”
mogą dokonać wyłącznie mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego!
W tym celu należy wypełnić załączony obok kupon wpisując do niego nazwiska wymienionych wcześniej nominowanych (po jednym w
kat. junior i senior). Wypełnione
kupony należy dostarczyć do 16
stycznia 2013 r., do godz. 15.00
do Biura Obsługi Interesanta
mieszczącego się na parterze
Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Kupony można też wysłać
drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, ul. 5 Stycznia 5,
64-200 Wolsztyn, koniecznie z dopiskiem ,,Plebiscyt sportowy” (liczy
się data doręczenia!).
Nazwiska zwycięzców plebiscytu, którzy otrzymają największą ilość głosów, poznamy w
trakcie styczniowego Spotkania
Noworocznego Starosty. Uwaga wśród osób, które dostarczą kupony, zostaną rozlosowane upominki.
Zapraszamy do naszej zabawy!

SPIS TELEFONÓW INSTYTUCJI POWIATOWYCH
CENTRALA

(68) 384 27 00
Sekretariat Starosty Wolsztyńskiego
(68) 384 56 00
FAX Starostwo
(68) 384 35 38
Sekretarz Powiatu
(68) 384 56 42
Skarbnik-główny księgowy budżetu powiatu
(68) 384 56 26
Przewodniczący Rady Powiatu
(68) 384 56 02
Biuro Obsługi Rady Powiatu
(68) 384 35 91
Inwestycje i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
(68) 384 56 49
Rejestracja Pojazdów
(68) 384 56 54
Wydział Architektury i Budownictwa
(68) 384 56 38
Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
(68) 384 56 33
Geodeta Powiatowy
(68) 384 56 31
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogr. (68) 384 26 22
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
(68) 384 56 35
Gospodarka Nieruchomościami
(68) 384 56 51
Ewidencja Gruntów
(68) 384 56 07
Ochrona Gruntów Rolnych
(68) 384 56 50
Powiatowy Rzecznik ds.. Konsumentów
(68) 384 56 20
Sprawy Obywatelskie
(68) 384 56 04
Stanowisko ds. Rozwoju Przedsiębiorczości
(68) 384 56 29

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Powiatowe Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychol.-Pedagogicznej
Miejska Sportowa Sala ,,Świtezianka”
Powiatowy Zarząd Dróg
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Biuro Kuratorium Oświaty
Oddział Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Zarząd Oddziału Związku Kombatantów RP
i byłych Więźniów Politycznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Urząd Miejski w Wolsztynie
Urząd Gminy Przemęt
Urząd Gminy Siedlec

I n f o r m a t o r Powiato wy
Masz ciekawy temat, chcesz się czymś pochwalić
lub masz uwagi do Informatora Powiatowego?
Napisz i prześlij e-maila na internetowy adres
informator@powiatwolsztyn.pl. Czekamy na Państwa sygnały oraz opinie.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5
Telefon: (68) 347 23 12; FAX (68) 384 35 38; e-mail: informator@powiatwolsztyn.pl
Druk: Polskapresse Sp. z o o Oddział Poligrafia Drukarnia Poznań-Skórzewo, Malwowa 158
Teksty i zdjęcia bez podpisu - materiały własne

(68) 384 56 18
(68) 384 56 28
(68) 384 56 13
(68) 384 56 14
(68) 384 35 75
(68) 384 20 82
(68) 384 56 56
(68) 384 56 30
(68) 384 33 51
(68) 384 35 81
(68) 384 56 63
(68) 347 09 02
(68) 384 56 32
(68) 384 56 10
(68) 347 42 86
(68) 347 45 00
(65) 549 71 34
(68) 384 85 90

Godziny pracy Starostwa
poniedziałki
8.00-16.00
wtorek-piątek
7.30-15.30
Przyjmowanie Interesantów
Starosta
Poniedziałki
12.00-15.00
Wicestarosta
Poniedziałki
8.00-12.00

www.powiatwolsztyn.pl
www.bip.powiatwolsztyn.pl

