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Samorz¹dowyOrêdownik

W sobotę, 30.06.2012r., miała miejsce uroczystość
otwarcia nowo wyremontowanej świetlicy w Widzisze-
wie. Teren na którym znajduje się „Dom Ogrodnika” stał
się pięknym placem rekreacyjnym, na którym powstał
plac zabaw dla dzieci, jak również nowoczesne boisko

„Dom Ogrodnika” w Widziszewie
sportowe. Uroczystość otwarła Jusrtyna Mocek – sołtys
wsi, następnie głos zabrał Ksawery Sadowski – Radny
Rady Gminy Kościan, który przywitał zaproszonych go-
ści. Obecni byli m.in: Andrzej Jęcz - Starosta Powiatu
Kościańskiego, Iwona Bereszyńska - Przewodnicząca

Rady Powiatu Kościańskiego, Michał Jurga - Burmistrz
Miasta Kościana, Piotr Ruszkiewicz - Przewodniczący
Rady Miasta Kościana, Henryk Bartoszewski - Wójt
Gminy Kościan, Andrzej Przybyła - Zastępca Wójta Gmi-
ny Kościan, Jan Szczepaniak - Przewodniczący Rady
Gminy Kościan, Wiesława Poleszak-Kraczewska - Za-
stępca Burmistrza Śmigla, Dziekan Dekanatu Kościań-
skiego - ks. Czesław Bartoszewski, Urszula Pużanow-
ska - Kierownik ds. wdrażania Lokalnej Strategii Roz-
woju w LGD „Gościnna Wielkopolska”, Izabela Wrze-
śniewska – Projektantka, Marek Łukasik – główny wy-
konawca inwestycji. W dalszej części uroczystości na-
stąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, poświecenie przez
ks. Bartoszewskiego kompleksu rekreacyjno - sportowe-
go. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na po-
częstunek do wyremontowanego wnętrza „Domu Ogrod-
nika”. Podczas poczęstunku zebrani brali udział w wy-
stępie artystycznym, który zapewniły siostry Angelika i
Paulina Sierackie oraz Magdalena Perz. W ramach prac
wykonano m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
oraz posadzki, dokonano wymiany instalacji elektrycz-
nej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej i c.o., wykonano su-
fit głównej sali, wymieniono opierzenie, zamontowano
daszki i okapy oraz wymalowano ściany. Ponadto wyre-
montowano kuchnię i dach świetlicy. Wykonawcą tych
inwestycji była firma: Usługi Budowlane Marek Łuka-
sik z Grodziska Wielkopolskiego. Inwestycja ta wynio-
sła 1.113.396,71 zł brutto. Gmina Kościan otrzymała na
to zadanie dofinansowanie ze środków unijnych w wyso-
kości 360.632,00 zł w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Go-
ścinna Wielkopolska”.                                                     (ki)

Firma Etex Buiding Materials
Polska Sp. z o.o., której własno-
ścią jest Zakład Produkcyjny Da-
chówek Ceramicznych Creaton w
Widziszewie zwróciła się z prośbą
o nadanie numeru porządkowego
oraz nazwy ulicy. Ze względu na
profil produkcji, a także nawiąza-
nie do historii Widziszewa wnio-
skodawca zaproponował nazwa-
nie ulicy Ceramiczną. Rada Gmi-
ny pozytywnie ustosunkowała się
do prośby i podjęła stosowną
uchwałę. Pierwszym numerem
nadanym na tej ulicy jest „sió-
demka”, która zapewne okaże się
szczęśliwa dla nowego lokatora.

(mn)

W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. „Przebudowa ulicy Zielonej i Podgórnej wraz z od-
wodnieniem w Gryżynie” wybrana została oferta na-
stępującego wykonawcy: Leszczyńskie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. (lider kon-
sorcjum) i Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR”
Marszałek Zygmunt, Nowa Wieś (partner konsorcjum).
Oferta złożona przez powyższego wykonawcy zawiera
najniższą cenę za wykonanie robót objętych przedmio-

Remont ulic w Gryżynie

Pod szczęśliwą siódemką

tem zamówienia w wysokości 878.982,78 zł brutto.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudo-
wy ulicy Zielonej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w
Gryżynie na długości 790 mb. W zakres zadania wcho-
dzi na ulicy Zielonej ułożenie podbudowy z kruszywa
oraz warstwy asfaltowej wiążącej i ścieralnej, położe-
nie krawężników betonowych i chodników z kostki bru-
kowej, wykonanie obustronnego odwodnienia na ławie
betonowej, wykonanie wjazdów do posesji z kostki bru-

kowej i zjazdów na pola z kruszywa łamanego. Na uli-
cy Podgórnej zadanie obejmuje poszerzenie i wyrów-
nanie istniejącej podbudowy brukowcowej tłuczniem,
ułożenie warstw asfaltowych, wykonanie odwodnienia
z prawej strony i zjazdów. Wykonawca dokona również
remontu kanalizacji deszczowej na odcinku 680 mb
oraz wykona oznakowanie ulic zgodnie z projektem or-
ganizacji ruchu. Termin zakończenia inwestycji usta-
lono na 31 października 2012 r.                                (md)
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W minionym tygodniu ukończony został ostatni etap
prac w Parku im. Kajetana Morawskiego, zaplanowa-
nych na ten rok z projektu „Kościański Trakt Rekreacyj-
ny” w ramach WRPO na lata 2007-2012. Park jest w tej
chwili otwarty i powszechnie dostępny. Od początku mo-
jej pracy nad renowacją Parku im. Kajetana Morawskie-
go zakładałem, że ma być to miejsce przyjazne dla rodzin
i otwarte dla mieszkańców Kościana w różnym wieku.
Chciałbym za pośrednictwem tego wydania Orędownika
Samorządowego zaprosić Państwa do odwiedzin w tym
miejscu, zarówno samemu, jak i z Państwa rodzinami.
Zachęcam do spędzania wolnego czasu w parku zarówno
poprzez spacery, nordic walking, jogging, jazdę na rowe-
rze, jak i poprzez wypoczynek w tym miejscu.

Podczas wizyt w remontowanym Parku, miałem oka-
zję do licznych spotkań z Państwem. Dzielili się Państwo
ze mną swoimi uwagami, dotyczącymi zarówno przebie-
gu prac, jak i ostatecznego ich kształtu. Chciałbym bar-
dzo serdecznie za te wszystkie spotkania i uwagi podzię-
kować, i jednocześnie prosić o dalsze. Dzięki nim obecny
kształt tej inwestycji jest lepszy. Padało też wiele pytań.
Orędownik Samorządowy, który trzymają Państwo w
ręku, jest wydaniem w którym staram się odpowiedzieć
na te, które pojawiały się najczęściej.

Zieleń w parku
W 2010 roku, wspólnie z pracownikami naukowymi

Uniwersytetu Przyrodniczego, przygotowaliśmy inwen-

Park Miejski
taryzację dendrologiczną Parku. Naukowcy po przeprowadze-
niu badań i analiz, zwrócili uwagę na bogaty drzewostan i
ciekawą stronę przyrodniczą tego miejsca. Zależy nam by ją
wzmacniać poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów. Prace
w obszarze przyrodniczym parku mogą być realizowane jedy-
nie w perspektywie wieloletniej, dlatego przygotowujemy kom-
pleksowy plan nasadzeń parku, który rozpoczynając od przy-
szłego roku będzie realizowany w następnych latach. Osta-
teczny kształt Parku wymagać będzie cierpliwości, niemniej
założeniem projektu jest, aby każdy kolejny rok przynosił do-
datkowe atrakcje botaniczne.

Budynek dawnej dyskoteki
Zgodnie z planami, w miejscu mieszczącego się w Parku

budynku po byłej dyskotece, ma powstać nowy obiekt, w któ-
rym mieścić się będzie m.in. kręgielnia. Projekt budynku wy-
konany na zlecenie Urzędu Miasta Kościana zakłada, iż ku-
batura budynku kręgielni będzie większa niż kubatura obec-
nego obiektu. Projektanci uwzględnili również zagospodaro-
wanie terenu wokół kręgielni, który będzie miał większą po-
wierzchnię niż obecny, stąd nowo wybudowane ścieżki mine-
ralne, zaprojektowane z myślą o otoczeniu obiektu który ma
się pojawić w parku w przyszłości, nie dobiegają do kręgu z
kostki betonowej stanowiącej dziedziniec obecnego budynku.
Budowa budynku kręgielni uzależniona jest od możliwości
pozyskania finansowania zewnętrznego. Informację dotyczącą
możliwości realizacji tej inwestycji i jej ewentualnego harmo-
nogramu będzie można podać w październiku.

Oświetlenie parku
Nowe lampy oświetlające park powstały przy tych samych
szlakach komunikacyjnych, przy których znajdowały się po-
przednie słupy oświetleniowe. W trakcie prac przy podbu-
dowie ścieżek w parku została rozprowadzona kanalizacja
kablowa pod kolejne słupy oświetleniowe, które zależnie
od potrzeb mogą pojawić się tutaj w przyszłości. W ten
sposób w kolejnych miejscach, bez potrzeby wykonywania
dodatkowych prac ziemnych, jedynie przy zamontowaniu
słupów oświetleniowych, będą mogły być ustawione nowe
lampy. Takim miejscem jest m.in. plac przy którym mieścić
będą się urządzenia zabawowe dla dzieci oraz teren ota-
czający budynek byłej dyskoteki.

Plac zabaw
Kilkadziesiąt metrów od wejścia do parku od strony

ulicy Bączkowskiego znajduje się teren otwarty pod plac
zabaw i miejsca z piaskiem pod urządzenia zabawowe dla
dzieci. Zależy nam by zabawa najmłodszych była w pełni
bezpieczna, więc na etapie remontu parku zostały stworzo-
ne warunki do zamontowania urządzeń na odpowiednim
podłożu. Montaż urządzeń dla dzieci planowany jest wiosną
2013 roku.

Kwietnik
Na placu przy którym mieścić się będzie plac zabaw

znajduje się murowany krąg. Najczęściej był on przez Pań-
stwa określany mianem fontanny. Jest to miejsce na klomb
kwiatowy. Nasadzenia w tym miejscu nastąpią przed ko-
lejnym sezonem wiosenno- letnim.

Zatoka kajakowa i kolejne etapy remontu Bulwaru
Kościańskiego

W minionym roku zakończony został pierwszy etap prac
polegających na renowacji Kościańskiego Kanału Obry w
jej przebiegu przez Kościan. Obejmował on odmulenie rze-
ki, jej faszynowanie, wzmocnienie skarp oraz budowę zato-
ki do sprzętu pływającego. W 2012 roku, wspólnie z samo-
rządem województwa wielkopolskiego zrealizujemy kolej-
ny etap renowacji kanału na odcinku od mostu przy ul. Wro-
cławskiej do mostu na ul. Łąkowej.  Możliwość wynajęcia
sprzętu pływającego i pełną funkcjonalność kanału dla po-
trzeb ruchu rekreacyjnego na Obrze, osiągnie on po realiza-
cji całego procesu rewitalizacji cieku wodnego w 2014 roku.

Czystość w parku
Trudno spotkać mieszkańca Kościana, który nie miałby

wspomnień związanych z parkiem. Starsi z Państwa czę-
sto wspominali ogrodnika Wawrzyniaka, który był odpo-
wiedzialny za dbałość o Park. Zależy nam na naśladowa-
niu dobrych doświadczeń z przeszłości, tym bardziej że za-
padły one w pamięć mieszkańców. W tej chwili również
został wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego, który
będzie odpowiedzialny za m.in. dbałość o czystość w parku.
Przyjęliśmy jako procedurę, iż wszystkie kosze w parku są
opróżniane przynajmniej raz na dwa dni. Do obowiązków
pracownika odpowiedzialnego za park należy również dba-
łość o czystość małej architektury parku, przede wszyst-
kim ławek parkowych. Podobnie jak w przestrzeniach pu-
blicznych całego miasta w parku właściciele psów proszeni
są o sprzątanie po swoich pupilach, tak by spacer po parku
mógł być przyjemny dla wszystkich. Prosimy również o za-
chowanie czystości w parku oraz o zgłoszenia wszelkich
uwag dotyczących zachowania czystości w tym miejscu pod
numerem telefonu 65 5121838.

Bezpieczeństwo w parku
Park jest monitorowany zarówno przez funkcjonariu-

szy policji jak i strażników miejskich, oraz pracowników
Urzędu Miejskiego Kościana. W Parku zakazane jest przede
wszystkim spożywanie napojów alkoholowych w każdej for-
mie. Zakazuje się również wjazdu do parku samochodów,
motocykli oraz kładów. Możliwość wjazdu takich pojazdów
ma jedynie policja, straż miejska i karetki pogotowia, i jest
ona ograniczona jedynie do sytuacji, w których obecność
pojazdów jest niezbędna.

Wszelkie przypadki zakłócania porządku i bezpieczeń-
stwa oraz informacje o ewentualnych aktach wandalizmu
prosimy zgłaszać pod numerem telefonu Straży Miejskiej
65 5126325.

Raz jeszcze zapraszam na spacer do parku, miejsca w
mieście, gdzie można wypocząć w otoczeniu zieleni i rzeki.

Burmistrz Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga
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powiat Koœciañski

Podczas XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, któ-
ra odbyła się 27 czerwca 2012 roku Rada Powiatu pod-
jęła jednomyślną uchwałę i udzieliła absolutorium Za-
rządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania bu-
dżetu na 2011 rok.

Uchwałę radni podjęli po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem Zarządu z wykonania budżetu za 2011 rok,
sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, informacją o stanie mie-
nia powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Przed głosowaniem Andrzej Jęcz, Starosta Kościań-
ski przedstawił radnym informację na temat ubiegło-
rocznego budżetu powiatu.

Starosta - w formie prezentacji multimedialnej -
przedstawił wykonanie budżetu za 2011 rok. W ocenie
starosty ubiegły rok był rokiem wyjątkowym pod wzglę-
dem dochodów, wydatków i zakresu prowadzonych in-
westycji. Starosta poinformował, że dochody w budże-
cie w roku 2011 zamknęły się ostatecznie kwotą
72 093 483,08 zł. Przy czym uchwalony budżet w grud-
niu 2010 roku wyniósł 71 412 644 zł.

W dalszej części prezentacji starosta omówił struk-
turę budżetu. Zwrócił uwagę na fakt, że dochody wła-
sne stanowiły 1/3 tj. 32% w strukturze wszystkich ubie-
głorocznych dochodów. Subwencje otrzymywane z bu-
dżetu państwa i dotacje stanowiły łącznie ponad 50%
dochodów. Starosta podkreślił, że bardzo ważnym źró-
dłem dochodów w roku 2011 były środki unijne. Stano-
wiły one 15% wszystkich dochodów. Z kolei wydatki
zostały zamknięte w kwocie 73 455 277,54 zł.

W opinii starosty Andrzeja Jęcza rok 2011 był ro-
kiem wyjątkowym ze względu na udział wydatków in-
westycyjnych w wydatkach ogółem. Ostatecznie wynio-
sły one  37,5% przy 62,5% wydatków bieżących. Kwota
wydatków inwestycyjnych to 27 566 251,68 zł. Środki
te były głownie lokowane w inwestycje drogowe - 77%,
turystykę - 7%,
opiekę społeczną
- 4,26%, oświatę
8%. Wydatki in-
westycyjne zwią-
zane z działalno-
ścią Starostwa i
Rady Powiatu
wynios ły 1%
ogólnej  kwoty
wydatków inwe-
stycyjnych.

S t a r o s t a
podkreślił, że w
2011 roku Po-
wiat Kościański
uzyskał ze środ-
ków europej-
skich dofinanso-
wanie do zadań
inwestycyjnych
w kwocie
9 851 687 zł. Do-
finansowanie w
formie dotacji z
budżetu pań -
stwa wynios ło
3 160 000 z ł .
Pomoc finanso-
wa od Jednostek
Samorządu Te-
rytorialnego wy-
n i o s ł a
3 125 050 z ł .
Ponadto w ubie-
głym roku udało
się  zwiększyć
s u b w e n c j ę
ogólną  z  prze-
znaczeniem na
inwestycje dro-
gowe w kwocie
550 000zł. Pozy-
skano także fun-
dusze z  Pań -

Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2011 rok
stwowego Funduszu Celowego 317 000 zł. Środki te zo-
stały przeznaczone
na zakup sprzętu, samochodu dla Komendy Powiato-
wej Straży Pożarnej w Kościanie.

Podsumowując realizację ubiegłorocznego budżetu
starosta Andrzej Jęcz podziękował wójtowi i burmi-
strzom gmin powiatu, przewodniczącym rad i osobom
reprezentującym samorządy gminne za dobrą współ-
pracę. Współpraca ta – dodał jest modelowa - dzięki
niej można przeprowadzić wiele działań. Wsparcie mię-
dzy samorządami jest widoczne, współpraca generuje
wartości dodane. Dzięki niej można sięgać po środki ze-
wnętrzne, których w sumie w roku poprzednim udało się
pozyskać – podkreślił starosta - po-
nad 17 mln zł.

W podsumowaniu ubiegłoroczne-
go budżetu starosta Andrzej Jęcz
omówił najważniejsze ubiegłorocz-
ne inwestycje. Były to m.in.:
- budowa drogi powiatowej łączą-
cej drogę krajową nr 5 Poznań –
Wrocław z miejscowością Widzisze-
wo - 3,87 mln zł,
- przebudowa dróg powiatowych nr
3962 P, 3970 P w ciągu ulic Łąko-
wej i Północnej w Kościanie wraz z
obiektami mostowymi nr JNI
01006520, JNI 01006523 – 5,29
mln zł,
- przebudowa dróg powiatowych nr
3975 P i 3959 P w ciągu ulic Siera-
kowskiego i Koszewskiego – 3,26
mln zł,
- przebudowa ciągu dróg Czempiń
– Jerka na terenie powiatu Kościań-
skiego - 6,75 mln zł,

- modernizacja dróg masą bitumiczną – 747 000 zł,
- pozostałe zadania drogowe – 529 000 zł.

Starosta podziękował radnym za wnikliwość, tro-
skę, rzetelność i pomoc w realizacji budżetu. Słowa
podziękowań skierował także do członków Zarządu,
Skarbnika powiatu, pracowników starostwa, szefów
jednostek organizacyjnych.

Za absolutorium dla Zarządu Powiatu głosowało
16 radnych, wszyscy biorący udział w sesji.

Na ręce starosty dla wszystkich członków zarządu
gratulacje złożyła Przewodnicząca Rady Powiatu, Iwo-
na Bereszyńska.                                                                 bj
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30 czerwca br. oficjalnie zainaugurowano sezon letni
2012 w ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dębcu nad
Jeziorem Wonieskim. Tego dnia pracę na kąpielisku roz-
poczęła drużyna ratowników WOPR oraz wypożyczalnia
sprzętu pływającego i rekreacyjnego pod egidą Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie. Przywrócono
także na sezon letni płatną strefę parkowania w Nowym
Dębcu.

Nową atrakcją w ośrodku wypoczynkowym jest odda-
ny do użytku plac zabaw dla dzieci, który obejmuje huś-

Uczestnicy Biegu Romantycznego Parami Otwarcie placu zabaw w Nowym Dębcu

Inauguracja sezonu letniego w Nowym Dębcu
tawki, pająka linowego do wspinaczki, wieżyczkę ze
zjeżdżalniami oraz plac do gry w piłkę plażową. Całość
kosztowała 50.000 zł i została sfinansowana w połowie
ze środków unijnych Lokalnej Grupy Działania „Gościn-
na Wielkopolska” 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” oraz
w połowie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tego dnia wieczorem odbył się również X Bieg Romantycz-
ny Parami, w którym wzięło udział kilkanaście par. Zwyciężyło
rodzeństwo z Choryni Patrycja i Daniel Jakubiakowie, ale zwy-
cięzcami mogą czuć się wszyscy, gdyż każda para została obda-
rowana nagrodami ufundowanymi ze środków Gminy Kościan.
Imprezę zakończyła wspólna biesiada przygotowana przez or-
ganizatorów imprezy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
i Hotel-Restaurację „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu. Przy orga-
nizacji biegu pomogli druhowie z OSP Gryżyna i ratownicy z
drużyny WOPR w Nowym Dębcu.                                     (md)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
zaprasza na

XVIII Maraton Pływacki
na dystansie 2 km

w Nowym Dębcu na J. Wonieskim,
który odbędzie się

5 sierpnia 2012 r. o godz. 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów
 w pomieszczeniu ratowników przy plaży głównej

do godz. 14.30.
W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfika-

cja generalna, klasyfikacja kobiet i dziewcząt,
klasyfikacja do16 lat, powyżej 40 lat, klasyfikacja
powiatowa, nagroda dla najstarszego uczestnika

i najlepszego z Gminy Kościan.

W dniu 23 czerwca br. osoby związane z klubem
piłkarskim UKS Orlik Kokorzyn miały swoje święto,
bowiem w świetlicy wiejskiej w Kokorzynie odbyła się
uroczystość z okazji 15-lecia istnienia klubu. Wśród
gości znaleźli się zarówno obecni, jak i byli piłkarze,
sztab szkoleniowy, sponsorzy, a także specjalni goście,
m.in poseł Wojciech Ziemniak i wójt Gminy Kościan
Henryk Bartoszewski. Uroczystość rozpoczęła się od
części oficjalnej, w której Prezes klubu Krzysztof Jan-
kowski podziękował sponsorom, a także  osobom i or-
ganizacjom, które przyczyniły się do powstania druży-
ny. Przytoczył także krótko historię klubu i jego naj-
większe osiągnięcia. Następnie przyszedł czas na wy-
różnienia. Jako pierwszych uhonorowano rodziców,
których dzieci godnie reprezentują barwy UKS-u. Sym-
boliczne puchary otrzymali Państwo Pudliccy, Ratajsz-
czak, Krysiak i Michałowscy. Kolejna część poświęco-
na była indywidualnym nagrodom dla piłkarzy za mi-
niony sezon. Spośród seniorów statuetki otrzymali:
Mateusz Selmoser, Julian Walenciak i Albert Waligó-
ra. Ponadto nagrodę za całokształt otrzymał kapitan
drużyny Mikołaj Michałowski. Wyróżniony został tre-
ner Roman Radoła. Wyróżnienia dla juniorów przypa-
dły następującym zawodnikom: Marek Krysiak, Ka-
mil Wasielewski, Tymoteusz Frąckowiak,, Adam Mi-
chałowski i Chrystian Kąkolewski. Statuetkę otrzy-
mał również trener drużyny juniorów, Szymon Doma-
gała, pod którego wodzą zespół odnotował ogromny
postęp i osiągnął wiele sukcesów. Najważniejsze wy-
różnienie zostało wręczone na końcu. Za wysiłek wło-
żony w budowanie zespołu UKS Orlik Kokorzyn pu-
charem w kształcie piłki obdarowany został prezes
Krzysztof Jankowski. Uroczystość zakończyła zaba-
wa taneczna. Zgromadzonym osobom przygrywała
Agnieszka Jankowska. Jak przystało na sportowców,
każdy chętnie zapraszał partnerkę na parkiet. Goście
bawili się znakomicie. Z biegiem czasu na sali można
było słychać chóralne śpiewy na temat ukochanej dru-
żyny UKS Orlik Kokorzyn, której życzymy kolejnych
sukcesów i jubileuszy.                                                   (kj)

Jubileusz
Orlika
KokorzynCzas letni to wspaniała okazja do uczestnictwa w prze-

glądach folklorystycznych. W niedzielę 24.06.2012r. ze-
spół ludowy „Kokorzynianki” miał okazję po raz pierwszy
uczestniczyć w XIV Przeglądzie Zespołów Folklorystycz-
nych Południowo-Wschodniej Wielkopolski nad zalewem
Pakosław. Swoje przyśpiewki oraz piosenki zaprezento-
wało 12 zespołów ludowych. Występom dopisała piękna
pogoda oraz wyjątkowo liczna widownia jaka przybyła nad
zalew w Pakosławiu. Imprezie towarzyszyła sympatycz-
na atmosfera. Każde spotkanie uczestniczących zespołów
ogromnie cieszy. Dzielimy się nie tylko swoimi przyśpiew-
kami, piosenkami, ale przede wszystkim radością wspól-
nego przebywania i śpiewania. Podczas przeglądu w Pa-
kosławiu mieliśmy okazję uczestniczyć w szeregu imprez
towarzyszących takich jak pokaz mody, zabawa taneczna,
liczne atrakcje dla dzieci, turniej piłki plażowej i pokaz
sztucznych ogni. Wszystko to sprawiło że Festiwal był
wyjątkowy. Dwa tygodnia później „Kokorzynianki” sko-
rzystały z zaproszenia zespołu Dębioki i uczestniczyły w
Dębnie Polskim w XIII Przeglądzie Folklorystycznym «»Pod
Dębami Śpiewanie”. Przegląd rozpoczął się korowodem.
24 zespoły z różnych stron Polski udały się na stadion,
gdzie na scenie rozbrzmiewała muzyka ludowa. Na ko-
niec każdy zespół otrzymał piękny dyplom oraz upomi-
nek. Zespół Kokorzynianki przygotowuje się do kolejnych
letnich wyjazdów.                                                              (ms)

Kokorzynianki
na przeglądzie
folklorystycznym
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miasto Koœcian

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Ko-
ściana w czwartek 28 czerwca br. radni roz-
patrzyli sprawozdanie z wykonania budże-
tu za rok 2011 i jednogłośnie udzielili abso-
lutorium Burmistrzowi Miasta Kościana.

Dochody miasta w roku 2011 wyniosły
63.953.859,20 zł. Największy udział w do-
chodach miasta stanowiły dochody własne
37.247.226,65 zł, tj. 58,24%, są to m.in.
udziały w podatkach dochodowych oraz po-
datki i opłaty lokalne, w tym głównie poda-
tek od nieruchomości. Subwencja ogólna w
kwocie 16.210.365,00 zł stanowiła 25,35%,
dotacje celowe 13,96%, a środki pochodzą-
ce z budżetu UE 2,08% dochodów ogółem.

Wydatki w roku 2011 zamknęły się
kwotą 64.957.441,18 zł. Najwięcej środków
w budżecie miasta zostało wydatkowanych
na zadania związane z oświatą i wychowa-
niem, tj. 27.872.612,20 zł (42,91%). Drugą
pozycję w wydatkach stanowiła kwota
12.754.740,20 zł (19,64%) przeznaczona na
pomoc społeczną.

Ponad 6,8 mln zł, czyli 10,52% wydat-
ków zostało przeznaczonych na zadania
inwestycyjne i majątkowe. Najwięcej środ-
ków 2 mln na infrastrukturę turystyczną.

Wolne środki, czyli nadwyżka dochodów
i przychodów nad wydatkami i rozchodami
wyniosła 2.328.341,17 zł.

Absolutorium
dla Burmistrza

Muzeum Regionalne w Kościanie zaprasza na wysta-
wę „Wenus Lodowa czyli Prefiguracje archaiczne” śrem-
skiego artysty Dariusza W. Żabińskiego, poświęconą pa-
mięci kościańskiej artystki Marii Glapińskiej.

Autor w swych obrazach wykonanych na papierze foto-
graficznym nawiązuje bezpośrednio do sztuki pradzejo-
wej, powszechnie kojarzonej z rysunkami naskalnymi od-
najdowanymi przez archeologów w europejskich i afrykań-
skich jaskiniach.

Wystawa Wenus Lodowa

Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 92. rocznicy „Cudu
nad Wisłą” Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Pio-
trem Ruszkiewiczem zapraszają mieszkańców oraz przed-
stawicieli organizacji i stowarzyszeń w środę 15 sierpnia
2012r. na godz. 12.00 na stary cmentarz parafialny pod
Pomnik Obrońców Ojczyzny na uroczystość wspólnego upa-
miętnienia rodaków poległych za ojczyznę.

Święto Wojska Polskiego

Zapraszamy na 4. Festiwal „Kościan smakuje z Paolo
Cozzą” zaplanowany na niedzielę 19 sierpnia w godzi-
nach 15.00-20.00 w Kościanie w parku za KOK. Podczas
tego wyjątkowego spotkania będzie można degustować tra-
dycyjne potrawy włoskie z Paolo Cozzą, przenieść się w
Krainę Smaków do „Świata Pizzy” podczas zajęć kulinar-
nych dla dzieci. Będzie też konkurs na najlepszego prze-
bierańca oraz wiele atrakcji dla dzieci. W koncercie wy-
stąpi zespół ludowy „Turewianki”, a Klub Złotej Jesieni z
Turwi będzie serwował domowe wypieki w kawiarence.
Grał będzie też zespół Tabasco Band. Zapraszamy.

„Kościan Smakuje z Paolo Cozzą”

W wakacje Kościański Ośrodek Kultury proponuje se-
anse filmowe w ramach Kina Letniego. W lipcu mogliśmy
obejrzeć film „Generał” w reżyserii i rolą główną Bustera
Keatona, czy następnie „Football Factory”, który wyreży-
serował Nick Love.

W sierpniu jeszcze dwa spotkania z kinem w parku za
KOK: w piątek 3 sierpnia o godz. 21.00 „Dobry wojak
Szwejk” w reż. Karela Steklý, Jiří Trnka, a 24 sierpnia o
godz. 20.30 „Let’s spend the night together”, zapis koncer-
tu zespołu The Rolling Stones. Zapraszamy na projekcje.

Kino Letnie

Przed nami jeszcze miesiąc wakacji i nadal sporo moż-
liwości spędzenia wolnego czasu w mieście.

Do końca ferii letnich dzieci z terenu powiatu kościań-
skiego w godz. od 6.00 do 18.00 mogą korzystać z tańszych
biletów wstępu na basen w cenie 4 zł za godzinę. Potreno-
wać też można na Orlikach przy os. Konstytucji 3 Maja i
ul. Wyzwolenia 24. W sierpniu przewidziane są również
zajęcia dla dzieci w kościańskiej „trójce”.

Kościański Ośrodek Kultury organizuje w terminie od
13-17 sierpnia odpłatne „Warsztaty taneczne” dla dzieci i
młodzieży. Więcej informacji na stronie www.kok.koscian.pl.

Jeszcze miesiąc wakacji

Lokal użytkowy na sprzedaż
Kościan Al. Kościuszki 24

(dawna „Słoneczna”)
powierzchnia 236,09 m2 oraz piwnice

cena wywoławcza 400 000,00 zł
wadium płatne do 07 sierpnia 2012r.  przetarg 10

sierpnia 2012r. godz. 9.00
Urząd Miejski Kościana

tel.: (65) 512 11 11 wew. 304 www.koscian.pl

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje,
że w dniu 13 sierpnia 2012 r. odbędzie się ofertowy przetarg pisemny nieograniczony

na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Kościanie:
- przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 o powierzchni 55,00 m2,
- przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 o powierzchni 36,59 m2.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, tel. 65 5122875.

Miasto otrzymało kolejne dofinansowanie w kwocie
334.535,40 zł na zajęcia dodatkowe dla najmłodszych z pro-
jektu pn. „Instytut Młodego Człowieka 2” z POKL, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działa-
nie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Indywidu-
alizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych”.

Zakłada on indywidualizację nauczania i wychowania
uczniów kl. I-III, zależnie od ich potrzeb, poprzez prowa-
dzenie w szkołach dodatkowych, bezpłatnych, pozalekcyj-
nych zajęć edukacyjnych. Potrwa on w kościańskich szko-
łach podstawowych od września 2012 do końca 2013r.
Dzieci będą mogły uczęszczać na bezpłatne pozalekcyjne
zajęcia, które prowadzą nauczyciele i specjaliści w szko-
łach. Odbędzie się łącznie 6.100 godz. zajęć podzielonych
na 4 szkoły, zależnie od ilości uczniów. Będą to zajęcia dla
uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności i wie-
dzy, jak i uzdolnionych, tak by każde dziecko mogło najle-
piej się rozwijać. Szkoły dostaną też po jednym kserogra-

Kolejny projekt na zajęcia dla najmłodszych
fie i drukarce do powielania materiałów oraz specjali-
styczny sprzęt do korygowania wad postawy i zaburzeń
koordynacji ruchowej.

Jest to kolejny projekt indywidualizacji nauczania, który
realizuje gmina, na który środki w całości przekazywane są z
funduszy zewnętrznych, 100% dofinansowania pochodzi z
funduszy unijnych, w tym 85% z Europejskiego Funduszu
Społecznego, a 15% z budżetu państwa.

Właśnie zakończyły się zajęcia poprzedniego unijnego
projektu systemowego indywidualizacji nauczania pn. „In-
stytut Młodego Człowieka”. W jego ramach nauczyciele prze-
prowadzili dla dzieci z kl. I-III szkół podstawowych 5.320
godz. zajęć, a szkoły zostały doposażone w  przenośne zesta-
wy komputerowe z oprogramowaniem, rzutnikiem multime-
dialnym i ekranem, a także specjalistyczne oprogramowanie
edukacyjne, pakiety do diagnozowania i korygowania dys-
funkcji i dysharmonii rozwojowych, pakiety edukacyjne oraz
materiały dydaktyczne, plansze, książki, itp. Łączna war-
tość wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzenia
zajęć to ponad 51 tys. zł.

Informacje na temat kolejnego projektu i dodatkowych
zajęć uzyskają Państwo w szkołach, do których uczęszczają
Państwa dzieci.

Burmistrz Miasta Kościana
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)
informuje, że w dniu 20 lipca 2012r. na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miejskiego Kościana na okres 21
dni wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej poło-
żonej na terenie gminy Kościan przy drodze krajowej nr
5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
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powiat Koœciañski

Podsumowaniu wyników maturalnych, rekrutacji no-
wych uczniów, wakacyjnym planom remontowym w szko-
łach oraz przygotowaniom do egzaminów zawodowych było
poświęcone spotkanie Edwarda Strzymińskiego, Wicesta-
rosty Kościańskiego z dyrektorami szkół prowadzonych

Rok szkolny podsumowany

Podsumowaniu wyników maturalnych, rekrutacji nowych uczniów, wakacyjnym planom remontowym w szkołach oraz
przygotowaniom do egzaminów zawodowych było poświęcone spotkanie Edwarda Strzymińskiego, Wicestarosty Ko-
ściańskiego z dyrektorami szkół prowadzonych przez powiat.

przez powiat. W spotkaniu – 11 lipca – udział wzięły Arle-
ta Adamczak – Puk, dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimna-
zjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie, Małgorzata
Durek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im F.
Ratajczaka w Kościanie, Magdalena Dyszkiewicz, dyrek-

tor Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie, Graży-
na Majchrzycka, dyrektor Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Kościanie, Sylwia Sałacka, naczelnik Wydzia-
łu Oświaty i Spraw Społecznych oraz Irena Tomczak, głów-
ny specjalista ds. oświaty w starostwie powiatowym.

W pierwszej części spotkania podsumowano wyniki
tegorocznej matury. - Praca uczniów liceum ogólnokształ-
cącego zaowocowała dobrymi wynikami na egzaminie ma-
turalnym – powiedziała Arleta Adamczak-Puk, dyrektor
ZSP w  Nietążkowie. Zdawalność w tym typie szkoły wy-
niosła 86%, a do egzaminu poprawkowego jest uprawnio-
nych 9% tegorocznych przystępujących. Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kościanie także ma powody do za-
dowolenia. - W naszej szkole zdawalnością wyższą od wskaź-
nika w kraju i w okręgu mogą z kolei pochwalić się tego-
roczni absolwenci technikum – powiedziała Małgorzata
Durek, dyrektor ZSP w Kościanie. To jest dowód na rze-
telną pracę nauczycieli – podkreśliła.

Mówiąc o przyszłości edukacji w naszym powiecie
Edward Strzymiński, wicestarosta kościański odniósł się
do kwestii naboru uczniów - Z dużym niepokojem, każdego
roku oczekujemy na wyniki naboru uczniów do klas pierw-
szych – powiedział Edward Strzymiński. – Niż demogra-
ficzny pogłębia się – uzasadnił - jednak z danych przedsta-
wionych przez dyrektorów wynika, że tegoroczny nabór do
szkół jest obiecujący.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie po-
wstanie łącznie 11 klas, szkoły zawodowej, technikum i
liceum. Pierwotnie zakładano utworzenie dziewięciu od-
działów. Nie uda się utworzyć, ze względu na małą ilość
chętnych, zaproponowanego młodzieży oddziału techni-
kum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W
szkole w Nietążkowie powstanie łącznie sześć klas pierw-
szych wszystkich typów szkół. To oznacza, że liczba
uczniów w tej placówce pozostanie na poziomie ubiegłego
roku szkolnego.                                                                     bj

W ramach partnerskiej współpracy między Powia-
tem Kościańskim a Powiatem Alzey-Worms z Niemiec
od 7 lat w lipcu organizowane są dla dzieci z obu po-
wiatów wakacyjne biwaki. Jednego roku dzieci z Po-
wiatu Kościańskiego jadą do Nieder – Wiesen w Niem-
czech, a w kolejnym roku dzieci z Niemiec biwakują w
naszym powiecie. W tym roku grupa niemieckich dzie-
ci spędzała wspólnie czas z dziećmi z naszego powia-
tu. Dzieci w dniach od 1 do 10 lipca mieszkały w śmi-
gielskim schronisku młodzieżowym. W biwaku uczest-
niczyło 15 dzieci z naszego powiatu, po 3 dzieci z każ-
dej gminy.

Starostwo Powiatowe zapewniło dzieciom moc
atrakcji, które sprzyjały integracji. Dzieci poznały z
przewodnikiem miejsce, w którym mieszkały. Miały
okazję zobaczyć śmigielskie wiatraki i wystawę foto-
graficzną w poewangelickiej kaplicy. Okazją do wspa-
niałej zabawy był pobyt na torze kartingowym w Czem-
piniu, zabawa w parku linowym w Lesznie i sportowa
rywalizacja na leszczyńskiej kręgielni. Sporą atrakcją
dla dzieci było także zwiedzanie skansenu i parowo-
zowni w Wolsztynie. Dużo emocji wśród polsko-niemiec-
kiej grupy zapewniły atrakcje poznańskiej Malty, gdzie
wszyscy mogli zjechać kolejką górską, spróbować jaz-

Polsko-niemieckie wakacje
da na pontonach i sprawdzić się w wymagającej precy-
zji grze w golfa. W Kościńskim klubie Nenufar z dzieć-
mi spotkał się Edward Strzymiński, wicestarosta ko-
ściański, który przed wręczeniem upominków życzył
wszystkim wspaniałej zabawy, gościom z Niemiec mi-
łego pobytu w Polsce i wielu pozytywnych wrażeń sprzy-
jających integracji. Władze partnerskich powiatów
uważają, że organizowanie wspólnego wypoczynku dzie-
ci to najlepsza forma współpracy i przełamywania ste-
reotypów. Uczestnicy biwaków nie ponoszą żadnych
kosztów związanych z wakacjami. W związku z tym,
każdego roku, partnerskie starostwa składają wnio-
sek do Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży o wsparcie finansowe dla organizacji wakacji.
To ułatwia organizację wspólnych wakacji. – z Inte-
gracją i porozumieniem dzieci nie miały problemu –
przyznaje kierownik biwaku Magdalena Kostyk. Po-
mogły im w niej liczne, wspólne zabawy, mecze piłkar-
skie, a także lekcje języków. Dzieci szukały i chętnie
uczyły się nowych słów pomagających im choćby w grze
w badmintona, zajęciach plastycznych, biegach na
orientacje, czy grach planszowych i karcianych. Umie-
jętność porozumienia sprzyjała także biesiadowaniu

przy ognisku. Dzięki uprzejmości władz gminy Śmi-
giel uczestnicy międzynarodowego biwaku mieli do dys-
pozycji szkolną halę sportową, basen i śmigielskiego
„Orlika”.

Wspólne wakacje zakończyła pożegnalna dyskote-
ka. W przyszłym roku dzieci z powiatu kościańskiego
odwiedzą Nieder-Wiesen.                                                 bj

Wizyta na torze kartingowym w Czempiniu była wspaniałą
okazją do sportowej rywalizacji.

Uczestnicy polsko-niemieckiego biwaku sprawdzili swoje
umiejętności w parku linowym w Lesznie.

Wizyta w malowniczym Wolsztynie rozpoczęła się od zwie-
dzania parowozowni.

W Kościańskim klubie Nenufar z dziećmi spotkał się Edward
Strzymiński, wicestarosta kościański, który przed wręcze-
niem upominków życzył wszystkim wspaniałej zabawy,
gościom z Niemiec miłego pobytu w Polsce i wielu pozytyw-
nych wrażeń sprzyjających integracji.
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Dobiega końca malowanie ścian w pomieszczeniach
na drugim piętrze „pawilonu chirurgicznego” kościańskie-
go szpitala, gdzie powstaną oddziały ortopedyczny i chi-
rurgiczny.

Prace budowlane obejmowały m.in. instalację nowych
okien, montaż instalacji niskoprądowej, elektrycznej i ga-
zowej, systemu wentylacji i instalacji sanitarnych. We
wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach zamontowa-
no podwieszane sufity. Wybudowano szyb i zamontowano
windę. Wykonawcom remontu finansowanego z budżetu
powiatu pozostało położenie wykładzin podłogowych.

Nowy oddział chirurgiczny będzie miał 770 metrów
powierzchni i 38 łóżek. Z kolei oddział ortopedyczny bę-
dzie zajmował 350 metrów kwadratowych i będzie miał
14 łóżek. Większość pokoi na oddziale ortopedycznym bę-
dzie jednoosobowa. Każdy z pokoi na obu oddziałach bę-
dzie miał swoją łazienkę. Pozostałe 450 metrów remon-
towanej powierzchni będzie służyło obu oddziałom. Znajdą
się tam pomieszczenia administracyjne w tym m.in. biu-
ro ordynatora.

Prace wykonuje firma Budomont z Kościana. Koszt
remontu to ponad 3 miliony 233 tys. złotych.                 bj

Malowane ściany

Dobiega końca malowanie ścian w pomieszczeniach nowych
oddziałów szpitala.

Dobiegają końca prace przy budowie nowego parkingu
zlokalizowanego przy budynku starostwa powiatowego
na ulicy Gostyńskiej 38 w Kościanie.

W ubiegłym roku - w sąsiedztwie starostwa – została
otwarta nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Większa liczba mieszkańców powiatu odwie-
dzająca te dwie instytucje sprawiła, że dotychczasowe
miejsca postojowe były niewystarczające.

Nowy parking będzie miał 28 miejsc postojowych. Na-
wierzchnia parkingu - o powierzchni 350 m2 wykonywana
jest, tak jak sąsiedni parking, wybudowany w ubiegłym
roku z kostki brukowej, betonowej. Jego trwałość zapew-
ni podsypka piaskowo-cementowa.

Poza pracami związanymi z budową parkingu w ra-
mach inwestycji wykonano na długości 80 m wewnętrzne
przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku warsztato-
wego oraz przyłącze kanalizacji deszczowej. Ta ostatnia
pozwoli na odprowadzenie do ul. Topolowej  nadmiaru
wód opadowych, które zalewały znajdujące się na posesji
budynki. Dodatkowo – w ramach inwestycji na powierzch-
ni 106 m2 powstanie chodnik łączący parking z budyn-
kiem starostwa oraz Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Prace te znacznie poprawią dostęp mieszkańców
do zlokalizowanych tam instytucji i wpłyną na ich estety-
kę.

Przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kościanie i Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które znajdują się
przy ulicy Gostyńskiej 38 dobiegają prace przy budowie
nowego parkingu.

Nowy
parking

Całość prac powinna się zakończyć do 17 sierpnia 2012
r. Duże zaawansowanie prac wskazuje jednak na szybsze
oddanie inwestycji do użytku, co pozwoli na wcześniejsze
rozładowanie tłoku na parkingu. Remont na zlecenie sta-
rostwa powiatowego  wykonuje Przedsiębiorstwo Drogo-
we „DROMAR BIS”  z Nowej Wsi. Koszt prac finansowa-
nych z budżetu powiatu wyniesie ponad 87 tys. złotych.

mż

Komunikat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie prowadzi nabór osób zainteresowanych pełnieniem funk-

cji rodziny zastępczej. Przewidywany termin szkolenia sierpień-październik 2012roku.
Osoby chętne prosimy o zgłoszenie do PCPR w Kościanie. Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub telefonicznie
do końca lipca 2012 roku. Numer telefonu do PCPR w Kościanie:  65 511 01 66.

W sobotę, 21 lipca 2012 r. w Cichowie odbył się „Rowe-
rowy Zajazd Soplicowa” czyli piknik rowerowy zorganizo-
wany przez Powiat Kościański. Rajd ten był kolejną im-
prezą organizowaną w ramach realizacji projektu pn. „Z
Napoleonem do Wielkopolski”.

W piękny sobotni poranek na starcie rajdu czyli par-
kingu pod marketem „U Wiechcia” zebrało się ponad 90
miłośników jady rowerem. Punktualnie o 8.30 rowerzyści
rozpoczęli rajd. Trasa wiodła przez malownicze tereny po-
wiatu kościańskiego, a na trasie przejazdu nie zabrakło
mieszkańców oglądających peleton mknących rowerzystów.
Po przejechaniu ok. 16 km w donatowskiej świetlicy miesz-
kańcy Gminy Czempiń wraz w panią burmistrz Dorotą
Lew-Pilarską przygotowali dla rowerzystów poczęstunek.
Po chwili odpoczynku przy pysznej kawie i placku, przez
Błociszewo, Rąbiń, Łuszkowo, Zbęchy, Bieżyń cykliści ru-
szyli dalej do Cichowa.

Kilka minut po godzinie 12, gdy ostatnie zgłoszone z
innych powiatów grupy dotarły na miejsce rozpoczął się
piknik. W sumie w Skansenie Filmowym „Soplicowo” ze-
brało się prawie 400 rowerzystów. Wszystkich uczestni-
ków rajdu powitał Starosta Kościański Andrzej Jęcz, -
bardzo się cieszę, że tak wielu z Państwa zechciało uczestni-
czyć w tej ciekawej imprezie – powiedział, Powiat Kościań-
ski od kilku lat regularnie zwiększa liczbę ścieżek rowero-
wych na swoim terenie, promuje turystykę rowerową, czego
przykładem są publikacje, jakie otrzymaliście Państwo od
nas jako gadżety. Mam nadzieję, że się przydadzą i będzie-
cie Państwo z nich korzystać. Na koniec starosta zaprosił
do częstowania się grochówką oraz kiełbaskami przygo-
towanymi przez organizatorów. Miłym akcentem przygo-
towanym przez organizatorów było wręczenie okoliczno-
ściowego upominku obecnemu w Soplicowie  Adamowi Mic-
kiewiczowi z Leszna.

Kilkugodzinny piknik wypełniony był wieloma atrak-
cjami i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Niewątpliwą
atrakcją pikniku był pokaz woltyżerki konnej przygoto-

Rowerowy Zajazd Soplicowa
wany przez grupę Pawła Apolinarskiego „Apolinarski Gro-
up” z Bukówca Górnego. Grupa ta jest obecnie najlepszą
tego typu grupą w Polsce. Dwa efektowne pokazy niejed-
nokrotnie zmroziły krew w żyłach oglądających.

Po pokazie uczestnicy rajdu skosztowali wspomnia-
nej grochówki, oraz kiełbasek, czas umilała Kapela Po-
dwórkowa „Wiarusy” ze Śmigla. W międzyczasie moż-
na było wziąć udział w  organizowanych konkursach „żół-
wiej jazdy” oraz w konkursie rzutu lotkami do celu. W
tym drugim konkursie wzięło udział ponad 200 osób.
Około 14.00 godziny drużyna OSP z Krzywinia rozpo-
częła pokaz ratownictwa drogowego. Podczas akcji uga-
szono płonącego  Fiata 126p. Powiatowa Kościańska

Komenda Państwowej Straży Pożarnej udostępniła
zwiedzającym swój sprzęt. Najmłodsi mogli podziwiać
okolice ze strażackiego podnośnika. Ostatnią atrakcją
pikniku był występ gwiazdy dnia, zespołu „MOKRO-
FON”, który swoim rockowym brzmieniem wypełnił
skansen.

Rowerzyści opuścili teren Soplicowa przed godziną
16.00. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
uczestnikom „Rowerowego Zajazdu Soplicowa” za dobrą
zabawę i zapraszają na organizowany w przyszłym roku
w ramach projektu „Z Naopleonem do Wielkopolski” rajd,
którego meta będzie w leżącej w powiecie Średzkim Win-
nej Górze.                                                                              bd
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Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 29 grudnia 2011 roku harmonogram dyżurów
aptek w sierpniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 1 sierpnia 2012
2. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 2 sierpnia 2012
3. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 3 sierpnia 2012
4. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 4 sierpnia 2012
5. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 5 sierpnia 2012
6. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 6 sierpnia 2012
7. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 7 sierpnia 2012
8. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 8 sierpnia 2012
9. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 9 sierpnia 2012
10. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 10 sierpnia 2012
11. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 11 sierpnia 2012
12. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 12 sierpnia 2012
13. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 13 sierpnia 2012
14. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 14 sierpnia 2012
15. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 15 sierpnia 2012
16. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 16 sierpnia 2012
17. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 17 sierpnia 2012
18. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 18 sierpnia 2012
19. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 19 sierpnia 2012
20. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 20 sierpnia 2012
21. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 21 sierpnia 2012
22. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 22 sierpnia 2012
23. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 23 sierpnia 2012
24. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 24 sierpnia 2012
25. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 25 sierpnia 2012
26. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 26 sierpnia 2012
27. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 27 sierpnia 2012
28. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 28 sierpnia 2012
29. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 29 sierpnia 2012
30. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 30 sierpnia 2012
31. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 31 sierpnia 2012
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Apteki w powiecie
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W czwartek, 28 czerwca 2012 roku w Starostwie Po-
wiatowym Andrzej Jęcz, Starosta Kościański wręczył oso-
bom rozpoczynającym działalność gospodarczą umowy na
dotacje.

Wszystkie państwa wnioski są mi znane osobiście.
Szczegółowo zapoznałem się z ofertami i wiem, że są
one wiarygodne i sensowne – powiedział do uczestni-
ków spotkania starosta. – Jesteście państwo kolejną
grupą, która otrzymuje dofinansowanie. Łącznie przy-
znaliśmy już 582 dotacje, z których każda opiewała śred-
nio na 15 tysięcy złotych, co oznacza, że na tę formę
samozatrudnienia – ze środków pochodzących z fundu-
szu pracy - wydaliśmy już  blisko 8 milionów złotych.
Cieszy fakt, że większość osób, którym przyznaliśmy

Kolejne dotacje przyznane
dotacje, prowadzi swoje firmy do dziś, co oznacza, że
rozdzielając fundusze i wybierając oferty podjęliśmy
dobre decyzje – zauważył starosta. - Być może za jakiś
czas będziecie się państwo starać o przyznanie kolejnej
dotacji. Tym razem na utworzenie stanowiska pracy dla
osoby bezrobotnej. Byłbym szczęśliwy, gdyby tak się sta-
ło. Życzę pomyślności i wierzę w to, że z powodzeniem
będziecie państwo rozwijać swoje firmy, a te będą przy-
nosić zyski.

Dotacje w wysokości od  7 400 do 15 000 złotych zo-
staną przeznaczone m.in. na prowadzenie warsztatu me-
chaniki i elektromechaniki pojazdowej, usług krawieckich,
kosmetycznych elektrycznych, sprzedaż książek oraz opie-
kę nad dziećmi i osobami starszymi.                                hg

Łącznie od 2004 roku starosta wręczył umowy na dotacje 582 osobom.

W dniach 2-6 lipca 2012 roku w Poradni Pedagogicz-
no-Psychologicznej w Kościanie odbyła się IV edycja pro-
jektu „Mądry i lubiany”, przeznaczonego dla dzieci z klas
I – III z powiatu kościańskiego.

W tym roku w zajęciach prowadzonych przez pedago-
ga Justynę Kram oraz dyrektora Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej w Kościanie, psycholog Grażynę Maj-
chrzycką uczestniczyło dziesięcioro dzieci z Gminy Krzy-
wiń. Zajęcia integrujące przeznaczone były dla dzieci zdol-
nych, ale często nieśmiałych, niecierpliwych, które wyma-
gają większej uwagi.

Zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności społecz-
nych i interpersonalnych, a w szczególności poprawienie
umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie, pod-
niesienie samooceny i wiary we własne siły, rozbudzenie
umiejętności rozpoznawania uczuć rówieśników oraz wy-
pracowanie wewnętrznej zgody na sukces i porażkę. W
trakcie zajęć grupowych dzieci rysowały muzykę, bawiły
się w głuchy telefon oraz grały w gry integracyjne.
Gmina Krzywiń była czwartą po Gminie Czempiń, Gmi-
nie Kościan i Mieście Kościan, jednostką biorąca udział w
programie.                                                                             hg

Mądry i lubiany

W zajęciach brały udział dzieci z Gminy Krzywiń.

W piątek 20 lipca z kościańskiego rynku wybiegła do
olimpijskiego Londynu 10 osobowa sztafeta. Wśród biega-
czy jest czterech kościaniaków – doświadczonych maratoń-
czyków, którzy kilka lat temu biegli do Aten.  Reprezentan-
ci powiatu dobiegną do Londynu 27 lipca. Dziennie sztafe-
ta przebiegnie około 220 km. Z biegaczami na kościańskim
starcie spotkał się Edward Strzymiński, wicestarosta Ko-
ściański. Organizację sztafety wsparło Starostwo Powia-
towe w Kościanie. Biegacze podczas swej wędrówki przez
Europe będą promowali Powiat Kościański.                    bj

Sztafeta do Londynu


