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UCHWALILI BUDŻET 
POWIATU NA 2020 ROK

Finanse. Ponad 18 mln złotych na inwestycje. Re-
alizacja projektów drogowych. Rozbudowa szpita-
la – tak w skrócie wygląda budżet powiatu na 2020 
rok. Radni Powiatu Gostyńskiego byli jednomyślni. 
Wszyscy głosowali za przyjęciem dokumentu w za-

proponowanym kształcie.
Dochody w budżecie na rok 
2020 wyniosą 92 118 513,23 zł, 
wydatki 94 837 361,23 zł.  Na 
uwagę zasługuje najwyższy w 
historii poziom wydatków inwe-
stycyjnych.  Wynosi  on 18 209 
531,67 zł. Jest to spowodo-
wane pozyskaniem środków 
zewnętrznych na projekty 
drogowe. W przyszłym roku 
powiat gostyński realizować 
będzie przy współudziale 
środków Funduszu Dróg 
Samorządowych trzy inwe-
stycje: na trasie Gola – Czaj-
kowo, Smogorzewo – Piaski 
oraz Wziąchów – Kromolice. 
Ich łączna wartość to prawie 
11 mln złotych. Połowa tej 
kwoty pochodzić będzie ze 
środków rządowych. Pozo-
stała część to wkład własny, 
który pokryje powiat gostyń-
ski wraz z gminami, na te-
renie których realizowane 

będą inwestycje (gmina Go-
styń, gmina Piaski oraz gmina 
Pogorzela). W przyszłym roku 
trwać będzie również rozbudo-
wa Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Opieki Zdrowotnej. 

Po uwzględnieniu środków z 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych, budżet powiatu w roku 
2020  zamknie się na półmilio-
nowym plusie.  
Poza tym powiat gostyński 

zamierza we współpracy z 
gminami realizować wspólne 
inwestycje. W gminie Krobia 
remontowane będą odcinki 
Stara Krobia – Domachowo 
etap II oraz Niepart – Gogo-

lewo – Skorasze-
wice, w gminie 
Pępowo: Magda-
lenki – Czeluścin, 
Skoraszewice – 
Wilkonice i chodnik 
w Babkowicach, w 
gminie Borek zaś: 
Jawory – Koszko-
wo i Dąbrówka – 
Zalesie. W budże-
cie zarezerwowane 
są także środki  w 
wysokości 200 000 
zł na projekty, któ-
re zostały złożone 
do Funduszu Dróg 
Samorządowych, 
a wciąż czekają na 

ocenę tj. na modernizację dro-
gi w Dzięczynie, Krajewice – 
Ziółkowo oraz od ronda w Po-
gorzeli w kierunku Wziąchowa. 
Ponadto powiat gostyński 
zamierza utwardzić plac ma-
newrowy przy Zespole Szkół 
Specjalnych w Brzeziu oraz, 
w przypadku uzyskania dofi-
nansowania zewnętrznego, 
rozpocząć budowę hali spor-
towej przy Zespole Szkół Za-
wodowych w Gostyniu. Samo-
rząd wspomoże także budowę 
Krobskiego Centrum Usług 
Społecznych (178 000 złotych) 
oraz rozwój systemu łączności 
bezprzewodowej OSP, polega-
jący na instalacji stacji bazo-
wych zwiększających sygnał 
radiowy na terenie powiatu 
(Borek Wlkp., Gostyń, Pępo-
wo, Poniec) – 60 000 zł. 

DROGI 2020

Droga nr 4087P Pogorzela - Wziąchów - 
Kromolice-granica powiatu

1 328 113,60 zł

Droga nr 4093P Smogorzewo - Piaski 
od granicy powiatu śremskiego 

4 886 677,39 zł

Droga nr 4948P Gola - Czajkowo  

4 467 534,17 zł

Droga nr 4932P Stara Krobia - Domachowo 
etap II

700 000  zł

Droga nr 4964P Niepart - Gogolewo -
Skoraszewice

300 000 zł
Droga nr 4925P Magdalenki - Czeluścin

235 000 zł
Droga nr 4926P Skoraszewice -

Wilkonice

75 000 zł

Przebudowa chodnika 
w Babkowicach nr 4953P

50 000 zł

Droga nr 4945P Jawory - Koszkowo

200 000 zł
Droga nr 4929P Dąbrówka - Zalesie

200 000 zł

Droga nr 4803P Krobia - Poniec 
w miejscowości Dzięczyna  

200 000 zł
Droga nr 4922P Krajewice - Ziółkowo 

200 000 zł
Droga nr 4087P Pogorzela od ronda 
Wziąchów - Kromolice - granica powiatu 

200 000 zł

Projekty złożone do Funduszu Dróg Samorzą-
dowych; inwestycje uzależnione od pozyskania 

środków zewnętrznych

* w ramach inwestycji zostaną przebudowane 
określone odcinki wymienionych dróg
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PRACE NA ŁĄCZNIKU OBWODNICY 
ZMIERZAJĄ DO KOŃCA

Obwodnica. Trwa największa inwestycja w historii regionu. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął 
budowę obwodnicy. Jeszcze w tym roku gotowy ma być łącznik, będący przedłużeniem ulicy Europejskiej. 

Na zdjęciach przedstawiamy etapy jego powstawania

WYDAWCA:
Powiat Gostyński

ADRES REDAKCJI:
Starostwo Powiatowe 

w Gostyniu
ul. Wrocławska 256,

63-800 Gostyń

REDAKTOR NACZELNY:
Joanna Jakubiak

jjakubiak@powiat.gostyn.pl

Redakcja nie publikuje ano-
nimów. Zastrzegamy sobie 
prawo do skracania i adiu-

stacji tekstów oraz zmiany 
ich tytułów. Wykorzystanie i 

rozpowszechnianie redakcyj-
nych materiałów wymaga 

zgody wydawcy. 
Autorzy tekstów do wiado-

mości redakcji.

480 000 zł Dofinansowanie powiatu do przebudowy skrzyżowania 
ul. Europejska i Nad Kanią. 

W kwietniu rozpoczęły się 
prace związane z budową 
obwodnicy Gostynia w cią-
gu drogi 434. Do tej pory na 
długości 1,8 km wybudowa-
no skrzyżowanie i przebu-
dowano dwa istniejące. W 
ramach robót powstała rów-
nież ścieżka rowerowa oraz 

kanalizacja deszczowa. 
Kolejną częścią budowy 
obwodnicy będzie odcinek 
o długości 6,6 km. Obecnie 
trwają prace projektowe, 
których skutkiem będzie 
uzyskanie decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji 
drogowej. 

W ramach inwestycji prze-
budowywane jest także 
skrzyżowanie ul. Europej-
skiej z Nad Kanią. Powsta-
je na nim dodatkowy pas 
ruchu dla pojazdów, które 
z ul. Europejskiej skręcają 
w lewo. Budowana jest po-
nadto wyspa rozdzielająca 

pasy.  Wykonawcą zadania 
jest Przedsiębiorstwo Dro-
gowe DROGBUD. Inwesty-
cję finansuje gmina Gostyń 
i powiat gostyński. 
W sumie obwodnica będzie 
miała długość 8,4 km. Jej 
całkowita wartość to 116 
mln złotych. 85 mln pocho-

dzi ze środków unijnych, 
resztę dokłada samorząd 
wojewódzki. Samorządy 
lokalne również deklarują 
wsparcie inwestycji w latach 
2020-2021. 
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: 
WARTO DYSKUTOWAć 

Ekologia. Przedstawiciele świata nauki, samorządu, przedsiębiorcy, społecznicy a także młodzież – wszyscy spotkali się, by rozma-
wiać o przyszłości naszej planety w ramach „Konferencji dla klimatu. Zrównoważony rozwój”. W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych i Zawodowych w Krobi miała miejsce konferencja główna, młodzież dyskutowała w hali Szkoły Podstawowej w Krobi.

 Wstępem do konferencji głów-
nej był pokaz firmy Feel Flow 
pod hasłem: „Elektromobilność 
w praktyce”. W czasie swojego 
wystąpienia Kryspin Iwanow 
– Dyrektor Generalny firmy, 
przedstawił kierunki rozwoju 
rynku samochodów elektrycz-
nych w Polsce oraz dane na te-
mat sposobów ich eksploatacji.
Pierwszy wykład pod hasłem: 
„Na progu rewolucji” zaprezen-
tował Marcin Popkiewicz – fizyk 
i analityk megatrendów. Prele-
gent nawiązał do zmian klima-
tu i kontrowersji związanych z 
tym hasłem. Wskazał także na 
coraz śmielsze ingerencje czło-
wieka w środowisko naturalne 
– poprzez eksploatację złóż, 
emisję gazów cieplarnianych, 
zmiany środowiska naturalnego 
oraz produkcję śmieci. 
Następnie wystąpił prof. dr. hab. 
Jan Przybyłek. W swoim wykła-
dzie „Wpływ zmian klimatu na 

zasoby wodne południowo-za-
chodniej Wielkopolski” wskazał, 
jakie znaczenie dla środowiska 
ma woda. Zaznaczył także, że 
zmiany klimatu wpływają na 
coraz częstsze występowanie 
zjawisk ekstremalnych takich 
jak długotrwała susza, która 
powoduje ogromne straty w rol-
nictwie. 
Ostatnim prelegentem w pierw-
szej części konferencji był Da-
riusz Szwed – Członek Zarządu 
Zielonego Instytutu – Fundacji 
Zielonej Polityki. Tematem jego 
wystąpienia była: „Transforma-
cja energetyczna XXI wieku: 
decentralizacja, demokratyza-
cja, dekarbonizacja”. Podkre-
ślał on ekonomiczne znaczenie 
oszczędzania energii. Wskazy-
wał także na możliwości alter-
natywnych źródeł ich pozyska-
nia. 
W drugiej części konferen-
cji głównej odbyła się debata 

panelowa pod hasłem: „Cele 
zrównoważonego rozwoju”. 
Wstęp wygłosił Tomasz Wa-
śniewski – Prezes Fundacji: 
„Rozwój tak – odkrywki nie”. 
Rozmowę poprowadził Andrzej 
Konarowski – Dyrektor Zarzą-
dzający Acciona Energy. Wśród 
dyskutantów znleźli się  prof. 
dr hab. Andrzej Kędziora,  dr 
hab. Krzysztof Kujawa, Marian 
Poślednik - Prezes Zarządu 
LGD ,,Gościnna Wielkopolska”, 
Danuta Wolniewicz – Dyrektor 
Rejonu Dystrybucji Enea Ope-
rator  w Lesznie oraz Sebastian 
Czwojda - Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Południowo-
-Zachodniej Wielkopolski ,,Sa-
morząd dla zrównoważonego 
rozwoju”. Prelegenci dyskuto-
wali na temat znaczenia węgla 
w kontekście polityki energe-
tycznej państwa oraz alterna-
tywnych źródeł energii. Mówili 
także o znaczeniu przyrody dla 

klimatu, zalesianiu i zadrzewia-
niu możliwych do zagospoda-
rowania terenów. Podkreślali 
negatywny wpływ człowieka na 
środowisko naturalne, stosunki 
wodne i   funkcjonowanie róż-
nych gatunków zwierząt. Okre-
ślali, jakie powinny być działa-
nia osób prywatnych ,ale także 
instytucji, by te skutki zminima-
lizować.  
Równolegle w hali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej w Kro-
bi miała miejsce konferencja 
młodzieżowa. Rozpoczęło ją 
wystąpienie animatorów klima-
tycznych. Ponadto uczniowie 
Zespołu Szkół Zawodowych w 
Gostyniu zaprezentowali pra-
cownię energii odnawialnej, 
metodę badania jakości po-
wietrza zaś uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Gostyniu. Poza tym można było 
przyjrzeć się działalności „Ma-
łego Kopernika” w Krobi. Na 

koniec odbyła się debata oks-
fordzka z udziałem młodzieży 
pod hasłem „Zmian klimatycz-
nych nie da się zatrzymać”. 
Organizatorem przedsięwzięcia 
było Stowarzyszenie Samorzą-
dów Południowo-Zachodniej 
Wielkopolski „Samorząd dla 
zrównoważonego rozwoju”. 
Współorganizacji podjął się 
powiat gostyński, gmina Kro-
bia oraz gmina Miejska Górka.  
Partnerami wydarzenia byli: Lo-
kalna Grupa Działania „Gościn-
na Wielkopolska”, Stowarzy-
szenie: „Przedsiębiorczość dla 
ekologii”, Fundacja: „Rozwój 
tak – odkrywki nie” oraz Stowa-
rzyszenie: „Zielona Kohorta”. 
Patronat nad wydarzeniem ob-
jął Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woź-
niak. 
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PRZYZNANO EDMUNDY 2019!
Organizacje pozarządowe. Joanna Naskręt, Trzy Anioły z Bazy, Firma Ligihalowe Adam Świerzewski oraz Rodzinny Piknik Naukowy 
„Ziemia i jej żywioły” to laureaci konkursu Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2019 w kategoriach wolontariat indy-

widualny, grupowy, biznes społecznie odpowiedzialny oraz wydarzenie roku.

4 grudnia w sali bankietowej 
Powozownia w Gostyniu odbyła 
się Gala, która zgromadziła ak-
tywnych działaczy społecznych 
z terenu powiatu. Była to okazja 
do rozstrzygnięcia realizowa-
nego już siódmy rok konkursu, 
którego celem jest nagrodzenie 
statuetką Edmunda tych, którzy 
swoją wyjątkową postawą, od-
wagą, inicjatywą i aktywnością 
w realizacji działań społecznych 

wyróżniali się w bieżącym roku. 
W programie spotkania nie 
zabrakło podziękowań wyra-
żonych przez Starostę Go-
styńskiego Roberta Marcin-
kowskiego oraz Alfreda Siamę, 
który w imieniu Rady Powia-
tu Gostyńskiego gratulował 
wszystkim nominowanym.   
Grono działaczy społecznych 
było także najlepszymi odbior-
cami zaproponowanego przez 

Fundację Miejsce Moje space-
rownika multimedialnego, dzięki 
któremu możemy utrwalić bo-
gatą historię pracy organicznej 
tworzonej na naszym terenie 
przez członków Kasyna Go-
styńskiego m.in.: dr Karola Mar-
cinkowskiego, błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego czy 
Gustawa Potworowskiego.
Także grantobiorcy Programu 
Działaj Lokalnie mogli poczuć 

emocje i radość zwycięstwa, po-
nieważ ogłoszone zostały wyni-
ki konkursu „Opowiedz…”, który 
służy promocji działań realizo-
wanych w lokalnych społeczno-
ściach. Nagrodzonymi zostali: 
grupa Aktywni dla Przedszkola 
za projekt „Misja Bezpieczne 
dziecko”, Fundacja Fabryka Po-
mysłów za projekt „Zaprojektuj 
i drukuj w 3d” oraz  grupa Ku-
nowianki za projekt „Blubry pod 

dachem z pyry zapachem”
Bogaty program Gali uświetnił 
występ Mażoretek Big Bang Go-
styń, które w swoich układach 
choreograficznych zachwyca-
ją nie tylko jurorów międzyna-
rodowych pokazów ale także 
zgromadzoną na uroczystości 
publiczność.  

PISALI MAGISTERKI O POWIECIE 
OTRZYMALI NAGRODY

Edukacja. Napisali prace magisterskie tematycznie związane z powiatem gostyńskim i zostali za to nagrodzeni. Tradycyjnie na gru-
dniowej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace dyplomowe. W tym roku zwycięzcą okazała się 
Aleksandra Śpitalniak, drugie miejsce zajęła Martyna Maleszka, trzecie Justyna Maciejewska. Laureatki otrzymały kolejno 2000, 1500 

oraz 1000 złotych.
Konkurs na „Najlepszą pracę 
magisterską tematycznie zwią-
zaną z Powiatem Gostyńskim” 
przeprowadzany jest od 2007 
roku. W tym czasie absolwenci 
szkół wyższych złożyli łącznie 
79 prac. Poruszano w nich róż-
norodną tematykę związaną z 
turystyką, bezrobociem, gospo-
darką, kulturą, ochroną przyro-
dy, folklorem czy historią. 
W tegorocznej edycji udział 
wzięły trzy osoby, które do 30 
września br. złożyły w Staro-
stwie Powiatowym w Gostyniu 
prace magisterskie obronione w 
2019 roku. Komisja konkursowa 
pod przewodnictwem Przewod-
niczącego Rady Powiatu Go-
styńskiego Alfreda Siamy oceni-

ła ich zawartość i przyznała trzy 
miejsca. 
Zwycięzcą została Aleksandra 
Śpitalniak, która napisała pracę 
pod tytułem: „Zarządzanie wize-
runkiem miejsca na przykładzie 
gminy Gostyń”. Drugą lokatę 
otrzymała Martyna Maleszka 
za dzieło: „Sposoby spędzania 
wolnego czasu przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Go-
styniu”. Trzecie miejsce zajęła 
Justyna Maciejewska za pracę: 
„Analiza wiedzy i postawy lud-
ności różnych grup wiekowych 
wobec dawstwa szpiku kostne-
go”. Laureatki otrzymały gratu-
lacje oraz nagrody w wysokości 
kolejno: 2000, 1500 i 1000 zło-
tych. 

I miejsce
Aleksandra 
Śpitalniak
II miejsce
Martyna 

Maleszka
III miejsce 

Justyna 
Maciejewska



6

ASF - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE  PYTANIA

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa 
choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystą-
pienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebie-
ga powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność 
zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w 
związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy 
chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, po-
ronienia, w stadzie mogą wystąpić padnięcia bez innych wyraźnych objawów) - dla-
tego w przypadku najmniejszego podejrzenia (lub nawet domniemania możliwości 
wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na których choroba 
występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów) należy zgłosić podejrzenie ASF do 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek 
w kierunku wykluczenia ASF.

Czy afrykański pomór świń 
zagraża ludziom?

NIE. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.

Czy afrykański pomór świń 
zagraża zwierzętom innym niż świnie, 

dziki i świniodziki?

NIE. Wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie 
wirusem ASF.

Kiedy i w jakich okolicznościach 
stwierdzono ASF w Polsce?

Afrykański pomór świń został stwierdzony w Polsce po raz pierwszy w historii 
w lutym 2014 r. (powiat sokólski, województwo podlaskie) - pierwsze przy-
padki ASF stwierdzono u dzików. Do sierpnia 2016 r. stwierdzono w sumie 
111 przypadków ASF u dzików - wszystkie dziki, u których stwierdzono ASF 
zostały znalezione padłe lub zostały odstrzelone w województwie podlaskim w 
odległości nie przekraczającej ok. 30 km od granicy polsko-białoruskiej.
Ponadto, stwierdzono 18 ognisk ASF u świń - 14 w województwie podlaskim, 
3 w województwie lubelskim i 1 w województwie mazowieckim (wg danych na 
30.08.2016 r.).

Jakie działania podejmuje się przy 
stwierdzeniu ASF u świń?

Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie (ognisko 
ASF) wiąże się z koniecznością podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną sta-
nowczych działań celem jak najszybszej likwidacji tego ogniska oraz pro-
wadzenia działań mających na celu ustalenie źródła choroby oraz czy nie 
doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw (lub innych podmio-
tów, np. rzeźni). Działania te określone są w ustawie z dnia 11 marca 2004 
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 
r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Na tej podstawie, w 
przypadku stwierdzenia ogniska ASF podejmowane są m.in. następujące 
czynności prowadzone pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej:

• wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą 
zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone;
• zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty 
pozyskane od świń, wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które 
mogły zostać skażone wirusem ASF, a nie mogą zostać odkażone;
• gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega oczyszczaniu i dezyn-
fekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują 
działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa ASF; 
• po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio 
długi okres, zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczo-
ne pierwsze świnie (co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i 
dezynfekcji);
• wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co 
najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar 
zapowietrzony); w obszarach tych obowiązują stosowne nakazy, zakazy i 
ograniczenia (przede wszystkim w odniesieniu do możliwości przemiesz-
czania świń) połączone z nadzorem nad stanem zdrowia świń w tych 
obszarach. 

Co można zrobić, by zapobiec 
rozprzestrzenianiu ASF?

Każdy z nas (w tym zwłaszcza hodowcy świń) ma możliwość ograniczać ryzyko roz-
przestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów 
ustanowionych w prawodawstwie oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazania-
mi.
Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodar-
stwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podsta-
wowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym 
zwłaszcza:
•nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym 
resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
•nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadec-
twa weterynaryjnego;
•zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed 
wejściami do budynków inwentarskich;
•zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, maga-
zynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
•ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
•zachowanie podstawowych zasad higieny - odkażanie rąk i obuwia, stosowanie 
odzieży ochronnej;
•nie uczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, nie-
wnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
•nie pożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

W przypadku stwierdzenia w stadzie świń niepokojących objawów chorobowych lub 
padnięć świń, każdy hodowca powinien przekazać tę informację do powiatowego le-
karza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekują-
cego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego 
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być 
niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruć, mogą być różne w różnych sta-
dach i mieć następujący obraz (objawy, które zawsze powinny zaniepokoić hodowcę):

   •ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami świń, 
bez innych objawów towarzyszących;
•często spotykane objawy to: wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do (40,5-42°C), które-
mu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świnie mają czasem zacho-
wany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
•do gorączki mogą dołączyć inne objawy kliniczne: sinica skóry uszu, brzucha i boków 
ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze, zaczerwienienie skóry widoczne za-
właszcza na końcach uszu, ogona i kończynach, duszność, pienisty wypływ z nosa, 
wypływ z worka spojówkowego, biegunka - często z domieszką krwi, wymioty oraz 
niedowład zadu, objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów 
kloniczno-tonicznych, ronienia u prośnych macior;
•niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne 
oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegun-
ka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po 
wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.
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ASF  
PRZYCZYNY, ZAGROŻENIA, SKUTKI

Rolnictwo. Jakie skutki niesie za sobą afrykański pomór świń? W jaki sposób stosować zasady bioasekruacji? Jak można się przy-
gotować do zbliżającego się zagrożenia – między innymi na te tematy rozmawiali uczestnicy dwóch spotkań. 29 listopada z rolnikami 
rozmawiała Powiatowy Lekarz Weterynarii Wioletta Chałas, 3 grudnia spotkali się wójtowie, burmistrzowie, specjaliści od zarządzania 

kryzysowego oraz przedstawiciele służb mundurowych.

W związku z sytuacją epizo-
otyczną - ujawnieniem wystąpie-
nia przypadków padłych dzików 
zarażonych wirusem ASF na 
terenie województw: lubuskiego 
dolnośląskiego oraz wielkopol-
skiego, 29 listopada 2019 r. w 
kinie Szarotka w Krobi zorgani-
zowano spotkanie informacyjne 
dla rolników z powiatu gostyń-
skiego. Spotkanie poprowadziła 
pani dr n. wet. Wioletta Chałas 

– Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Gostyniu. Hodowcy trzody 
chlewnej mieli okazję zapoznać 
się m. in. z wymogami dotyczą-
cymi bioasekuracji w gospodar-
stwach rolnych, czyli podstawo-
wymi zasadami higieny pracy 
przy hodowli świń tak, aby w jak 
największym stopniu zabezpie-
czyć się przed wirusem ASF-
-u. Spotkanie miało charakter 
otwarty. Bardzo liczna grupa 

rolników, która wzięła udział w 
spotkaniu, oraz wiele pytań za-
dawanych w trakcie prelekcji, 
świadczą o coraz większej świa-
domości społecznej wynikającej 
z zagrożenia, jakie niesie wirus 
oraz odpowiedzialności za cały 
sektor gospodarczy związany z 
produkcją trzody chlewnej, tak 
szeroko rozwinięty na terenie 
naszego powiatu. 
W dniu 3 grudnia 2019 r., w sie-

dzibie Starostwa Powiatowego 
w Gostyniu odbyło się kolejne 
robocze spotkanie poświęcone 
wypracowaniu strategii i me-
chanizmów działania w przy-
padku wystąpienia ASF-u (afry-
kańskiego pomoru świń). Tym 
razem w spotkaniu uczestni-
czyli wójtowie oraz burmistrzo-
wie gmin powiatu gostyńskiego 
wraz z osobami ds. zarządzania 
kryzysowego, przedstawicie-

le służb mundurowych - Policji 
oraz Straży Pożarnej, pracow-
nicy Starostwa Powiatowego 
odpowiedzialni za zarządzanie 
kryzysowe, drogi oraz ochronę 
środowiska i rolnictwo, pracow-
nicy Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Gostyniu. 
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KOSMICZNY KONKURS 
MŁODYCH NAUKOWCÓW!

Edukacja. Minisatelita wyposażona w urządzenia do badania pyłów PM 2.5 i PM 10 wystrzelona w przestrzeń na wysokości 3 km – 
przed takim zadaniem stoi grupa sześciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu. Przy wsparciu nauczyciela – Michała Żu-
rawskiego – zakwalifikowali się do ogólnopolskiej edycji międzynarodowego projektu CanSat. Aby wspomóc młodych naukowców 
powiat gostyński przekazał im 4000 złotych na zakup potrzebnego sprzętu. – Macie kosmiczne plany i marzenia. A my chcemy takie 

inicjatywy wspierać – mówił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podczas wizyty w szkole. 

Spędzają w szkole popołudnia i 
weekendy. Testują efekty swo-
jej pracy i udoskonalają projekt. 
Wszystko po to, by podczas fi-
nału konkursu, który odbędzie 
się  w marcu 2020 roku móc 
posłać w przestrzeń minisate-
litę.. Aby tego dokonać, przed 
młodymi naukowcami jesz-
cze dużo pracy. Póki co grupa 
Starliner (taką nazwę przyjęła) 
zbudowała w pełni funkcjonu-
jącego Cansaata, który spełnia 
wszystkie wymagania projekto-
we. Ma wielkość puszki do co-
ca-coli o pojemności 0,33 ml. 
Mierzy temperaturę, wilgotność 
i ciśnienie powietrza. Bada stę-
żenie pyłów zawieszonych PM 
1.0, PM 2.5, PM 10. Dodatko-
wo odczytuje czas, wysokość, 
koordynaty GPS, przyspiesze-

nia i ułożenie w przestrzeni 
względem powierzchni Ziemi i 
zapisuje te wszystkie dane na 
kartę, a część przesyła do stacji 
naziemnej. Ponadto stacja na-
ziemna będzie wyposażona w 
drugi czujnik porównawczy.
Po ponad 2 miesiącach prac 
i dziesiątkach godzin w szko-
le i w domu spędzonych nad 
projektem uczniowie świętują 
pierwszy mały sukces. Cansat 
robi wszystkie to, do czego zo-
stał zaprojektowany i zbudowa-
ny. Następny etap to testy. W 
sobotę 7 grudnia na wieży wi-
dokowej w Siekowie oddalonej 
o 60 km od Gostynia zrzucony 
został prototyp. Próbę można 
uznać za udaną, choć przed na-
ukowcami jeszcze kilka wyzwań 
ulepszających projekt. 

Uczestnicy prócz pracy nad 
samą elektroniką, mechaniką, 
logistyką, budżetem, mają za 
zadanie wyjść również na ze-
wnątrz. - Zor-
ganizowaliśmy 
konkurs na 
logo zespołu 
dla uczniów 
szkół podsta-
wowych z oko-
licy. W planach 
jest również 
cykl spotkań 
edukacyjnych w szkołach pod-
stawowych. Weźmiemy udział 
w nocy muzeów i przy promocji 
szkoły. Jest to jedno z założeń 
projektu - outstanding, czyli  za-
danie przedstawienia swojego 
pomysłu i projektu społeczności 
lokalnej- tu rozwijają również 

umiejętności interpersonalne – 
mówi Michał Żurawski. 
W ramach wstępnej oceny pro-
jektu w bieżącej edycji z 37 apli-

kujących drużyn 
zostało zakwali-
fikowanych 25, 
w tym uczniowie 
technikum. 6 listo-
pada przesłali do 
jury konkursowe-
go pierwsze spra-
wozdanie z prac 
i na możliwych 5 

pkt otrzymali 3,9 pkt. Mediana 
ze wszystkich przesłanych prac 
wynosiła 3.3, więc jest się z cze-
go cieszyć. Kolejny raport wy-
magany będzie do 9 stycznia. 
Musi w nim być opisane zacho-
wanie czujników w próbach te-
renowych, a tych w najbliższym 

czasie prócz sobotniej będzie 
jeszcze co najmniej dwie. 
Aby  wspomóc młodych na-
ukowców, powiat gostyński 
przekazał im 4000 złotych na 
zakup potrzebnego sprzętu. 
Będzie on wykorzystany w tych 
i kolejnych testach, a później  
podczas finałów. Do tej pory 
uczniom udało się pozyskać 
wsparcie od lokalnych przed-
siębiorców, jednej z dużych firm 
produkcyjnych, Rady Rodziców 
oraz Stowarzyszenia Absolwen-
tów i Sympatyków ZSZ.
Konkurs organizowany jest 
przez  Biuro Edukacji Kosmicz-
nej ESERO-Polska, działająca 
w ramach Centrum Nauki Ko-
pernik i inicjatywy Europejskiej 
Agencji Kosmicznej ESA. 

Przedsiębiorstwo Drogowe 
DROGBUD-Gostyń prze-
budowało drogę gminną 
w Czachorowie. Nowa na-
wierzchnia asfaltowa wyko-
nana jest na długości 1,4 km. 
W ramach inwestycji wybu-
dowano także kanalizację 
deszczową, przebudowano 
chodniki i wjazdy na posesję. 
Powstała również nowa za-

toka autobusowa. Na remont 
tej drogi gostyński samorząd 
pozyskał dofinansowanie w 
ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych w wysokości 
1,2 mln zł, co stanowi połowę 
wartości inwestycji. Drugie 
tyle to wkład własny – 50% 
jego wartości dołoży powiat 
gostyński. 

25 drużyn
zakwalifikowano-

do konkursu

PRZEBUDOWANO 
DROGĘ W CZACHOROWIE

580 000 zł
przekazał powiat 

gostyński na 
przebudowę drogi 

w Czachorowie

foto: gmina Gostyń
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1000+ DLA PRYMUSÓW!
Oświata. Doceniono uczniów powiatowych szkół

15 uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie z egzaminem zawodowym lub uzyskali tytuł finalisty olimpiady przedmiotowej na szcze-
blu ogólnopolskim otrzymało Nagrodę Zarządu Powiatu Gostyńskiego. Do laureatów trafiły czeki na 1000 złotych. -Ten program jest 
inwestycją w młodych ludzi, aby mogli realizować swoje ambicje, ale też, aby byli dobrym przykładem, że warto się uczyć– mówił 

podczas spotkania z najlepszymi Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

Decyzją Zarządu Powiatu 
Gostyńskiego nagrody za 
najlepsze wyniki egzaminów 
potwierdzających kwalifi-
kacje w zawodzie otrzyma-
li: Małgorzata Szymańska, 
Szymon Kieresz i Jakub 
Krzyżaniak (z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Gostyniu),  
Maciej Balcerek, Miłosz Du-

piczak i Hubert Swarowski (z 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Kro-
bi) oraz Patrycja Porzucek, 
Iga Talaga i Michał Chudy (Z 
Zespołu Szkół Rolniczych w 
Grabonogu). 
Wyróżnienie w związku z 
uzyskaniem tytułu laureata 
lub finalisty olimpiad przed-

miotowych 
o t r z y m a -
li ucznio-
wie ZSZ w 
Gos tyn iu : 
Aleksandra 
K a c z m a -
rek, Piotr 
Majchrzak, 
T o b i a s z 

Szymczak, We-
ronika Sowińska, 
Agnieszka Zaremba, 
Michał Jesiak, Jakub 
Krzyżaniak. 
W piątek 8 listopada 
nastąpiło uroczyste 
przekazanie symbo-
licznych czeków na 
1000 złotych. 

Przypomnijmy, program wy-
różniania zdolnych uczniów 
nagrodami w takiej wysoko-
ści  zapoczątkowany został 
w czerwcu tego roku. Wów-
czas czeki trafiły do tych ab-
solwentów szkół ponadpod-
stawowych, którzy najlepiej 
zdali egzamin maturalny.  

15 uczniów 
otrzymało 
nagrody

NAJLEPSI NAUCZYCIELE Z NAGRODAMI 
Oświata.  Jedenastu nauczycieli ze szkół powiatowych otrzymało nagrodę Zarządu Powiatu Gostyńskiego z Okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.  – Z niepokojem obserwuję tendencje, że  nauczycieli pozbawia się autorytetu i szacunku. Tymczasem pełnicie niezwykle 
ważną rolę w społeczeństwie. To Wy wpływacie na to, jakie będą nasze przyszłe pokolenia – mówił podczas uroczystości wręczenia 

wyróżnień Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. Na konto każdego nagrodzonego trafio 2 630 zł brutto. 

Nagrodę Zarządu Powia-
tu Gostyńskiego otrzymało 
łącznie 11 nauczycieli. Wy-
różnienie trafiło do Bogu-
sławy Skorackiej, Joanny 
Misiak oraz Anity Woźniak 
– pedagogów z Zespo-
łu Szkół Zawodowych w 
Gostyniu, Eweliny Mendy-
ki, Katarzyny Miedziarek 
oraz Justyny Jurdzińskiej 
z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Gostyniu, 
a także Magdaleny Maćko-
wiak i Łukasza Cebulskie-
go – nauczycieli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
z Zawodowych w Krobi. 
Ponadto nagrody otrzymali: 
Agnieszka Sadzka (Zespół 

Szkół Rolniczych w Grabo-
nogu), Ewa Mayer (Zespół 
Szkół Specjalnych w Brze-

ziu) i Marzena Bojańska (Po-
radnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna).  

Obecni na uroczystości 
Członkowie Zarządu Powia-
tu Gostyńskiego podkreślali 

wagę edukacji i na-
uczycieli w życiu spo-
łeczeństwa. Wicesta-
rosta Janusz Sikora 
mówił o ważnym zada-
niu grona pedagogicz-
nego. – To życie pisze 
najlepsze scenariu-
sze. Ale nawet najlep-
szy scenariusz, żeby 
nie pozostał tylko sce-
nariuszem, potrzebuje 
dobrego reżysera. To 
Wy, drodzy nauczy-
ciele, reżyserujecie 
dzieła w postaci do-
skonale przygotowa-

nych absolwentów naszych 
szkół. Za tę trudną pracę 
dziękuję – mówił. 
Każdy z nauczycieli otrzymał 
nagrodę w wysokości 2 630 
zł brutto. Ich wręczenie mia-
ło miejsce w Dniu Edukacji 
Narodowej, w sali posiedzeń 
Starostwa Powiatowego w 
Gostyniu.

2 630 zł brutto
to wartość 
otrzymanej 

nagrody
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MAJĄ DWA NOWE SAMOCHODY
Pomoc społeczna. Radość, a nawet łzy wzruszenia towarzyszyły podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Rogowie oraz Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie podczas oficjalnego przekazania 9-osobowych samochodów przystosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych Auta zakupione zostały dzięki dofinansowaniu z PFRON o łącznej wysokości 160 000 złotych. 

Resztę dołożył powiat gostyński.
Dom Pomocy Społecznej w Ro-
gowie wzbogacił się o nowego 
Forda Transita. Auto wyposa-
żone jest w mocowania, umoż-
liwiające montaż wózka inwa-
lidzkiego oraz przewóz osób 
niepełnosprawnych. Będzie 
służyło podopiecznym domu – 
97 paniom, w tym 19 poruszają-
cych się na wózku inwalidzkim. 
Drugi samochód – Opel Vivaro 
trafił do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Chwałkowie. 

Również przystosowany jest do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych. Na co dzień będzie dowo-
ził i odwoził 35 uczestników na 
zajęcia prowadzone przez jed-
nostkę. Warto dodać, że dzien-
nie każdy z dwóch samocho-
dów, będących na stanie ŚDS 

przejeżdża średnio 150  km. 
Łączna wartość obu pojazdów 
to prawie 290 000 złotych. 160 
000 pochodzi z PFRON. Resztę 

dołożył samorząd powiatowy.

Powiat gostyński skutecznie po- zyskuje środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. To kolejny 
rok z dofinansowaniem w ra-
mach: „Programu wyrównywa-
nia szans między regionami III”. 
W tym roku otrzymano pienią-
dze na dwa auta.Dzięki aktyw-
ności w pozyskiwaniu środków 
we wszystkich domach pomocy 
społecznej w powiecie gostyń-
skim, a w tym roku także środo-
wiskowym domu samopomocy 

są nowe, najwyżej 2-3-letnie 
auta. Zwiększa to bezpieczeń-
stwo i komfort podróżowania 
podopiecznych. Obecna na 
spotkaniu Anna Skupień – Dy-
rektor Wielkopolskiego Oddzia-
łu PFRON również zwracała 
uwagę, że w powiecie gostyń-
skim bywa często, dzięki dużej 

skuteczności samorządu. 

160 000 zł
to kwota 

dofinansowania
z PFRON

SAMORZĄDY MÓWIĄ „NIE” KOPALNI. 
POSŁOWIE NIE PROCEDOWALI NAD USTAWĄ

Ekologia. Samorządowcy z powiatu gostyńskiego i rawickiego oraz gminy Miejska Górka i Krobia wyjechali do Warszawy, by wziąć 
udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. -Jesteśmy tam, gdzie dzieją się 
rzeczy ważne dla przyszłości i kolejnych pokoleń naszej małej ojczyzny – komentuje wyjazd do sejmu Starosta Gostyński Robert 
Marcinkowski. I dodaje, że poselski projekt ustawy budzi wiele zastrzeżeń i obaw samorządów, gdyż praktycznie wyłącza władze lo-
kalne z procesu podejmowania decyzji o ewentualnej budowie kopalni. Ostatecznie nie był on jednak procedowany  - został zdjęty z 

porządku obrad.

W poniedziałek 14 paździer-
nika w sejmie omawiany miał 
być poselski projekt ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze 
oraz ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach  oddziały-
wania na środowisko. Swój 
udział w posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa 
zgłosił Starosta Gostyński 
Robert Marcinkowski oraz 
Etatowy Członek Zarządu Se-
bastian Czwojda. Do Warsza-
wy pojechali także: Burmistrz 
Krobi Łukasz Kubiak, Bur-
mistrz Miejskiej Górki Karol 
Skrzypczak oraz Starosta Ra-
wicki Adam Sperzyński. Projekt 
ustawy nie był jednak procedo-
wany – został zdjęty z porząd-
ku obrad. Zajmować się nim 
wobec tego nie będą na pewno 
posłowie obecnej kadencji. Pod 

sejmem natomiast protestowali 
przeciwnicy ustawy, kwestionu-
jący budowę kopalni odkrywko-
wych i optujących za rozwojem 
zielonej energii. 

Projekt ustawy budzi wiele za-
strzeżeń samorządowców. Po-
tencjalna eksploatacja złóż dia-
metralnie zmienia przestrzeń, 
warunki środowiskowe, spo-
łeczne i ekonomiczne, może 

także doprowadzić do katastro-
fy ekologicznej na wielką skalę. 
Projekt wprowadza szczególny 
tryb przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie wydoby-

cia węgla kamiennego i bru-
natnego, a zatem ma charakter 
tzw. specustawy. Proponowane 
zmiany w sposób fundamen-
talny modyfikują obowiązujące 
obecnie przepisy w zakresie 

planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz znacząco 
zmieniają przebieg postępowa-
nia w przedmiocie udzielenia 
koncesji na wydobycie kopa-

lin. Jednocześnie projekt ten 
powinien być procedowany w 
ramach rządowego procesu le-
gislacyjnego, którego częścią 
muszą być szeroko zakrojone 
konsultacje społeczne. Zgodnie 

z jej zapisami, samorządy lokal-
ne będą miały znikomy udział w 
podejmowaniu decyzji o lokali-
zacji ewentualnej kopalni. Może 
doprowadzić to do degradacji 
środowiska, zahamowania go-
spodarczego i rolniczego. 
Mimo, że posłowie nie dysku-
towali nad projektem ustawy, a 
sam dokument trafi być może 
pod obrady sejmu kolejnej ka-
dencji, samorządowcy zapowia-
dają dalszą aktywność. Powoła-
ne przez nich Stowarzyszenie 
Samorządów Południowo-Za-
chodniej Wielkopolski „Samo-
rząd dla zrównoważonego roz-
woju” wystosowało w ostatnim 
czasie apel do Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego wyrażający zdecydowany 
sprzeciw wobec poselskiego 
projektu. Apel do Marszałka 
Sejmu skierował także Starosta 
Robert Marcinkowski. 
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WSPOMNIENIA Z LATA
Rozrywka. Mieszkańcy powiatu gostyńskiego bawią się razem z nami podczas wspólnie organizowanych imprez. 

DOŻYNKI 
POWIATOWE

POWIATOWE 
ZAKOŃCZENIE LATA

PIASKI 2019
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KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA

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

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

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

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

KUPON KONKURSOWY

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy. 
Wśród osób, które do 10 stycznia 2020 r. dostarczą kupony do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu,  
rozlosujemy nagrody: 3 zestawy upominków z logo powiatu. 

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

Złożenie kuponu konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach organizacji i przeprowa-
dzenia konkursu krzyżówkowego w „Faktach powiatowych”
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

POBIEGLI KU CHWALE NIEPODLEGŁOŚCI
Sport. Po raz XVI odbył się Gostyński Bieg Niepodległości. W tym roku na starcie stanęła rekordowa liczba uczestników. Biegiem, 
marszem czy na rowerze 5-kilometrową trasę postanowiło przemierzyć 650 osób. Na mecie na wszystkich czekała ciepła herbata oraz 

świętomarcińskie rogale. 

11 listopada tradycyjnie odbył się 
Gostyński Bieg Niepodległości. 
Start i metę wydarzenia zaplano-
wano na placu przy basenie: „Na 
Fali”. Po rozgrzewce i wspólnym 
odśpiewaniu hymnu,  uczestni-
cy pokonali 5-kilometrową trasę. 
Na starcie zameldowało się 650 
osób. Nie liczył się czas biegu, a 
dobra zabawa. Uczestnicy trasę 
przebiegli, przejechali na rowerze 
lub przemaszerowali.
Na pierwszych 500 osób, które 
pokonały metę czekały pamiątko-
we medale. Serwowano też wodę, 
herbatę i tradycyjne świętomar-
cińskie rogale. 
Organizatorem wydarzenia byli: 
gmina Gostyń, powiat gostyński, 
UKS Biskupianka ze Starej Krobi 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gostyniu.  


