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Od wielu lat władze Powiatu Kościańskiego zabiegają
o to, by w ramach systemu ratownictwa medycznego miesz-
kańców powiatu obsługiwały trzy zespoły ratownictwa
medycznego, trzy karetki, a nie jak to ma miejsce obecnie
tylko dwie. Za staraniami władz powiatu przemawia to,
że mniejsze pod względem ilości mieszkańców samorzą-
dy powiatowe w Wielkopolsce – w naszym powiecie miesz-
ka ponad 78 tys. osób – mają zakontraktowane trzy ka-
retki. Za tym argumentem przemawiała także duża wy-
padkowość wynikająca z tego, że przez nasz powiat prze-
biega droga krajowa nr 5.

Argumenty władz powiatu w 2009 roku spotkały się ze
zrozumieniem władz wojewódzkich. Przygotowywano zmia-
ny w systemie, które zmierzały do tego, by trzeci zespół
ratownictwa medycznego usytuowany był w Krzywiniu.
Oficjalny dokument Wojewody Wielkopolskiego zakładał
taką zmianę.  Miała ona obowiązywać od 1 stycznia 2010
roku. Krzywiń przygotował odpowiedni lokal, były wizyty
przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, Sanepi-
du, którzy pozytywnie ocenili przygotowane miejsce. I na-
gle, mimo wcześniejszych ustaleń Starosta Kościański
otrzymał decyzję, że taki zespół nie powstanie. Informacja
o zmianie decyzji – podjętej przez ministra zdrowia - w tej
sprawie dotarła do starosty w listopadzie 2009 roku. Wów-
czas Wojewoda Wielkopolski wspierał starania władz po-
wiatu o zmianę ministerialnej decyzji. To wsparcie świad-
czyło jednoznacznie o tym, że zdaniem wojewody trzy za-
kontraktowane zespoły ratownictwa medycznego w naszym
powiecie były optymalnym rozwiązaniem.

Otrzymywane odpowiedzi na szczeblu ministerstwa
wyjaśniały, iż „Minister Zdrowia ocenia projekt przygoto-
wanego przez wojewodę planu pod względem zgodności z
obowiązującymi przepisami oraz możliwości jego realiza-
cji pod kątem dostępnych w budżecie państwa środków fi-
nansowych”. Zdaniem Starosty Kościańskiego takie roz-
wiązanie było naruszeniem obowiązujących przepisów

Apel o zmianę systemu
prawnych w zakresie ustalonego ustawowo czasu dotar-
cia karetki na miejsce zdarzenia – o czym w licznej kore-
spondencji starosta przypominał wielokrotnie wojewodzie
i ministrowi zdrowia. Zdaniem starosty wskazane uza-
sadnienie wyraźnie sugeruje, iż zasadniczym kryterium,
które ostatecznie uwzględniono przy reorganizacji syste-
mu Programu Ratownictwa Medycznego dla powiatu ko-
ściańskiego były kwestie finansowe. W opinii starosty An-
drzeja Jęcza - przejęcie kryterium ekonomicznego jako
głównego wyznacznika obecnego kształtu reorganizacji
budzi liczne wątpliwości. Sfera bezpieczeństwa – podkre-
śla starosta  - a więc także dostęp obywateli do usług
ratownictwa medycznego, powinna być bowiem jednym z
ostatnich obszarów, w którym należy szukać oszczędności
i dokonywać cięć budżetowych.

Mimo argumentacji i sprzeciwu władz powiatu od 1
lipca tego roku włączono gminę Krzywiń do obszaru dzia-
łania podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego z
miejscem stacjonowania w Kąkolewie. Działalność tego
zespołu nadzoruje dyrektor szpitala w Lesznie. Zdaniem
wojewody powodem takiej decyzji jest chęć zagwaranto-
wania bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu.
Decyzja ta została podjęta po jak pisze wojewoda „licz-
nych wnikliwych analizach”. Starosta Kościański w liście
skierowanym do wojewody w dniu 23 sierpnia ponownie
zwrócił się z prośbą o przedstawienie powyższych analiz,
które przyczyniły się  do  aktualnie funkcjonujących roz-
wiązań, tym bardziej, że – jak zaznaczył w liście starosta
- analizy dokonane na szczeblu powiatu prowadzą do zu-
pełnie odmiennych wniosków, a czas dotarcia karetki na
teren gminy Krzywiń znacznie się wydłużył.

We wspomnianym liście starosta Andrzej Jęcz pod-
trzymuje stanowisko, że wprowadzona w życie 1 lipca 2011
roku reorganizacja systemu ratownictwa medycznego w
naszym powiecie nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.
Słuszność tego argumentu potwierdza również – przeka-

Starosta Kościański apeluje o to by Powiat Kościański miał
zakontraktowaną obsługę trzech zespołów ratownictwa
medycznego.

zane wojewodzie  - stanowisko Tomasza Stroińskiego,
dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesz-
nie, który w liście skierowanym do starosty jednoznacz-
nie stwierdza: „(…) uważam, że dla bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy Krzywiń należałoby powrócić do stanu za-
bezpieczenia usług ratownictwa medycznego funkcjonują-
cego w rejonach przed 1 lipca br”.

Mając powyższe na uwadze starosta A. Jęcz ponownie
zaapelował do Wojewody Wielkopolskiego o uwzględnie-
nie faktu znacznego wydłużenia dotarcia karetki na miej-
sce zdarzenia w mieście i gminie Krzywiń i przeprowa-
dzenie zmian, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowa-
nie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Wyraził nadzieję, że opinia dyrektora Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Lesznie potwierdzająca nieadekwat-
ność przyjętych rozwiązań i pogorszenie dostępu miesz-
kańców miasta i gminy Krzywiń do usług ratownictwa
medycznego sprawi, że dokonane przeobrażenia mające
bezpośredni wpływ na ludzkie życie zostaną niezwłocznie
zweryfikowane i zmodyfikowane.                                       bj

Na ulicy Łąkowej w Kościanie trwają prace przy
układaniu nowej nawierzchni. W pierwszej kolejności
układana jest nawierzchnia wyrównawcza. Niebawem,
jak nie zmienią się warunki atmosferyczne, na war-
stwę wyrównawczą zostanie położona warstwa ście-
ralna nawierzchni bitumicznej.

Poza układaniem nawierzchni na ulicy Łąkowej,
wzdłuż której wyznaczono i wyłożono kostką miejsca
parkingowe są budowane azyle dla pieszych.

Podobne prace – układanie nawierzchni - w lipcu
były prowadzone na ulicy Północnej. Poza remontem
nawierzchni na ulicy Północnej wyremontowany został
wiadukt. Wiadukt ma nową izolację i odwodnienie. Wy-
mieniono na nim balustrady, a na łukach zainstalo-
wano bariery energochłonne.

Powiat Kościański, który jest inwestorem prac na
tych ulicach pozyskał na ich przeprowadzenie wspar-
cie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w wysokości 4 milionów 144 tys. złotych.
Całość inwestycji, którą poza powiatem wsparł samo-
rząd miasta Kościana będzie kosztowała 5,3 mln zło-
tych.

Prace wykonuje firma STRABAG.                           bj

Nowa nawierzchnia na ulicy Łąkowej

Trwają prace remontowe na ulicy Łąkowej. Wiadukt i ulica Północna zostały już wyremontowane.
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11 sierpnia br. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy
Kościan w pełni skomputeryzowana. Radni przybyli na nią
z niedawno zakupionymi przez Radę Gminy laptopami.
Wcześniej odebrali pocztą elektroniczną materiały sesyj-
ne. Zakup komputerów dla 15 radnych kosztował 28.413 zł
i pozwoli w przyszłości usprawnić pracę radnych, a także
zaoszczędzić środki na materiałach biurowych.          (md)

Sesja z laptopami Komunikat
Wójt gminy Kościan przypomina,

że dnia 15 września upływa termin III raty płatności:
- podatku rolnego i leśnego;
- podatku od nieruchomości;

- podatku od środków transportowych.

Komisja wyjazdowa Rady Gminy

Plac budowy w Widziszewie

Tradycją stały się w Gminie Kościan wspólne wyjaz-
dowe posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy. Mają one
charakter roboczy i pozwalają radnym szczegółowo zapo-
znać się z inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy.
Na zaproszenie Wójta 11 sierpnia br. odbyło się kolejne
wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Gminy. Program ob-
jazdówki był bardzo bogaty. Rozpoczęto ją od Widzisze-
wa, gdzie spółka „Creaton” buduje największą w Polsce
fabrykę dachówek. W Kokorzynie zapoznano się z postę-
pami w inwestycji dotyczącej kanalizacji sanitarnej na
ogólną kwotę około 4.700.000 zł oraz nowym przystan-
kiem dla turystów przy ścieżce rowerowej (koszt 11.000
zł). Następnie przejechano odcinek budowanej drogi Szczo-
drowo – Kiełczewo (koszt według przetargu to 590.198,81
zł). W Łagiewnikach oceniono budowany plac zabaw za
kwotę 84.744,59 zł i zapoznano się z planami budowy
sieci wodociągowej. W Pianowie pokazano tereny pod ak-
tywizację gospodarczą, których dostosowanie i uzbrojenie
pochłonie 4.137,201,41 zł. Boisko do siatkówki plażowej
za 20.000 zł oraz budowany plac zabaw za cenę 162.250,39
zł podziwiano w Turwi. Zlustrowano budowaną drogę
gminną Mała Wyskoć – Katarzynin (koszt całkowity in-
westycji to 572.538,43 zł) oraz zapoznano się z oddanymi
do użytku „Gościńcem Choryń” (koszt 601.264,28 zł) i
drogą Wławie – Januszewo (koszt 773.841,05 zł).   (md)
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W Kościanie realizowane są kompleksowe projekty in-
westycyjne służące stałej poprawie stanu infrastruktury dro-
gowej, oświatowej i rekreacyjnej miasta, a przez to polep-
szeniu standardu życia jego mieszkańców i sprzyjające roz-
wojowi gospodarczemu regionu.

Od lipca br. zabytkowa Wieża Ciśnień jest przebudowy-
wana i rozbudowywana. Za kwotę ok. 1.990 tys. zł prace wy-
konuje firma Partner z Leszna. Z projektu pn. „Kościański
Trakt Rekreacyjny” współfinansowanego z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego do końca roku w bu-
dynku wieży powstaną ścianki wspinaczkowe, obserwato-
rium astronomiczne oraz m.in. centrum naukowo-konferen-
cyjne. Z tego samego projektu rewitalizowany jest Park Miej-
ski im. Kajetana Morawskiego. Alejki pieszo-rowerowe zo-
staną wytyczone i utwardzone masą mineralną. Ścieżki spa-
cerowe uzupełni mała architektura i oświetlenie parkowe.

W sierpniu leszczyński oddział Wielkopolskiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu rozpoczął
oczyszczanie Kościańskiego Kanału Obry. Zadanie finansu-
je Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który przeka-
zał na ten cel 940 tys. zł. W pierwszej kolejności odmulany i
faszynowany jest odcinek pomiędzy mostami w ul. Marcin-
kowskiego, a mostem na drodze krajowej nr 5 oraz podno-
szone są wały na odcinku od ul. Piłsudskiego do wiaduktu.

Inwestycje w Kościanie

Odmulanie Kościańskiego Kanału Obry w pierwszym eta-
pie odcinka od ul. Marcinkowskiego do mostu na krajowej
piątce

Gruntowne modernizacje kościańskich placówek oświa-
towych są możliwe dzięki dofinansowaniu kolejnego pro-
jektu unijnego pn. „Termomodernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Ze-
społu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie” z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Dzia-
łania 3.2 Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej. Obecnie ocieplany jest budynek i stropy piwnicz-
ne Zespołu Szkół nr 3. Prace mają zapobiec utracie ciepła
do atmosfery i oszczędności energii wykorzystywanej do
ogrzania obiektów.

Prace inwestycyjne dotyczą również kościańskich dróg.
Samorząd Kościana dofinansowuje przebudowę ul. Łąkowej
i Północnej kwotą 550 tys. zł, a przebudowę Al. Koszewskie-
go i ul. Sierakowskiego kwotą 925 tys. zł.

W przebudowywanej ul. A. Bukowieckiej nawierzchnia
jezdni i chodniki po obu jej stronach utwardzane są kostką
betonową, a przy tym budowana jest kanalizacja deszczowa
i teletechniczna. Całość prac wykonuje firma Dromar-Bis z
Nowej Wsi za kwotę 439 tys. zł.

Natomiast nad salą gimnastyczną na Łazienkach po
gruntownym remoncie pomieszczeń i dachu na piętrze po-
wstały sale do fitness i aerobiku, z których będą mogły ko-
rzystać grupy sportowe.

W sobotnie popołudnie 6 sierpnia br. na parkingu przy
Krytej Pływalni w Kościanie Urząd Miejski Kościana wraz
z kościańskimi miłośnikami motoryzacji zorganizowali
dla wszystkich motoryzacyjnych pasjonatów pierwszy ko-
ściański motopiknik.

W godzinach od 17.00 do 21.00 mieszkańcy miasta mo-
gli oglądać stare motocykle i samochody, w tym m.in.: moto-
cykl BMW z 1947 roku, motocykl Simson z 1952 roku, Fiata
125 P z 1968 r., Fiata 600 Multipla z 1963 r., dwa Fiaty 500,
w tym jeden z 1972 r., a także zabytkową Syrenkę. Z nowych
motocykli kościaniacy mogli porównać wyścigową Hondę
CBR 1000 RR, Hondę 125 GP czeskiego teamu Heron Ra-
cing, dla którego jeździ Szymon Kaczmarek główny bohater
sobotniego pikniku, oraz motocykle żużlowy i motocrossowy.
Imprezę odwiedziła kilkudziesięcioosobowa grupa motocy-
klistów i młodzieży na skuterach, a wśród nich pani Senator
RP Małgorzata Adamczak, również zapalona miłośniczka
jednośladów.

W trakcie imprezy, którą prowadzili Jarek Adamek z
radia Elki oraz Paweł Szkopek: 8-krotny Mistrz Polski,
Mistrz Europy oraz zawodnik serii Supersport World Cham-
pionship można było dowiedzieć się o specyfice wyścigów mo-
tocyklowych, zasadach panujących podczas weekendów wy-
ścigowych i atmosferze im towarzyszącej. W krótkim wy-
wiadzie z Szymonem Kaczmarkiem oraz managerem Heron
Racing Valterem Czyżem przedstawiono założenia na resz-
tę tego sezonu oraz plany na przyszły rok. Warto dodać, że
następnego dnia w niedzielę 7 sierpnia na Torze Poznań
Szymon jako jedyny startujący Polak w serii Alpe Adria CUP
125 GP zajął 3. miejsce, jednocześnie zdobywając mistrzo-
stwo Republiki Czeskiej.

W trakcie Motopikniku mieszkańcy miasta mieli oka-
zję poznać osiągnięcia, a także porozmawiać z kolejnym
bohaterem kościańskiej imprezy, a mianowicie panem An-
drzejem Nowackim rajdowcem ścigającym się samocho-
dem Subaru Impreza Rally. Dorośli i dzieci z wielkim za-
interesowaniem przyglądali się nie tylko rajdowemu sub-
aru, ale i wystawionym przez kościańskich fanów czterech
kółek zabytkowym klasykom. Wśród atrakcji pierwszego
motopikniku nie zabrakło pokazu akrobatycznej jazdy na
skuterze w wykonaniu Mateusza Binkowskiego oraz eli-

minacji sportowych w sprawnościowej jeździe na skute-
rze, które wygrał Maciej Rzanny. Zwycięzcy i pozostałym
uczestnikom konkursu złożył gratulacje Burmistrz Mi-
chał Jurga, a nagrody wręczyły dziewczyny z zespołu Che-
erleaders Wrocław, które w przerwach kościańskiej im-
prezy prezentowały układy taneczne.

Przybywające na Motopiknik rodziny mogły zobaczyć
motocykle kościańskiej drogówki, wysłuchać wskazówek
o bezpiecznym poruszaniu się po drogach oraz sprawdzić
specjalne alkogogle, imitujące zachowanie człowieka pod
wpływem alkoholu.

Organizatorzy chcą serdecznie podziękować za udo-
stępnienie zabytkowych samochodów i motocykli Jaku-
bowi Stuckiemu, Kornelowi Ślotała, Pawłowi Kaczmar-
kowi, Maciejowi Godule, Kazimierzowi Szymanowskie-
mu, Andrzejowi Nowackiemu, Jackowi Kubiakowi i in-
nym osobom, które pomogły w zorganizowaniu pierwszej
imprezy dla kościańskich fanów jedno- i dwuśladów. Do
zobaczenia w przyszłym roku.

Motopiknik Kościan 2011

Valter Czyż manager czeskiego Heron Racing i Paweł Szko-
pek przedstawiają osiągnięcia kościaniaka Szymona Kacz-
marka

W poniedziałek 15 sierpnia 2011r. na starym cmen-
tarzu parafialnym w Kościanie odbyły się uroczystości z
okazji Święta Wojska Polskiego oraz 91. rocznicy „Cudu
nad Wisłą”.

W południe przedstawiciele samorządów Miasta
Kościana, Powiatu Kościańskiego i gminy, parlamen-
tarzyści, delegacje organizacji i stowarzyszeń złożyli
wiązanki kwiatów pod pomnikiem Obrońców Ojczy-
zny dla upamiętnienia poległych za ojczyznę miesz-
kańców miasta i Ziemi Kościańskiej. Podczas uroczy-
stości warty honorowe wystawiło Wojsko Polskie z 69.
Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego „Grota”. Burmistrz Miasta Ko-
ściana Michał Jurga w przemówieniu podkreślał zna-
czenie rodaków w oswobodzeniu ojczyzny, dzięki cze-
mu dziś możemy żyć w wolnym kraju. Zwracał też
uwagę na poczucie obowiązku i poświęcenie nawet
własnego życia jakim kierowali się ówcześni obrońcy
ojczyzny.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkie-
wiczem i Zastępcą Przewodniczącego Maciejem Zielonką
składają hołd walczącym o wolną Rzeczpospolitą

Święto Wojska Polskiego

Przerwa na pływalni
Ze względu na przerwę techniczną w dniach od 29.08

do 09.09.2011r. Kryta Pływalnia w Kościanie będzie
nieczynna. Karnety zostaną przedłużone proporcjonal-
nie o ten okres. Przepraszamy za utrudnienia i zapra-
szamy ponownie już 10 września.Od 9 do 30 września br. mieszkańcy Kościana zobowią-

zani są do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na
terenie własnych nieruchomości poprzez wyłożenie prepara-
tów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania.

Szczegółowe informacje na słupach ogłoszeniowych i stro-
nie internetowej www.koscian.pl oraz Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Działalności Gospodarczej tel. 655121838 lub
655121466 wew. 216.

Obowiązkowa
deratyzacja

Zapraszamy na 42. Turniej Dudziarzy Wielkopol-
skich, który odbędzie się w ostatnią niedzielę wrze-
śnia – 25.09.2011r. Szczegóły na stronie www.kok.ko-
scian.pl.

Dudziarskie granie
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W ramach imprezy pn. „Turystyczne śpewogranie i ak-
tywny wypoczynek w Centrum rekreacyjno-wypoczynko-
wym Nowy Dębiec” zebrani mieszkańcy gminy jak i obec-
ni urlopowicze mogli korzystać z atrakcji muzyczno-spor-
towych. Imprezy te odbyły się w weekend 6-7 sierpnia. W
sobotę zebrani słuchacze uczestniczyli w plenerowym kon-
cercie zespołów: Fame z Rydzyny, ManuFUNKtura oraz
The Inner Child z Kościana. Na zakończenie sobotnich
imprez odbył się koncert Piotra Kuźniaka - wokalisty i
gitarzysty zespołu Trubadurzy. W trakcie imprez muzycz-
nych był też czas na aktywny wypoczynek, czyli Bieg Ro-
mantyczny Parami. Wzięło w nim udział 20 par. 

Niedzielny cykl imprez rozpoczęły konkurencje spor-
towe na plaży. Następnie rozpoczął się Otwarty Przegląd
Piosenki Turystycznej. Pięcioosobowe jury, któremu prze-
wodniczył Jerzy Filar wysłuchało sześć zespołów i dwie
solistki. W ramach przeglądu zaprezentowały się: Koło
Gospodyń Wiejskich z Kokorzyna oraz Zespół Ludowy Ko-
korzynianki - reprezentujące Gminę Kościan. Gminę Ko-
ścian reprezentował również duet Agnieszki Pawlak i
Marty Lewandowskiej. Pozostałe gminy należące do Lo-
kalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” repre-
zentowali:  solistka Julia Kordus - gmina Krobia, Schola
parafialna - gmina Jutrosin, duet Magnus - gmina Czem-
piń oraz z gminy Krzywiń solistka Monika Dropik i zwy-
cięski zespół Semplicze.  Drugie miejsce w przeglądzie
wywalczył, a raczej wyśpiewał zespół Magnus z Czempi-
nia. Trzecie miejsce przyznano zespołowi Kokorzynianki.
Wyróżnienia jury przyznało solistkom Julii Kordus oraz
Monice Dropik. Na zakończenie zebranej publiczności za-
prezentował się Jerzy Filar z zespołem.

W czasie gdy odbywały się muzyczne prezentacje soli-
stów i zespołów na plaży odbywał się Maraton Pływacki
organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy
Kościan. Cała impreza plenerowa Gminy Kościan uzyskała
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013 z osi 4 „Leader”  (mn)

W XXV Jubileuszowych Biegach Przyjaźni w Widzi-
szewie, które odbyły się w niedzielę 21 sierpnia br., wzięło
udział prawie 180 biegaczy. Startowali oni na dystan-

Jubileuszowe Biegi Przyjaźni w Widziszewie
sach seniorskich 10 km i 5 km oraz młodzieżowych 1000
m i 500 m. W biegu głównym na dystansie 10 km wy-
startowało 77 biegaczy. Prym w tym roku nadawali ob-
cokrajowcy. Wygrał w czasie 30 minut i 48 sekund Mak-
sim Pankratau z Białorusi, wyprzedzając o 22 sekundy
Kenijczyka Mike’a Cheruiyota i o ponad 2 minuty Ukra-
ińca Victora Nagirniaka. Dystans 5 km przeznaczony
był dla kobiet, juniorów i weteranów. Startowało 42 za-
wodników. Rywalizację kobiet wygrała w czasie 18 mi-
nut 53 sekundy Marzena Kuczyńska z Poznania, przed
Dorotą Przybysz z Grodziska Wielkopolskiego i Natalią
Lawrentjuk z Ukrainy. Rywalizację juniorów (16-19 lat)
wygrał Krzysztof Szymanowski z „Sany” Kościan w cza-
sie 17 minut 17 sekund, przed Rafałem Grabskim z Gro-
dziskiego Klubu Biegacza i Hubertem Mikołajczakiem
z „Sany” Kościan. W kategorii 70-latków zwyciężył Hen-
ryk Mudry z Wolsztyna w czasie 25 minut 56 sekund.

Najlepsi w klasyfikacjach generalnych biegu głów-
nego kobiet i mężczyzn otrzymali puchary i nagrody

finansowe ufundowane ze środków głównego organiza-
tora imprezy – „Sany” Kościan., a najlepsi w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe ufun-
dowane ze środków Gminy Kościan. Wszyscy uczestni-
cy wyjechali z dyplomami i okolicznościowymi meda-
lami i koszulkami. Nagrody te zostały zakupione z
funduszy Gminy Kościan, Starostwa Powiatowego w
Kościanie i Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Pozna-
niu. Zawody zostały zorganizowane przez LKS „Sana”
Kościan, Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan i
Radę Sołecką w Widziszewie. Trasę biegów zabezpie-
czali członkowie Klubu Strzeleckiego z Widziszewa
oraz przedstawiciele KPP w Kościanie, OSP w Boniko-
wie i NZOZ „Vita-Trans” w Widziszewie. Jubileusz
biegów był okazją do podsumowań. Podziękowania dla
twórców biegu i osób szczególnie zaangażowanych
przez lata w ich organizację i rozwój przekazał Wójt
Gminy Kościan, a także prezes LKS „Sana” Kościan.

(md)

Turystyczne
śpiewogranie
i aktywny wypoczynek
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powiat Koœciañski

Trwają zlecone przez powiat prace remontowe na dro-
gach powiatowych z Czempinia do Jerki. Na odcinku drogi
od Łuszkowa do Jerki położono już nową nawierzchnię bi-
tumiczną. W samym Łuszkowie trwają prace przy układa-
niu chodników. Nowe chodniki ułożono w sąsiedztwie ko-
ścioła. Miejsca parkingowe przed kościołem zostały wyło-
żone kostką. Podobnie zastała zagospodarowana zatoczka
autobusowa.

Inwestycje te są częścią prowadzonej przez Powiat Ko-
ściański modernizacji ponad 21 kilometrowego odcinka dróg
na trasie Czempiń – Borowo - Gorzyczki - Stary Gołębin -
Turew - Rąbiń - Łuszkowo – Jerka. Na remontowanym od-
cinku położono już wcześniej nową nawierzchnię na dro-
dze z  Borowa do Starego Gołębina i Turwi.

Koszt całej inwestycji to ponad 6,7 mln zł. Prawie poło-
wę tej kwoty - 3 mln zł - powiat pozyskał z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ponad milion zło-
tych przekazały samorządy gmin Kościan, Czempiń, Krzy-
wiń, reszta pieniędzy pochodzi z budżetu powiatu.            bj

Prace trwają

W Łuszkowie miejsca parkingowe przed kościołem zostały
wyłożone kostką

Na odcinku drogi od Łuszkowa do Jerki położono już nową
nawierzchnię bitumiczną.

W roku 2010 Rada Powiatu podjęła uchwałę określa-
jącą zasady postępowania przy udzielaniu dotacji spół-
kom wodnym z budżetu powiatu.

Regulacja stosunków wodnych gleb to palący problem
rolniczo-przyrodniczy mający silny efekt ekonomiczny.
Właściwe utrzymanie melioracji urządzeń wodnych szcze-

Powiat po raz kolejny wspiera melioracje

Powiat Kościański przekazał 80 tys. złotych Spółkom wod-
nym na realizację prac pozwalających na bieżące utrzyma-
nie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę
nowych zastawek na systemach melioracji wodnych. Grun-
townej konserwacji doczekał się m.in. Rów nr R-L Słonin.

gółowych spoczywa na właścicielach gruntów, którzy zrze-
szeni są w spółkach wodnych.

Rada Powiatu Kościańskiego określa corocznie w bu-
dżecie powiatu wysokość środków na realizację prac po-
zwalających na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na sys-
temach melioracji wodnych. I tak w roku ubiegłym prze-
znaczono na ten cel 80 tys. złotych, taką też kwotę zapew-
niono w budżecie w roku bieżącym.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu dotacji
Spółkom działającym na terenie powiatu. Zakres prac prze-
widzianych do wykonania zostały uzgodnione pozytywnie
przez Burmistrzów i Wójta. Spółka Wodna Melioracji
Nizin Obrzańskich z Bonikowa, która działa na terenie
trzech gmin, otrzyma wsparcie w wysokości 60 tys. zło-
tych. Środki te zostaną przeznaczono na prace w Gminie
Krzywiń – Rowy: Nr 23 /Łuszkowo - Jerka/, Nr 16 /Mo-
ściszki/, Nr 11 /Jerka/, w Gminie Kościan - Rowy: Rów
Graniczny /Gryżyna -Racot/, Rów nr 41 /Nacław/, naprawa
dren / wg potrzeb – Racot, Widziszewo, Nielęgowo/ Gmi-
nie Czempiń - Rowy:  Donatowski /Donatowo - Wronowo/,
R-J /Jarogniewice – Mikoszki/

Druga Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urzą-
dzeń Melioracyjnych w Śmiglu działa tylko na terenie tej
gminy. Decyzją Rady Powiatu otrzyma środki w wysoko-
ści 20 tys. złotych na prace na rowach: nr R-1-2-1/ Księ-
ginki – Karśnice/, oraz rowach: nr A / Żegrówko/, Bi-16 /
torownica/, nr Szc-14-2 / Bronikowo/, Szczepankowski /
Bronikowo/.                                                                            bj

Już od września w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej
w Kościanie przez cały rok szkolny będzie realizowany pro-
jekt „Im wcześniej, tym skuteczniej – indywidualizacja proce-
su nauczania i wychowania…”. Wniosek o środki finansowe
przyznane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowała szkoła
we współpracy ze starostwem. Pozytywna ocena i decyzja
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o jego dofinanso-
waniu pozwoli w rozpoczynającym się roku szkolnym na orga-
nizacje dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III szkoły pod-
stawowej.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi prawie 30 tys.
złotych. Dzięki niemu zostaną zorganizowane specjalistycz-
ne zajęcia terapeutyczne: logorytmika, hipoterapia, zajęcia
integracyjno-terapeutyczne prowadzone metodą Weroniki
Sherborne, zajęcia integracji sensorycznej. W ramach zajęć
profilaktycznych uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach roz-
wijających zainteresowania i kompetencje kluczowe. Będą to
zajęcia artystyczne, bajko terapeutyczne, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne. Program projektu przewiduje także organi-
zację warsztatów zapobiegających przemocy oraz zakup ma-
teriałów dydaktycznych.                                                              bj

Im wcześniej,
tym skuteczniej...

Przez całe lato w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie prowadzona była ter-
momodernizacja budynków. Inwestycję realizuje powiat
kościański.

Realizowana ze względów ekologiczno – oszczędnościo-
wych termomodernizacja obiektu będzie kosztowała około
2 mln złotych. Przeprowadzenie remontu było możliwe dzię-
ki temu, że powiat uzyskał na jego realizację wsparcie w
wysokości 75% kosztów z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Pozostała kwota zostanie sfinansowana
z budżetu powiatu.

W ramach inwestycji zlikwidowano kotłownię węglową.
Zainstalowano centralną kotłownię na paliwo gazowe.
Wszystkie budynki szkolne połączone są z kotłownią po-
przez sieć preizolowaną. Dobiega końca montaż instalacji
c.o. Po połączeniu instalacji gazowej do sieci będzie można
przeprowadzić próbne uruchomienie pieca i sprawdzić dzia-
łanie całej instalacji.  Poza pracami związanymi z ogrze-
waniem budynków zdemontowano podgrzewacze elektrycz-
ne wody. Ciepła woda do budynków będzie doprowadzana z
centralnej kotłowni. Budynki „A”, „B” i „C” zostały ocieplo-
ne styropianem i płytami poliuretanowymi. Wymieniono
drzwi i okna. Remontu doczekał się także szkolny inter-
nat. Budynek został ocieplony, wyremontowano jego dach i
odnowiono całą elewację. Obecnie trwają prace remontowe
w dawnej oficynie, budynku „O”. Jego termomodernizacja,
a także remont elementów konstrukcyjnych sprawi, że po
zakończeniu prac budynek, w tym poddasze będzie można
w pełni wykorzystywać. Kończą się także prace przy elewa-
cji budynku „A”.

Bliski koniec termomodernizacji

W ramach termomodernizacji zdemontowano podgrzewa-
cze elektryczne wody. Ciepła woda do budynków będzie do-
prowadzana ze zbiornika znajdującego się w centralnej
kotłowni.

Według przeprowadzonych analiz dzięki realizacji
inwestycji w szkole nastąpi zdecydowana oszczędność
zapotrzebowania na ciepło. Łącznie zapotrzebowanie
na energię w zmodernizowanych budynkach zmniejszy
się o 50%.                                                                               bj

Na przyszłych techników gazowników, uczniów Zespo-
łu Szkół im. F. Ratajczaka w Kościanie czeka nowa sala
lekcyjna. Starostwo Powiatowe w Kościanie przeznaczyło
ponad 115 tys. złotych na adaptacje pomieszczeń potrzeb-
nych do stworzenia nowej pracowni dydaktycznej zlokali-
zowanej w budynku szkolnych warsztatów przy ulicy Młyń-
skiej w Kościanie. Duże pomieszczenie, w którym do tej
pory był garaż dla autobusów zostało kompleksowo wyre-
montowane. Poza przestronną salą lekcyjną, która zosta-
nie we wrześniu wyposażona m.in. w sprzęt ufundowany
przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa PGNiG S. A
wyremontowano pomieszczenia, w których będzie zaple-
cze sanitarne dla pracowni. Nowe pomieszczenia są połą-
czone z klasą komputerową mieszczącą się na pierwszym
piętrze budynku warsztatów szkolnych.                          bj

Nowa sala

Koszt adaptacji pomieszczeń na salę dydaktyczna dla
uczniów techników gazowego wyniósł ponad 115 tys. zło-
tych.
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Burmistrz  Miasta  Kościana
o g ł a s z a

ósmy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych,  przeznaczonych pod
funkcję mieszkaniową, jednorodzinną, w zabudowie szeregowej, położonych w Kościanie pomiędzy ulicami So-
snową i Modrzewiową, zapisanych w Księdze Wieczystej nr PO1K/00034060/4 Sądu Rejonowego w Kościanie,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan

L.p. Położenie Działki Numer działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium
działki w m2  netto w zł  w zł

1. ul. Sosnowa 2972/64 294 29 400,00 3 000,00
2. ul. Sosnowa 2972/65 292 29 200,00 3 000,00
3. ul. Sosnowa 2972/66 199 19 900,00 2 000,00
4. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/67 200 20 000,00 2 000,00
5. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/69 194 19 400,00 2 000,00
6. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/71 183 18 300,00 1 900,00
7. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/75 147 14 700,00 1 500,00
8. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/77 226 22 600,00 2 300,00
9. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/78 468 46 800,00 4 700,00
10. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/79 244 24 400,00 2 500,00
11. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/80 286 28 600,00 2 900,00

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych odbył się w
dniu 16 listopada 2009r., drugi w dniu 25 stycznia 2010r., trzeci w dniu 12 kwietnia 2010r., czwarty w dniu 30
czerwca 2010r., piąty w dniu 30 września 2010r., szósty w dniu 29 marca 2011r., a siódmy w dniu 29 czerwca 2011r.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena uzyskana w wyniku przetargu będzie
powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla każdej działki obowiązują następujące warunki: szerokość
elewacji frontowej 7,00 m, głębokość zabudowy 10,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub
attyki - 7,00 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, dach: dwuspadowy symetryczny o spadku
połaci dachowych 40o, kalenica równoległa do linii zabudowy, wysokość w kalenicy 11,5 m od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku, w dachu należy wykonać po dwa okna w każdej połaci – w formie lukarn.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2011r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój 203.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości  na jedną działkę, na
konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Kościanie numer
03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Kościanie znajdującym się na
parterze budynku Urzędu Miejskiego. Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 03 października 2011r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane
niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód  tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca
osobę prawną bądź osobę fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego
Kościana, pokój 203, telefon (65) 512 14 66 wew. 304.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

W nowym roku szkolnym 2011/12, dzięki dofinansowa-
niu m.in. z funduszy unijnych, uczniowie kościańskich szkół
będą mogli bezpłatnie uczęszczać na dodatkowe zajęcia po-
zalekcyjne, również nauki pływania.

Urząd Miejski Kościana otrzymał z EFS na wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i indywidualizację nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ra-
mach projektu „Instytut Młodego Człowieka” ponad 317
tys. zł, a z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację
zajęć nauki pływania dla uczniów wszystkich kościańskich
szkół podstawowych ponad 67 tys. zł dofinansowania. W
tym roku szkolnym kościańscy gimnazjaliści będą mogli
skorzystać z zajęć projektu systemowego „Zagrajmy o suk-
ces”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w partnerstwie ze Szkolnym Związ-
kiem Sportowym „Wielkopolska” w ramach POKL Priory-
tet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostę-
pie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych.

Projekt „Instytut Młodego Człowieka” skierowany do
uczniów w kl. I-III kościańskich szkół podstawowych zakła-
da indywidualizację ich nauczania i wychowania zależnie
od potrzeb, poprzez prowadzenie w szkołach dodatkowych,
bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych. Realizo-
wane będą: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedu-
kacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
z elementami bajkoterapii, a także gimnastyka korekcyj-
na dla dzieci z wadami postawy. Ponadto uzdolnione dzieci
będą mogły uczestniczyć w zajęciach artystycznych, poloni-
styczno-teatralnych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Część zajęć projektu odbywała się w placówkach oświa-
towych już w ubiegłym roku szkolnym. Zrealizowanych było
blisko 2 tys. godzin zajęć. Każda ze szkół otrzymała też do
ich prowadzenia przenośne zestawy komputerowe z opro-
gramowaniem, rzutnikiem multimedialnym i ekranem, a
także specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne oraz ma-
teriały dydaktyczne. Łączna wartość dostarczonego wypo-
sażenia i pomocy dydaktycznych to ponad 51 tys. zł. Na rok
szkolny 2011/12 planowane jest przeprowadzenie łącznie
we wszystkich szkołach kolejnych 3.325 godzin zajęć.

Od września kontynuowany będzie projekt nauki pływa-
nia na krytej pływalni. Z pozalekcyjnych zajęć nauki pływania
na basenie teraz będą korzystali obecni uczniowie kl. V ko-
ściańskich szkół podstawowych. Od marca do czerwca uczyły
się pływać kl. III i V. Łącznie projektem objętych będzie 650
uczniów z kl. III-V szkół podstawowych. Każda z 55 grup ma
zapewnione 20 godzin zajęć, które poprowadzą nauczyciele i
specjaliści, nieodpłatny wstęp na basen i dojazd ze szkoły.

W roku szkolnym 2011/12 kościańskie gimnazja będą
realizowały projekt systemowy „Zagrajmy o sukces”. W szko-
łach uruchomione zostaną dodatkowe moduły zajęć poza-
lekcyjnych dla uczniów z klas I-II gimnazjum. Kościańskie
Gimnazja nr 3 i 4 zorganizują odpowiednio po 4 grupy 20-
osobowe, a Gimnazja nr 1 i 2 po 3 grupy. Dla każdej z 14
utworzonych w Kościanie grup przewidzianych jest po 150
godzin zajęć w 5 modułach: zajęcia informatyczne 20% godz.,
zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych 15%
godz., zajęcia z j. obcych 20% godz., pomoc psychologiczna
15% godz. oraz zajęcia sportowo-wychowawcze 30% godz.

Ponadto uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne
oraz osobisty sprzęt sportowy, natomiast szkoły sprzęt do
realizacji zajęć. Zajęcia poprowadzą nauczyciele szkół, któ-
rzy przejdą przeszkolenie m.in. z doradztwa psychologicz-
nego, metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji.

Informacje na temat projektów i dodatkowych zajęć uzy-
skają Państwo w szkołach, do których uczęszczają Państwa
dzieci.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego

Nowy rok szkolny
z dodatkowymi zajęciami
pozalekcyjnymi

Miód, mleko, zapach chleba i wędlin przyciągał na Fe-
stiwal „Kościan smakuje” w niedzielę 21 sierpnia do par-
ku za KOK. Smakując wyrobów z towarzyszącego festi-
walowi jarmarku w Kościanie żegnaliśmy wakacje. Wy-
stawione były stoiska z produktami regionalnymi, ekolo-
gicznymi i tradycyjnymi, które można było obejrzeć i na-
być. Były m.in. marynaty, tradycyjne wędliny, miody, wy-
roby Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej, piwa, wypie-
ki domowe oraz pierogi budachowskie, czyli odmiana pie-
rogów ruskich wytwarzanych według oryginalnej receptu-

Jak smakuje Kościan?

W Kościanie trzy place zabaw zostały uzupełnione o
zewnętrzne urządzenia rekreacyjne przeznaczone do po-
prawy kondycji dorosłych i młodzieży. Na placu zabaw przy
ul. Bączkowskiego zamontowanych zostało siedem urzą-
dzeń, a po pięć urządzeń na placach zabaw na os. Konsty-
tucji 3 Maja i ul. Powstańców Wielkopolskich. Zestawy do
ćwiczeń rekreacyjno-sportowych są odporne na warunki
atmosferyczne i próby dewastacji. Mogą być wykorzysty-
wane przez młodzież i dorosłych, a także seniorów, do ćwi-
czeń rekreacyjno-sportowych oraz rehabilitacyjnych na
powietrzu, również przy okazji przyprowadzenia na plac

Urządzenia rekreacyjne przy placach zabaw
zabaw dzieci. Na sprzęcie można m.in.: poprawiać koor-
dynację ruchową, wzmacniać muskulaturę, poprawiać krą-
żenie i funkcje układu sercowo-naczyniowego i oddecho-
wego, zwiększać ruchomość stawów. Podobne zewnętrzne
punkty fitness cieszą się dużą popularnością w innych
miastach jak: Poznań, Buk, Śrem, Krotoszyn, Szczecin,
Gdańsk. Jeśli pomysł się sprawdzi w Kościanie, miasto
doposaży w takie urządzenia kolejne place zabaw.

Dostawa i montaż urządzeń kosztowały prawie 45
tys. zł z miejskiego funduszu na przeciwdziałanie alko-
holizmowi.

ry ze wsi Budachów. Najmłodsi bezpłatnie mogli się ba-
wić na różnych urządzeniach jak: zamek dmuchany i
zjeżdżalnia dmuchana. Poza tym mogli skorzystać z ka-
ruzeli, trampoliny i kolejki, chodzenia po wodzie w dmu-
chanej piłce, czy przejażdżki kucykami. Na festiwalu kon-
certowały amatorskie zespoły muzyczne z Kościana, odbył
się też konkurs przebierańców dla dzieci. Główną atrakcją
dla dzieci był program Clown Circus Show „Ruphert &
Rico”, a finałem festiwalu wspólna biesiada dla miesz-
kańców.

 Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że 24 sierpnia 2011r. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego, wywieszona została na okres 30
dni informacja o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem na okres do 3 lat pomieszczenia
usytuowanego w budynku przy ulicy Bernardyńskiej 2 w Kościanie.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2008 roku
realizuje projekt o nazwie „EFS szansą dla mnie!”. Pro-
jekt realizowany jest w ramach unijnego Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Udział w tym projekcie jest
dla jego beneficjentów bezpłatny. Każdego roku – wyja-
śnia Magdalena Michalewicz – koordynator projektu -
określamy nowe formy wsparcia, którymi zainteresowani
są klienci. Celem ogólnym projektu realizowanego w tym
roku jest wsparcie 50 osób. Wsparcie to ma służyć ich
aktywnej integracji ze społeczeństwem. Obecnie benefi-
cjentami projektu są 33 osoby niepełnosprawne, 11 ro-
dzin zastępczych oraz 6 pełnoletnich wychowanków ro-
dzin zastępczych.

Nasi beneficjenci  - informuje Magdalena Michale-
wicz – podpisują umowę analogiczną do kontraktu so-
cjalnego. Zainteresowanych udziałem w przyszłorocznej
edycji projektu zapraszamy do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.

W ramach programu organizowane są różne formy
wsparcia. I tak osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział
w kursach zawodowych dostosowanych do indywidualnych
preferencji, kursach prawa jazdy, mogą otrzymać np. dofi-
nansowanie na 15 godzin masażu, karnet w wysokości
200 złotych na pływalnie, udział w turnusie rehabilita-
cyjnym, program pozwala na zatrudnienie dla osoby nie-
pełnosprawnej asystenta na okres 8 miesięcy, ponadto
mogą wziąć udział w warsztatach psychologicznych. Oso-
by pełniące funkcję rodziny zastępczej mogą wziąć udział
w 5 dniowym szkoleniu – obozie aktywnej integracji. Jego
uczestnikami są wspólnie rodzice i dzieci. W ramach pro-
gramu mogą skorzystać z indywidualnych spotkań z psy-
chologiem lub z grupy wsparcia. Z kolei pełnoletni wycho-
wankowie rodzin zastępczych mogą, podobnie jak osoby
niepełnosprawne otrzymać wsparcie w postaci kursów
zawodowych lub kursu na prawo jazdy, ale także mogą
otrzymać dofinansowanie do kosztów kontynuowania na-
uki, dofinansowanie kosztów usamodzielnienia, pomoc na
zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W pierwszym roku realizacji projektu z jego wsparcia
skorzystało 22 wychowanków rodzin zastępczych i 13 osób
niepełnosprawnych. W roku 2009 z projektu skorzystało
11 wychowanków i 15 osób niepełnosprawnych. W roku
ubiegłym osób niepełnosprawnych korzystających z wspar-
cia było 18, a wychowanków rodzin zastępczych 11.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia proszo-
ne są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie.                                                                              bj

EFS szansa
dla 50 osób

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana
Kasprowicza w Nietążkowie zorganizowało w lipcu trze-
ci raz półkolonie dla grupy 29 dzieci w wieku od 5 do 12
lat. Letni wypoczynek,  „Pożyteczne wakacje 2011” zor-
ganizowano pod hasłem „Nasze Nietążkowo- siła prze-
kazu”.

Dla uczestników półkolonii został opracowany spe-
cjalny program, który miał na celu wykształcenie u nich
postaw prospołecznych, proekologicznych, uwrażliwie-
nie  dostrzegania swego otoczenia, wyrażania swych
emocji w różnych formach przekazu.

Na zajęciach uczestnicy mieli okazję wykazać się
zdolnościami i artystycznymi umiejętnościami. Niewąt-
pliwą atrakcją były liczne wyjazdy, gry i zawody sporto-
we. Wakacyjne wyprawy były okazją do zdobycia wie-
dzy ekologicznej. Dzieci odwiedziły m.in. mini zoo w Je-
ziorkach, słuchały opowieści leśników i myśliwych w
szkółce leśnej w Racocie, rozpoznawały tropy zwierząt
leśnych, a na oczyszczalni ścieków w Śmiglu spotkały
bezpańskie pieski, którym przyniosły karmę i psie ak-
cesoria. W organizację wakacji zaangażowało się liczne
grono dorosłych, którzy czuwali nad ich bezpieczeń-
stwem i organizacją dnia. Wypoczynek wsparło w ra-
mach programu „Wakacje na sportowo” Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie, a także Urząd Miejski Śmigla,
prywatni sponsorzy z Nietążkowa oraz zaprzyjaźnieni
ze stowarzyszeniem przedsiębiorcy z terenu Śmigla i
Kościana.                                                                                bj W wakacjach zorganizowanych przy pomocy starostwa przez stowarzyszenie brało udział 29 dzieci.

„Pożyteczne wakacje 2011”

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie przygo-
tował się na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Podczas
wakacji wymalowano w starej części szkoły trzy sale lek-
cyjne; pracownie fizyczno – chemiczną, historyczną i pra-
cownie matematyczno  - językową. W tej ostatniej poza
malowaniem wymieniono podłogę. Poza klasami wyma-
lowano sekretariat, pokój nauczycielski, sanitariaty, kuch-
nie i magazyn żywności oraz gabinet logopedyczny. W no-
wej części szkoły wymalowano wszystkie sale dydaktycz-
ne na pierwszym piętrze, a także szatnie przy sali gimna-
stycznej. Na prace malarskie przeznaczono kwotę ponad
7 tys. złotych.  W ramach wakacyjnych remontów zostały
wykonane drobne prace dekarskie na dachu szkoły, a na
potrzeby systemu monitorującego zakupiono 3 dodatko-
we kamery.

Konopnicka
przygotowana

Odświeżone pomieszczenia Zespołu Szkół im. M. Konop-
nickiej czekają na uczniów.

W Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 210) lub
ze strony www.powiatkoscian.pl można pobierać wnioski o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
na rok szkolny /akademicki 2011/2012.
Termin składania wniosków:
- uczniowie – do 2 września 2011 roku,
- słuchacze/studenci – do 6 października 2011 roku.
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające następujące kryteria:
1. zamieszkują na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego,
2. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
3. osiągają najlepsze wyniki w nauce wśród kandydatów ubiegających się o stypendium:
- średnia za poprzedni rok nauki dla uczniów -min. 4,0
- średnia za poprzedni rok nauki dla studentów - min. 3,81
4. pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekro-
czyć 504 zł brutto; losowo 600 zł brutto).
Wymagane dokumenty:
· zaświadczenia  stwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2010 rok,
· uczniowie i studenci I roku uwierzytelnioną kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze
szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta,
· pozostali uczniowie i studenci zaświadczenie ze szkoły/uczelni o wysokości średniej w nauce za poprzedni rok,
· pozostali członkowie rodziny, którzy pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna winni dołączyć·  zaświadczenie o
statusie ucznia/słuchacza lub studenta (dotyczy osób niepełnoletnich), pozostałe osoby będące na utrzymaniu rodzica lub
opiekuna zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia, że za poprzedni rok kalendarzowy nie uzyskały dochodów.
· zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopia  dowodu osobistego,
· zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium. mk

Stypendium
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek we wrześniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni
wolne.

1. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 1 września 2011
2. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 2 września 2011
3. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 3 września 2011
4. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 4 września 2011
5. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 5 września 2011
6. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 6 września 2011
7. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 7 września 2011
8. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 8 września 2011
9. APTEKA „Nacławska” Kościan, ul. Nacławska10/1 9 września 2011
10.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 10 września 2011
11. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 11 września 2011
12.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 12 września 2011
13. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 13 września 2011
14. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 14 września 2011
15. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 15 września 2011
16. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 16 września 2011
17. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 17 września 2011
18. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 18 września 2011
19. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 19 września 2011
20. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 20 września 2011
21. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 21 września 2011
22. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 22 września 2011
23. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 23 września 2011
24. APTEKA „Nacławska” Kościan, ul. Nacławska10/1 24 września 2011
25.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 25 września 2011
26. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 26 września 2011
27.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 27 września 2011
28. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 28 września 2011
29. Apteka - Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 29 września 2011
30. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 30 września 2011
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Apteki w powiecie

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Ko-
ścianie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz.
Powiat: 65 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl;
Internet: www.powiatkoscian.pl
Miasto: 65 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet:
www.koscian.pl
Gmina: 65 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Inter-
net: gminakoscian.pl
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Jednym z etapów przygotowań zawodników UKS Ju-
nior Nietążkowo do jesiennych startów lekkoatletycznych
jest zgrupowanie kondycyjne. Tradycyjnie pod koniec wa-
kacji szkoła Ponadgimnazjalna w Nietążkowie jest gospo-
darzem obozu lekkoatletycznego. W tym roku przez 7 dni
21 adeptów lekkiej atletyki wspólnie na udostępnionej
przez szkołę siłowni i hali sportowej oraz w pobliskim le-
sie przygotowuje się do osiągnięcia w okresie jesiennym
optymalnej formy sportowej. Zajęcia odbywają się dwa razy

dziennie. Rano młodzież na ścieżkach leśnych ma trening
wytrzymałościowy. W czasie treningu zapoznaje się z ele-
mentami biegów na orientację. Po południu treningi odby-
wają się na siłowni i hali sportowej. W ich czasie młodzi
sportowcy kształtują siłę. Uczestnikami obozu są ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w
szczególności młodzież z nowo utworzonej klasy sportowej.
Organizacje obozu wsparło Starostwo Powiatowe w ramach
projektu „Wakacje na sportowo”.                                          bj

Na obozie lekkoatletycznym trenują uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietażkowie.

Obóz lekkoatletyczny w Nietążkowie

„Festyn rodzinny na sportowo” to impreza zorganizo-
wana w sobotę 20 sierpnia przez Ochotniczą Straż Po-
żarną w Nowej Wsi. Organizację festynu, w którym wzięło
udział 150 osób, w tym liczne grono dzieci i młodzieży
wsparło w ramach programu „Wakacje na sportowo” Sta-
rostwo Powiatowe.

Zdaniem organizatorów dzień sportu sprzyjał nie tyl-
ko aktywności fizycznej mieszkańców, ale także ich inte-
gracji i dobrej zabawie. Organizatorzy festynu przygoto-
wali wiele atrakcji i sportowych konkurencji. Pierwszą
konkurencją był serwobieg rozegrany pomiędzy dwoma
drużynami, następnie, mieszane, drużyny młodzieżowe
rozegrały mecz siatkówki. Na zwycięzców czekała nowa
piłka. W godzinach popołudniowych rozegrano mecz pił-
karski. W meczu rywalizowali panowie – kawalerowie,
kontra żonaci. W tym samym czasie dzieci mogły spraw-
dzić się w licznych grach i zabawach. Po rozgrywkach odbył
się konkurs na najsmaczniejsze ciasto z owocami. Zwy-
cięzcy konkursów otrzymali upominki i nagrody. Na wy-
czerpanych sportowymi emocjami uczestników festynu
czekał przygotowany przez organizatorów poczęstunek.

bj

Sportowy,
rodziny festyn
w Nowej Wsi

W meczu siatkówki nagrodą dla zwycięzcy była nowa pił-
ka.


