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Samorz¹dowyOrêdownik

W dniach 3-5 czerwca br. odbyły się XXV Dni Kościa-
na. Przez cały weekend mieszkańcy grodu nad Obrą mie-
li okazję do wspólnej zabawy na imprezach sportowych,
rozrywkowych, koncertach i pokazach artystycznych.

Z okazji dnia dziecka zorganizowano festyn „Miasto
Kościan”, w trakcie którego dzieciaki mogły bezpłatnie
korzystać z dmuchanych urządzeń do zabawy oraz uczest-
niczyć w występach grupy VJA-ART. Wielką popularno-
ścią cieszyło się stoisko przygotowane przez pracowni-
ków Kościańskiego Ośrodka Kultury, na którym malo-
wano twarze.

Główne imprezy tegorocznych dni rozpoczął pokaz
umiejętności zawodników klubu Kobra Jass Kościan,
wielokrotnych mistrzów Europy i Świata w trójboju siło-
wym.

Po siłaczach przyszła kolej na program muzyczny w
wykonaniu kościańskiej grupy Senatorium, laureata ko-
ściańskiego przeglądu Gram off/on oraz występy Oli Ost
z zespołem oraz Tomasza „Kalcz” Kalczyńskiego.

W dalszej części programu na scenie pojawił się ko-
ściański zespół bluesowy Jaromi Zez Ekom Jarosława
Jaromiego Drażewskiego, który zebrał zdecydowanie
największe brawa wśród dotychczasowych wykonawców.

Na wieczór zebranej pod sceną publiczności organi-
zatorzy zafundowali występ Grupy Rafała Kmity, po któ-

XXV Dni Kościana

rym nastąpiła oczekiwana przez wielu mieszkańców Ko-
ściana frantowska biesiada w wykonaniu artystów z Te-
atru Frant z Wrocławia. Wspólne śpiewanie i zabawa
zakończyły się tuż po północy.

Niedzielną część dni miasta rozpoczęły występy ar-
tystyczne dzieci i młodzieży, które zakończył koncert roc-

Koncert kościańskiego zespołu bluesowego Jaromi zez EkomGwiazda tegorocznych XXV Dni Kościana Monika Brodka

W dniach 17-18 czerwca br. już po raz trzeci zorganizo-
wano Festiwal Aktywnego Ruchu Twórczego F-art. Tegorocz-
ny festiwal zgromadził 12 teatrów. Piątkowy wieczór otwo-
rzył spektakl Teatru Episode, w trakcie którego aktor zachę-
cał zgromadzoną publiczność do wspólnych poszukiwań za-
czarowanej dorożki. W występie Teatru Olias dużą rolę od-
grywała choreografia taneczna z wykorzystaniem płonących
pochodni. Jeszcze inny spektakl zagrano w oknach kościań-
skiego Ratusza. W sobotę najmłodsi przygotowali uliczny
performance wykorzystując do tego celu pomalowane w róż-
ne wzory i kolory maski teatralne. W czasie gdy na rynku
występowały offowe teatry, na sali KOK znana choreografka

Festiwal Aktywnego
Ruchu Twórczego F-art.

Wielki finał F-art. w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca –
Baletu Poznańskiego Taniec z pochodniami w spektaklu Teatru Olias

kowej grupy Fame zdobywcy Grand Prix tegorocznego fe-
stiwalu Gramm off/on.

O 21.30 rozpoczął się koncert tegorocznej laureatki trzech
fryderyków Moniki Brodki. Zebrana na Rynku publiczność
mogła wysłuchać piosenek z najnowszej płyty „Granda” oraz
nowych aranżacji starych przebojów wokalistki.

Wypoczynek
letni

Paulina Wycichowska prowadziła warsztaty taneczne. Wie-
czorem pojawili się artyści Polskiego Teatru Tańca w spek-
taklu „Walk@ karnawału z postem”. Tancerze przemiesz-
czając się pomiędzy czterema scenami prowokowali publicz-
ność do spontanicznych zachowań. Narratorem opowieści
był czterometrowy szczudlarz, który krążąc po sali wskazy-
wał na ważniejsze momenty tej wizualno-muzycznej opo-
wieści. Godzinne przedstawienie kilkudziesięciu poznań-
skich artystów zostało nagrodzone wielominutowym aplau-
zem oraz uznaniem ujętej sztuką publiczności. Występ ba-
letu Poznańskiego był wyjątkowym w swojej oprawie zakoń-
czeniem tegorocznego F-artu.

Kościańskie dzieci będą mogły spędzić waka-
cje na zorganizowanych formach wypoczynku za-
równo w mieście, jak i poza nim. Miasto Kościan
jak co roku dofinansowało letni wypoczynek dla
dzieci i młodzieży. Kwotę 48 tys. złotych na zor-
ganizowanie dwóch 10-dniowych turnusów obozo-
wych nad morzem w Ostrowie k/ Jastrzębiej Góry
dla 100 dzieci w wieku od 7 do 16 lat z rodzin bez
zabezpieczenia socjalnego i z problemami uza-
leżnień, otrzymała Komenda Hufca ZHP w Ko-
ścianie. Ponadto środki na organizację zajęć wa-
kacyjnych i półkolonii dla dzieci pozostających w
wakacje w domu otrzymała Parafia pw. Św. Du-
cha.

W pierwszych tygodniach wakacji w kościań-
skich zespołach szkół i LO zorganizowane zosta-
ły zajęcia sportowe i rekreacyjne o charakterze
profilaktycznym.
Dla dzieci z terenu powiatu kościańskiego na
okres wakacyjny w godz. od 6.00 do 16.00 przygo-
towana została oferta tańszego wstępu na basen
w cenie 4 zł za godzinę.

Dzieci będą mogły skorzystać również z pro-
pozycji KOK, organizującego w terminie od 1 do
12 sierpnia „Lato w KOK” czyli zajęcia sportowe,
zajęcia plastyczne, teatralne, gry i zabawy rucho-
we, wyjścia na pływalnię, podchody oraz autoka-
rowe do poznańskiego kina oraz wrocławskiego
zoo i m.in. Ogrodu Japońskiego, z rejsem space-
rowym statkiem po Odrze. Szczegóły znajdą Pań-
stwo na www.kok.koscian.pl.
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W wtorek, 21 czerwca 2011 roku podczas VII sesji
Rada Powiatu podjęła jednomyślną uchwałę i udzieli-
ła absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z
tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Uchwałę radni podjęli po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem Zarządu z wykonania budżetu za 2010 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 ubiegłorocz-
nego budżetu powiatu. Omawiając strukturę ubiegłorocz-
nych dochodów i wydatków podkreślił, że wydatki inwe-
stycyjne są obrazem rozwoju powiatu. W ubiegłym roku
35 % wszystkich wydatków to wydatki przeznaczone na
rozwój i inwestycje. Łącznie fundusz inwestycyjny w ubie-
głym roku wynosił ponad 23 miliony 600 tys. złotych.

Starosta przypomniał także, że powiat wzmocnił ubiegło-
roczny budżet pozyskanymi z zewnątrz funduszami w wyso-
kości prawie 13 milionów złotych. Znacząca część tej kwoty,
ponad 7,2 mln złotych, pochodziła z funduszy unijnych.

Zarząd Powiatu
otrzymał absolutorium za 2010 rok

W dalszej części wystąpienia starosta Jęcz przy-
pomniał uczestnikom sesji najważniejsze ubiegłorocz-
ne inwestycje powiatu. Zaliczył do nich warte ponad
19 milionów inwestycje na drogach, m.in.: Czacz – Wi-
dziszewo, Gryżyna - Krzywiń, al. T. Kościuszki i ul.
Sierakowskiego w Kościanie, a także takie inwestycje
jak budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, inwestycje w szpitalu, w tym budowa
nowego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz
budowa ścieżek rowerowych: Gryżyna – Dębiec Nowy i
Śmigiel – Bruszczewo – Stare Bojanowo.

Starosta Andrzej Jęcz podziękował radnym za głę-
boką i merytoryczną współpracę w realizacji budżetu.
Dziękuję – mówił starosta - za wspólne prowadzenie
spraw powiatowych za, to, że jesteśmy gronem osób,
która dyskutuje, często na forum komisji dyskutuje
bardzo mocno, ale dyskutuje merytorycznie z szacun-
kiem dla własnych poglądów, bez politycznych kontek-
stów i wzajemnych uprzedzeń. Myślę, że to jest wielka
wartość.  Za wzorową pracę, a także za umiejętność
pozyskiwania zewnętrznych środków podziękował pra-

cownikom starostwa. Słowa podziękowania skierował
także do burmistrzów i wójta gmin wchodzących w
skład powiatu i do członków rad tych gmin. Tylko
współpraca – podkreślił starosta – procentuje warto-
ścią dodaną, jaką jest możliwość pozyskania środków
zewnętrznych przeznaczanych na inwestycje.

Przed głosowaniem radny Marcin Jurga w imieniu
klubu Platformy Obywatelskiej pogratulował zarzą-
dowi wykonania budżetu i poinformował, że klub po-
prze uchwałę absolutoryjną.

Za absolutorium dla Zarządu Powiatu głosowało
18 radnych, wszyscy biorący udział w sesji.
Na ręce starosty dla wszystkich członków zarządu gra-
tulacje złożyła Przewodnicząca Rady Powiatu, Iwona
Bereszyńska.

Dziękuję – zwrócił się do radnych po glosowaniu
Andrzej Jęcz  - za tę decyzję i udzielenie nam absolu-
torium. Traktujemy to jako wyraz dużego zaufania dla
nas i naszej pracy. W imieniu zarządu i własnym za-
pewniam, że będziemy starali się nadal skutecznie re-
alizować nasz tegoroczny budżet.                                            bj
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Dochody gminy w roku 2010 wyniosły 39 650 503,01 zł, co w przeliczeniu na jednego
mieszkańca daje kwotę 2 575 zł. Największy udział po stronie dochodów gminy stano-
wiły dochody własne, na które składają się między innymi podatki od nieruchomości,
wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłata za wodę i ścieki, podatek rolny, podatek za
środki transportowe. Wyniosły one 15 658 078,52 zł  - 39,49 % dochodów. Dotacje celowe
na zadania zlecone gminie zawierały głównie środki przeznaczane na wypłaty świad-
czeń rodzinnych oraz zwrot podatku akcyzowego dla rolników, a dotacje celowe na zada-
nia własne gminy objęły wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowanie
kosztów wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach oraz zadania pomocy społecznej.

Wydatki w roku 2010 zamknęły się kwotą 44 489 148,41 zł. Najwięcej środków  w
budżecie gminy tj. 14 625 024,42 zł zostało wydatkowanych na zadania związane z
oświatą i wychowaniem - 33 %. Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowa-
no 6 128 147,10  - 14 %, a na wydatki inwestycyjne w roku 2010 przeznaczono łącznie
12 711 514,25 zł – 28,5 %.

Gmina Kościan w roku 2010 udzieliła również dotacji innym jednostkom, w tym:
powiatowi kościańskiemu na przebudowę drogi Kościan-Gryżyna-Krzywiń (185.000 zł),
budowę ścieżki rowerowej Gryżyna-Nowy Dębiec (80.800 zł) oraz przebudowa drogi
Czacz-Widziszewo (27.625 zł), Gminie Gorzyce na pomoc powodzianom (50.000 zł),
rozbudowę Szpitala ZOZ w Kościanie (50.000 zł), Gminie Śrem na schronisko dla zwie-
rząt (33.000).

Deficyt Budżetu Gminy na koniec 2010 roku wyniósł 4 476 256 zł. Źródło  sfinanso-
wania  deficytu stanowiły przychody z pożyczek, kredytu i wolnych środków.

Budżet Gminy Kościan w roku 2010

W ramach wzbogacania infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kościan wybudo-
wano dwie altanki postojowe przy ścieżce rowerowej Kościan-Kokorzyn-Kiełczewo jako miej-
sca odpoczynku dla coraz liczniejszych cyklistów. Inwestycja polegała na wykorytowaniu
terenu pod dwa przystanki rowerowe oraz wykonaniu i montażu altanek  krytych gontem
papowym w Kokorzynie i Kiełczewie wraz z koszami na śmieci. Wykonawcami byli Firma
Usługi Transportowo-Rolniczo-Sprzętowe Sławomir Tomiak z Sierakowa i Firma Piotr Dro-
piński z Leszna. Zadanie, które kosztowało 21 000 zł zostało dofinansowane ze środków
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go w kwocie 11 000 zł.                                                                                                                          (md)

Altanki dla rowerzystów

Przystanek w Kokorzynie
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Zakończono gminną inwestycję polegającą na prze-
budowie drogi gminnej Wławie - Januszewo o długości
1478 mb wraz z mijankami i zjazdami na pola. Za-
kres prac objął ułożenie podbudowy z kruszywa łama-
nego 0/31,5 mm, ułożenie warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego 0/20 mm o grubości 4 cm i ułożenie war-
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o gru-
bości 4 cm. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm:
POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. z Bonikowa i Przedsię-
biorstwo Usługowo - Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o.
z Wolsztyna. Inwestycja sfinansowana ze środków
Gminy Kościan zamknęła się kwotą 736.579,45 zł brut-
to. (md)

Asfaltem
z Wławia do Januszewa

OGŁOSZENIE

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
oraz

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

organizuje
BEZPŁATNE BADANIA RENTGENOWSKIE

POŁĄCZONE Z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM
OKREŚLAJĄCE SPRAWNOŚĆ PŁUC

dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.
Badania wykonywane będą dla mieszkańców

Gminy Kościan w ruchomym ambulansie
przy gimnazjum w Starych Oborzyskach

19 lipca 2011 roku w godzinach 9.00 – 15.00.
Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy,  Kościan ul.

Młyńska 15.

W dniach od 2 do 5 czerwca w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą odbyła się między-
narodową impreza - spotkanie strażaków z całej Europy. W wydarzeniu tym uczestni-
czyło 50 strażaków oraz samorządowców i inwestorów z Powiatu Kościańskiego.  Mię-
dzynarodowy Strażacki Rajd Gwiaździsty strażaków organizowany jest co dwa lata.
Uczestniczą w nich strażacy ochotnicy i zawodowi, sympatycy i przyjaciele oraz osoby
działające na rzecz ochrony przeciwpożarowej.  Zlot zapoczątkowali strażacy z Au-
strii, Francji, Włoch w latach 70-tych. Dotychczas Międzynarodowy Rajd Gwieździsty
odbył się 18 razy, ale jeszcze nigdy w Polsce. Tegoroczny Rajd odbywał się pod hasłem
: „Dwa państwa - dwa miasta - jeden strażacki rajd gwiaździsty”. W obu przygranicz-
nych miastach odbywały się pokazy służby ratowniczych, gaszenie z powietrza, ratow-
nictwo na wodzie, koncerty orkiestr. Kulminacyjnym punktem Rajdu był korowód
uczestników. Wielotysięczna kolumna ruszyła spod Ratusza w Słubicach i w zwartym
szyku przemaszerowała pod ratusz we Frankfurcie, kolumnę zamykał rajd oldtime-
rów, który zgromadził około pół tysiąca starych, zabytkowych samochodów strażac-
kich. W obu miastach w biesiadnych namiotach integrowało się blisko 3,5 tysiąca
strażaków z 17 państw. Przy muzyce wymieniali doświadczenia i bawili się. Organi-
zatorem wyjazdu kościańskiej grupy był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ko-
ścianie. Następny jubileuszowy XX Zjazd odbędzie się w St. Kanzian Am Klopeiner
See w Austrii w dniach 23-26 maja 2013 r.                                                                  (mn)

Międzynarodowy
Strażacki Rajd Gwiaździsty

W dniu 29 maja 2011 r. w Cichowie, w miejscu odbywania Europejskich i Krajowych
Zawodów Sikawek Konnych, odbyło się XIII Powiatowe Święto Strażaków Ochotników.
W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządo-
wych, a także licznie zebrani Strażacy Ochotnicy, poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzywinia oraz mieszkańcy powiatu Kościańskiego.
Komendantem uroczystości był dh Grzegorz Stanisławiak Komendant Gminny Związ-
ku OSP RP Gminy Kościan. Podczas uroczystości nadano tytuły honorowe najlepszym
w powiecie kościańskim strażakom ochotnikom. Oba indywidualne tytuły przypadły
strażakom z Gminy Kościan. Otrzymali je: „Strażak OSP Roku 2010 Powiatu Ko-
ściańskiego” - Norbert Chraplak - Zastępca Naczelnika i Kierowca OSP Racot oraz
„Działacz OSP Roku 2010 Powiatu Kościańskiego” -  Eugeniusz Bryszak - Prezes OSP
w Turwi, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościanie, Czło-
nek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie. Uhonorowani otrzymali
okolicznościowe dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez  Samo-
rządy Gminne.                                                                                                                     (mn)

Strażacy roku

21 maja br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie obchodziła
Jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się  plene-
rową mszą świętą w intencji żyjących zmarłych strażaków. Mszę świętą odprawił
ks. Janusz Musiał z kościańskiej parafii farnej. Następnie plac przed remizą stał
się miejscem jednej z najważniejszych uroczystości w historii sierakowskiej jed-
nostki. Po złożeniu meldunku przez dh Radosława Michalaka - Naczelnika OSP
Sierakowo, Prezes jednostki - Renata Bielawska przywitała wszystkich przyby-
łych gości na czele z Andrzejem Jęczem – Starostą Kościańskim. Druhna Alicja
Gozdek przedstawiła historię jednostki, a druhna Daria Kostańska poprowadziła
dalszą część uroczystości, podczas której nastąpiło odznaczenie zasłużonych stra-
żaków. Brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Bogdana
Michalaka, Roberta Kostańskiego i Lucjana Tomiaka. Odznakami „Wzorowy Stra-
żak” udekorowano Marcina Skrzypczaka, Radosław Michalaka, Sebastiana Ko-
walskiego i Dawida Chomskiego. Nie zabrakło odznaczeń „Za wysługę lat” oraz
młodzieżowych odznak strażackich. W imieniu odznaczonych podziękowania zło-
żył druh Wiktor Gozdek. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości gratulacje i
życzenia dla sierakowskiej jednostki OSP złożyli zaproszeni goście wręczając dy-
plomy i listy gratulacyjne. Dużą niespodziankę zrobili zebranym druhowie z Siera-
kowa wręczając każdemu kubek z okolicznościowym nadrukiem.                      (mn)

Jubileusz OSP Sierakowo
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XXV Dni Kościana zainaugurowała w piątek 3 czerw-
ca br. uroczysta sesja Rady Miejskiej Kościana. Sesję roz-
począł Przewodniczący Rady Piotr Ruszkiewicz podkre-
ślając jej szczególny charakter, związany z rokiem beaty-
fikacji Papieża Polaka oraz 135. rocznicą utworzenia jed-
nego z najstarszych w Polsce chóru „Lutnia”. Wykład po-
pularnonaukowy pt. „Narodziny nowych bogów” wygłosił
benedyktyn z Tyńca, wieloletni przeor Klasztoru Bene-
dyktynów w Lubiniu, wybitny filozof katolicki, autor licz-
nych artykułów i książek, o. Leon Knabit.

Sesja była okazją do wręczenia statuetek „Kościan
Dziękuje”. W tym roku Kapituła Nagrody przyznała dwie
nagrody zbiorowe kościaniankom, którzy wybitnie przy-
czyniają się do rozwoju miasta. Laureatami Nagrody zo-
stali: Towarzystwo Śpiewu „LUTNIA” przy Powiatowym
Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie za upo-
wszechnianie kultury muzycznej, popularyzowanie pieśni
i zbiorowego śpiewania oraz Samorząd Szkolny Zespołu
Szkół nr 4 w Kościanie za kształtowanie i szerzenie wśród
dzieci i młodzieży idei humanitaryzmu, wolontariatu oraz
uwrażliwienia na krzywdę drugiego człowieka.

Jak co roku najzdolniejsi uczniowie kościańskich szkół
otrzymali nagrody za osiągnięcia w nauce i sporcie. Bur-
mistrz nagrodził także kościańskich sportowców. Podczas
sesji wręczono także medale Kościańskiemu Bractwu
Kurkowemu, a Burmistrz Michał Jurga i Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz otrzymali
podziękowania Ochotniczej Straży Pożarnej za wspiera-
nie działań ochrony przeciwpożarowej w Kościanie.

W Dzień Samorządowca 27 maja br. Burmistrz Mia-
sta Kościana Michał Jurga, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz Zastępca Przewod-
niczącego Maciej Zielonka oddali cześć pierwszym włoda-
rzom Kościana składając wiązanki kwiatów przy grobach
pierwszego Przewodniczącego Rady Miasta Stanisława
Nowakowskiego oraz pierwszego w Odrodzonej Polsce
Burmistrza Stanisława Koszewskiego.

Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej

Uroczystą sesję uświetnił wykład benedyktyna o. Leona Kna-
bita

Podczas tegorocznych Dni Kościana w niedzielę 5 czerw-
ca 2011r. odbył się kolejny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców
o Puchar Braci Jureckich.

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie w
piłkę ręczną grali chłopcy z rocznika 98 i młodsi. W tur-
nieju uczestniczyło 6 drużyn, a najlepsze okazały się: KPR
Wolsztyniak Wolsztyn, II miejsce zajął MKS Tęcza Ko-
ścian, a III - UKS Orlik Świebodzin, IV- UKS Spartanie
Jerka, V– Arot Astromal Leszno, VI– Nielba Wągrowiec.
Zwycięzcy otrzymali puchary z rąk Bartosza Jureckiego, a
wszyscy uczestnicy koszulki z jego autografem oraz upo-
minki ufundowane przez Burmistrza Miasta Kościana
oraz Starostę Kościańskiego.

Bartosz Jurecki wytypował najlepszego zawodnika tur-
nieju - Tobiasza Piątka z Wolsztyna, któremu podarował
swoją koszulkę klubową z własnoręcznym podpisem oraz
najlepszego zawodnika drużyny zwycięskiej - Mateusza
Lewandowskiego z Wolsztyna, który otrzymał koszulkę
Reprezentacji Polski z autografem. Najlepszym bramka-
rzem turnieju został Mateusz Włodarczak z MKS Tęcza
Kościan.

Burmistrz Michał Jurga wręczył kwiaty i podzięko-
wał matce medalistów Pani Anieli Jureckiej. Po turnieju
odbyło się też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla
szkół podstawowych „Moje spotkanie ze sportem”.

Turniej Braci Jureckich

Puchar Braci Jureckich wywalczyła drużyna Wolsztyniak
Wolsztyn

Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu
Miejskiego Kościana, wywieszone zostały:
- w dniu 15 czerwca 2011r. na okres 3 tygodni wykaz
pomieszczenia znajdującego się na posesji przy ul.
Bernardyńskiej 2 w Kościanie, przeznaczonego do wy-
dzierżawienia w trybie przetargowym,
- w dniu 22 czerwca 2011r. na okres 30 dni informacja
o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierża-
wienie powierzchni w budynku przy ul. Bernardyń-
skiej 2 w Kościanie,
- w dniu 22 czerwca 2011r. na okres 3 tygodni wykaz
pomieszczenia znajdującego się na posesji przy ul.
Bernardyńskiej 2 w Kościanie, przeznaczonego do wy-
dzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do
3 lat.

Zakończona została przebudowa ul. Maya na odcinku
pomiędzy ul. Dąbrowskiego, a Kasprowicza. Za 849 tys. zł
utwardzono nawierzchnię kostką betonową, pobudowano
kanalizację teletechniczną, chodniki po obu stronach jezd-
ni oraz wykonano miejsca parkingowe.

Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. A. Bu-
kowieckiej. Inwestycja utwardzenia nawierzchni jezdni i
chodników po obu jej stronach kostką betonową oraz budo-
wy kanalizacji deszczowej i teletechnicznej wyniesie 439
tys. zł. Kolejną przebudowywaną ulicą będzie Akacjowa.

W czerwcu zostanie rozstrzygnięty przetarg na rozbu-
dowę i przebudowę zabytkowej Wieży Ciśnień. W ramach
projektu pn. „Kościański Trakt Rekreacyjny”, współfinan-
sowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, jeszcze w tym roku w budynku wieży powstanie
ścianka wspinaczkowa i obserwatorium astronomiczne
oraz m.in. centrum naukowo-konferencyjne, a Park Miej-
ski przejdzie rewitalizację.

Dzięki kolejnemu projektowi unijnemu możliwa jest
też termomodernizacja kościańskich placówek oświato-
wych. Z projektu pn. „Termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1,
Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie” z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Działania 3.2 Termomodernizacja budynków użyteczno-
ści publicznej, niebawem rozstrzygnięty będzie przetarg
na ocieplenie budynku i stropów piwnicznych Zespołu
Szkół nr 3 przy ul. Wyzwolenia 24. Większość prac zosta-
nie wykonana w okresie wakacyjnym.

Inwestycje w czerwcu
Przebudowana ul. Maya

Od czerwca za parkowanie w Kościanie można płacić
za pomocą telefonu komórkowego. Poprzez system, do-
stępny we wszystkich sieciach komórkowych dla tych, któ-
rzy się zarejestrują, można rozliczać rzeczywisty czas po-
stoju z dokładnością do 1 minuty. Nie wymaga on od użyt-
kownika ponoszenia dodatkowych kosztów, jakichkolwiek
opłat aktywacyjnych. Stanowi alternatywę dla tradycyj-
nego zakupu biletów w parkomatach i działa całkowicie
od nich niezależnie.

Wszystkie informacje na temat funkcjonowania Mo-
bilet, a także możliwość rejestracji i pobrania aplikacji
na telefon komórkowy na www.mobilet.pl. Pomoc można
także uzyskać od pracowników Biura Strefy Płatnego Par-
kowania, al. Kościuszki 5B.

Sms za parkowanie

Ogłoszono dodatkowy nabór wniosków na kompu-
tery z dostępem do internetu w ramach projektu pn.
„Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą
rozwoju miasta Kościana” współfinansowanego ze
środków UE w ramach POIG. Formularz wniosku wraz
z regulaminem rekrutacji określającym zasady uczest-
nictwa w projekcie można uzyskać w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kościanie oraz w punkcie informacyj-
nym Urzędu Miejskiego. Wnioski należy składać do
31 lipca 2011r.

Dodatkowy nabór
wniosków na komputery

Laureat nagrody „Kościan Dziękuje” Samorząd Szkolny
ZS nr 4
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Podczas tegorocznej, szesnastej edycji ogłoszonego
przez „Dziennik ABC” rankingu 100 największych przed-
siębiorstw regionu leszczyńskiego, który odbył się 10 czerw-
ca w Racocie, starosta kościański – Andrzej Jęcz wyróżnił
i przyznał honorowy tytuł „Przedsiębiorstwa Roku 2010
na Ziemi Kościańskiej” dla Zakładu Piekarniczo –
Cukierniczego Mariana Kurasiaka w Kościanie.

Okolicznościowy laur z rąk starosty odebrał właściciel
firmy.

Marian Kurasiak od dziecka związany jest z Kościa-
nem. Tutaj praktykował i uczył się piekarniczego fachu
pod okiem znanego mistrza – Tadeusza Matyjewskiego.
Po kilku latach pracy w kościańskiej PSS „Społem”, w
1983 roku, rozpoczął działalność na własny rachunek, po-
czątkowo w niewielkiej, dzierżawionej piekarni przy ul.
Kraszewskiego.

Lata działalności i dalekowzroczność Mariana Kura-
siaka zaowocowały nowoczesnym zakładem przy ul. Pół-

Ziemia Kościańska
– Przedsiębiorstwo 2010 roku

Starosta Kościański przyznał honorowy tytuł „Przedsiębior-
stwa Roku 2010 na Ziemi Kościańskiej” dla Zakładu Pie-
karniczo – Cukierniczego Mariana Kurasiaka w Kościanie.
fot. Andrzej Przewoźny

nocnej w Kościanie. Przedsiębiorstwo ciągle się rozwija –
jest rozbudowywane, firma inwestuje w park maszynowy,
ulepszane są linie produkcyjne i technologiczne. Dzięki
temu zakład spełnia wymogi unijne.

W chwili obecnej, w oparciu o tradycyjne przepisy, za-
kład produkuje 200 gatunków pieczywa oraz wyrobów cu-
kierniczych o uznawanych walorach smakowych.

Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Marian Kurasiak
posiada sklepy firmowe na terenie Kościana, Poznania,
Rawicza, Leszna i Gostynia. Firma obsługuje ponad 100
placówek handlowych na terenie wielkopolski, gdzie pro-
wadzi sprzedaż hurtową i detaliczną swoich wyrobów.

Przedsiębiorstwo Mariana Kurasiaka zdobyło liczne
laury za najlepsze wyroby piekarnicze i cukiernicze. Ma-
rian Kurasiak w 1997 roku na Międzynarodowych Tar-
gach Chleba w Jaworze wybrany został „Piekarzem Roku”,
w 1999 roku zdobył „Złoty Laur” i „Złotą Koronę” na tar-
gach w Warszawie. W 2000 roku ponownie na Międzyna-
rodowych Targach Chleba w Jaworze firma zajęła I miej-
sce w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny Zakład” . Kil-
ka lat później w 2008 roku właściciel firmy otrzymał na
targach Polagra – Tech tytuł „Mistrza Polski w zawodzie
piekarz” przyznawany przez Stowarzyszenie Rzemieśl-
ników Piekarskich RP. Za osiągnięcia w branży piekarni-
czej i cukierniczej otrzymał list gratulacyjny od Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

W poprzednich latach z rąk Starosty Kościańskiego
tytuły Przedsiębiorstwa Roku Ziemi Kościańskiej otrzy-
mały:
za rok 2003 – Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska z Kościana
za rok 2004 – Agro-Handel Spółka z o.o. z Mościszek
za rok 2005 – Wytwórnia Pasz Lira Spółka z o.o. z Bielewa.
za rok 2006 – FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Spółka z o. o.
z Bronikowa
za rok 2007 – Eco Instal Technika Ochrony Powietrza z Kościa-
na
za rok 2008 - MEPROZET KOŚCIAN S.A.
za rok 2009 – Danko Hodowla Roślin Sp. z o. o.                 (bj)

Już od 1 lipca uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i
studenci, kolejny raz mogą ubiegać się o Stypendium Sta-
rosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu
Kościańskiego na rok szkolny/akademicki 2011/2012.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej
powiatu. Można je pobierać i składać w Wydziale Oświaty
i Spraw Społecznych starostwa na ulicy Gostyńskiej 38 w
Kościanie.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie,
którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu ko-
ściańskiego,
b) są uczniami publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla
młodzieży dającej możliwośćc)  uzyskania świadectwa
dojrzałości,
d) ukończyli I rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
e) osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z po-
przedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00).

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci,
którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu ko-
ściańskiego,
b) są studentami studiów wyższych studiującymi w try-
bie dziennym i zaocznym na uczelniach publicznych i nie-
publicznych,
c) ukończyli I rok studiów,
d) nie ukończyli 25 roku życia,
e) osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z po-
przedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50).

Przy przyznawaniu stypendium uwzględnia się także:
a) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym
lub międzynarodowym,
b) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych
i artystycznych szczebla centralnego.
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o przyznanie stypendium (złożony przez kan-
dydata, rodziców lub prawnych opiekunów kandydata),
b) aktualne zaświadczenie o zameldowaniu lub kseroko-
pię dowodu osobistego,
c) potwierdzoną za zgodnośćd)  z oryginałem kopię
świadectwa szkolnego/indeksu za ostatni rok nauki lub ory-
ginał świadectwa/indeksu (do wglądu),
e) zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wy-
dane przez szkołę lub uczelnię,
f) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
ucznia/studenta,
g) zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie
ucznia/studenta.

Termin składania wniosków dla uczniów upływa 10
września 2011 roku. Z kolei studenci mogą składać wnio-
ski do 10 października 2011 roku.                                      bj

Nowa szansa
na stypendium
Starosty Kościańskiego

W maju i czerwcu Powiatowy Urząd Pracy zawarł dwie
umowy pozwalające na realizację programów aktywizacji
zawodowej mieszkańców powiatu.

Pierwsza z nich dotyczy realizacji przez Powiat Kościań-
ski programu JUNIOR, którego celem jest aktywizacja zawo-
dowa osób niepełnosprawnych. Program realizowany przez
PUP w Kościanie jest adresowany do 26 osób, zarejestrowa-
nych jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy. By jego reali-
zacja była możliwa, na wniosek starosty kościańskiego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych została przyznana kwota  63 800 tys. złotych.

Jej większa część, ponad 44 tys. złotych, zostanie prze-
znaczona na świadczenia na rehabilitację zawodową dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy skierowanych na staż  oraz
na wypłatę premii  - ponad 19 tys.  złotych - dla pracodawców
z tytułu odbycia stażu przez osoby niepełnosprawne.

Druga podpisana umowa dotyczy dofinansowania projek-
tu „Przyszłość z perspektywami” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota otrzyma-
nego dofinansowania wynosi dla Powiatu Kościańskiego po-
nad 800 tys. złotych. Pozwoli to na objęcie pomocą 80 osób. W
ramach projektu środki zostaną przeznaczone na organizację
staży dla 22 osób, szkoleń dla 20 osób oraz na bezzwrotną
pomoc dla 38 osób na rozpoczęcie własnej działalności gospo-
darczej.                                                                                     bj

Dwie umowy na programy

Już niedługo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Kościanie będzie miało nową siedzibę. Inwestycja jest
możliwa dzięki temu, że powiat kościański pozyskał w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego niezbędne środki w wysokości 75% wartości całej
inwestycji. Łącznie budowa będzie kosztowała prawie 2
miliony złotych.

Trwa budowa nowej siedziby PCPR w Kościanie

Termin zakończenia prac przewidziano na koniec sierpnia
2011 roku .

Prace przy budowie nowego budynku na ul. Gostyńskiej
trwają – zgodnie z harmonogramem – drugi rok. W ubie-
głym roku zakończono prace murarskie. Obecnie trwają
przygotowania do malowania sufitów i ścian. Na koryta-
rzach położono płytki. Obiekt wyposażono w instalacje
wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz
klimatyzację. Wkrótce na dachu budynku zostaną zainsta-
lowane centrale klimatyzacyjne, a wewnątrz armatura
sanitarna. Do wykonania pozostał montaż osprzętu elek-
trycznego i opraw oświetleniowych. W najbliższym czasie
zostanie zamontowany system sygnalizacji pożarowej.

Budynek jest parterowy, ma ponad 447 metrów kwa-
dratowych powierzchni. Wejście do budynku znajduje się
od strony dzisiejszego parkingu. W gmachu – co szczegól-
nie ważne – dostosowanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych znajdą się m.in. przestronny pokój spotkań,
duża świetlica, sala konferencyjna o powierzchni ponad
50 metrów kwadratowych, pomieszczenia biurowe, w tym
pokój dla pedagoga, archiwum, pomieszczenia socjalne,
garaż. Niewątpliwą ozdobą nowoczesnej siedziby PCPR
będzie zimowy ogród.

Termin zakończenia prac przewidziano na koniec
sierpnia 2011 roku.                                                               bj

Zarząd Powiatu Kościańskiego, podobnie jak w po-
przednich latach przeznaczył środki finansowe na organi-
zację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W ramach „Wakacji na sportowo” o wsparcie powiatu
mogły ubiegać się organizacje pozarządowe ( m. in. stowa-
rzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki spor-
towe, kluby sportowe ), gminy, szkoły, instytucje i inne
podmioty posiadające osobowość prawną organizujące
ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci

i młodzieży organizowane w formach: zawodów, festynów,
mistrzostw amatorskich, rajdów pieszych, rowerowych i
innych zajęć podczas, których prowadzone będą różne for-
my rekreacji ruchowej.

Do Zarządu Powiatu wpłynęło 40 ofert. Zgodnie z decyzją
Zarządu podjętą 13 czerwca 2011 roku środki w wysokości
24 200 złotych rozdzielono na 39 wakacyjnych imprez.

Szczegółowy wykaz podmiotów, które otrzymały wspar-
cie znajduje się na stronie internetowej powiatu.          bj

„Wakacje na sportowo”
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Samorząd powiatu kościańskiego remontuje w mie-
ście Kościanie ulice Łąkową i Północną.

Poza remontem zniszczonej nawierzchni jezdni w ramach
inwestycji prowadzony jest remont mostu na kanale Obry.
Na moście zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni i chod-
ników. Most zostanie zaizolowany, odwodniony, a jego stalo-
we elementy zostaną zabezpieczone przed korozją. Z kolei
na ulicy Północnej trwa remont wiaduktu. Wiadukt też bę-
dzie miał nową nawierzchnię. Teraz prowadzone są prace
izolacyjne i odwodnieniowe. Ponadto na wiadukcie trwa wy-
miana balustrad i osłon przeciwporażeniowych. Na łukach
zostaną ustawione bariery energochłonne.

Prace prowadzone na moście i wiadukcie wymagają
czasu i szczególnej skrupulatności przy zachowaniu pro-
cesu technologicznego. Nie można ich przyspieszać.

Na remont tych ulic Starostwo Powiatowe w Kościa-
nie pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 4 miliony 144 tys. złotych. Całość inwesty-
cji, którą poza powiatem wsparł samorząd miasta będzie
kosztowała 5 milionów 338 tys. złotych.                          bj

Most i wiadukt w remoncie

Trwa remont wiaduktu na ulicy Północnej w Kościanie.
Remont ulic Północnej i Łąkowej w Kościanie będzie kosz-
tował ponad 5 milionów 338 tys. złotych.

Powiat Kościański przy wsparciu gmin: Czempiń, Ko-
ścian i Krzywiń oraz Narodowego Programu Dróg Lokal-
nych modernizuje ponad 21 kilometrowy odcinek dróg na
trasie Czempiń – Borowo - Gorzyczki - Stary Gołębin -
Turew - Rąbiń - Łuszkowo – Jerka.

Po realizacji inwestycji droga będzie spełniała stan-
dardy drogi powiatowej. Prace obejmują  ułożenie nowej
nawierzchni bitumicznej, na całej trasie zostaną utwar-
dzone pobocza i odtworzone rowy. Nowa nawierzchnia zo-
stała już położona na odcinku Borowo – Stary Gołębin.
Wzdłuż remontowanych dróg są usuwane krzewy i nie-
bezpieczne konary.

W terenie zabudowanych droga zostanie poszerzona
do 6 metrów, powstaną tam także chodniki i zatoki par-
kingowe. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
inwestor przewidział także budowę wyniesionych przejść
dla pieszych, barier ochronnych dla pieszych oraz zatok
autobusowych. Na remontowanym odcinku wykonana zo-
stanie korekta niebezpiecznych zakrętów oraz zostaną
ustawione bariery energochłonne. Na drodze, na całej dłu-
gości odnowione zostanie oznakowanie pionowe i pozio-
me. Przed wszystkimi przejściami dla pieszych wykona-
nie zostanie oznakowanie odblaskowe.

Koszt inwestycji to ponad 6,7 mln zł. Prawie połowę
tej kwoty - 3 mln zł - powiat pozyskał z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych, ponad milion złotych
przekazały samorządy gminne, reszta pieniędzy pocho-
dzi z budżetu powiatu.

Trwa remont drogi
Czempiń – Jerka

Na odcinku drogi Borowo – Stary Gołębin położono nową
nawierzchnię.

W połowie lipca turyści i wszyscy miłośnicy rowero-
wych przejażdżek będą mogli bezpiecznie przejechać ro-
werem z Lubinia do Cichowa.

Ścieżka rowerowa budowana w jednym z najbardziej
malowniczych miejsc powiatu powstaje w ramach opraco-
wanego przez Starostwo Powiatowe projektu  „Rowerem
w głąb dziejów południowej Wielkopolski – romantyczne
trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej”. Powiat Kościański
na ten projekt uzyskał wsparcie  z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3,6 mln zł.

Obecnie zakończyły się prace przy układaniu płytek
chodnikowych w pobliżu Opactwa Benedyktynów w Lubi-

Rowerem do Cichowa już w lipcu
niu. Na odcinku z Lubinia do Bieżynia wytyczono ślad
ścieżki. Trasa pobiegnie na nasypie, w ramach robót zo-
staną także oczyszczone rowy i usunięte korzenie drzew i
krzewów. W samym Bieżyniu, przy okazji budowy ścieżki
powstanie kanalizacja deszczowa. Cała trasa zostanie
oznakowana.

Jezioro w Cichowie nie jest jedynym jeziorem do któ-
rego można dojechać ścieżką rowerową. W 2010 roku za-
kończono budowę ścieżki rowerowej łączącej Kościan z No-
wym Dębcem. Rowerem równie bezpiecznie można prze-
jechać powstałą w zeszłym roku ścieżką ze Śmigla przez
Bruszczewo do Starego Bojanowa.                                     bj

Zakończono układanie płytek chodnikowych w pobliżu
Opactwa Benedyktynów w Lubiniu Wytyczono ślad ścieżki z Lubinia do Bieżynia.

Na czerwcowym posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego omawiała stan przygotowań po-
wiatu do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego na terenie powiatu kościańskiego w okresie wypo-
czynku letniego.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył Andrzej
Jęcz, Starosta Kościański, omawiano sanitarno – epide-
miologiczny stan strzeżonych kąpielisk położonych na te-
renie powiatu oraz działania podejmowane przez służby
w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wodach, drogach i
w czasie podroży środkami masowej komunikacji. Szcze-
gółowo omówiono zagadnienia związane z zagrożeniem
przestępczością narkotykową.

Komisja zwróciła szczególną uwagę na problem alko-
holu, a mianowicie na wzrost jego spożycia przez nielet-
nich w okresie wakacyjnym.

W ocenie Komisji powszechna dostępność alkoholu po-
woduje, że sięgają po niego coraz młodsze osoby, co jest
widoczne w policyjnych statystykach dotyczących spraw-
ców wykroczeń i przestępstw.

W związku z powyższym Komisja apeluje do punk-
tów sprzedaży o restrykcyjne przestrzeganie za-
kazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
Jednocześnie przypomina, że zgodnie z art. 18 ust. 10
pkt 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z
2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), za sprzedaż napo-
jów alkoholowych osobom nieletnim grozi cofnię-
cie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Młodzież czę-
sto zwraca się z prośbą o pomoc przy zakupie napojów
alkoholowych do  starszych kolegów lub też korzysta z
pomocy przypadkowych osób, dlatego Komisja dążąc
do ograniczenia tego procederu przypomina, iż zgod-
nie z art. 208 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
Karny (Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553) „Kto rozpija
małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholo-
wego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go
do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2”.                                                                     bj

Wakacyjny apel Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w lipcu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.

1. Apteka -Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 1 lipca 2011
2. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 2 lipca 2011
3. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15  3 lipca 2011
4. Grodzka Kościan ul. Rynek 28  4 lipca 2011
5. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 5 lipca 2011
6. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 6 lipca 2011
7. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 7 lipca 2011
8. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 8 lipca 2011
9. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 9 lipca 2011
10. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 10 lipca 2011
11. APTEKA „Nacławska” Kościan, ul. Nacławska10/1 11 lipca 2011
12.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 12 lipca 2011
13. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 13 lipca 2011
14.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 14 lipca 2011
15. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 15 lipca 2011
16. Apteka - Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 16 lipca 2011
17. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 17 lipca 2011
18. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 18 lipca 2011
19. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 19 lipca 2011
20. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 20 lipca 2011
21. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 21 lipca 2011
22. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 22 lipca 2011
23. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 23 lipca 2011
24. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 24 lipca 2011
25. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 25 lipca 2011
26. APTEKA „Nacławska” Kościan, ul. Nacławska10/1 26 lipca 2011
27.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 27 lipca 2011
28. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 28 lipca 2011
29.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 29 lipca 2011
30. Apteka- Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 30 lipca 2011
31. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 31 lipca 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

Informowaliœmy o ograniczonych œrodkach, jakimi w ramach Fun-
duszu Pracy dysponuje na ten rok Powiatowy Urz¹d Pracy w Ko-
œcianie.

By zmieniæ t¹ sytuacjê i umo¿liwiæ szersze dzia³ania wp³ywaj¹ce
na nasz rynek pracy koœciañski PUP z³o¿y³ dwa wnioski o dodatko-
we œrodki finansowe z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Pierwszy z nich dotyczy wsparcia programu specjalnego „Ak-
tywni i efektywni”, którym objête s¹ osoby poni¿ej 30 roku ¿ycia.
Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 18-30
lat maj¹cych trudnoœci z wejœciem na rynek pracy lub z ponown¹
adaptacj¹ na rynku pracy, w tym osób posiadaj¹cych wy¿sze wy-
kszta³cenie w zawodach nadwy¿kowych.

Realizacjê celu w ramach tego programu – t³umaczy Ewa Beba
dyrektor PUP w Koœcianie - zamierzamy osi¹gn¹æ poprzez organiza-
cjê sta¿y, szkoleñ, studiów podyplomowych, prac interwencyjnych
oraz udzielanie dotacji dla bezrobotnych zamierzaj¹cych podj¹æ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Dodatkowo wszyscy uczestnicy bêd¹ ob-

Powiatowy Urz¹d Pracy wnioskuje

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kaspro-
wicza w Nietążkowie rozpoczął współpracę z przed-
stawicielem sieci dealerów ciągników i maszyn rolni-
czych CASE IH w Wielkopolsce. Stosowna umowa w
obecności Edwarda Strzymińskiego, Wicestarosty Ko-
ściańskiego, uczniów szkoły, ich rodziców oraz absol-
wentów została zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły
Arletą Adamczak-Puk i dyrektorem handlowym firmy
panem Tomaszem Polakiem pod koniec maja.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem nowych
partnerów, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nietąż-
kowie, firmy CASE IH  oraz AGROMEP z Kościana był
zorganizowany w niedzielę. 12 czerwca 2011 roku fe-
styn rodzinny przy hali sportowej szkoły.

Dużo mówi się o współpracy teorii z praktyką, a
więc szkolnictwa z przedstawicielami fabryk produ-
kujących nowoczesny sprzęt – wyjaśnia Arleta Puk –
Adamczak, dyrektor szkoły -  to jednak dobre przykła-
dy takiej współpracy należą w Polsce do niezmiernej
rzadkości. Rozpoczęcie współpracy między naszą
szkołą i dostawcą maszyn rolniczych firmą CASE IH
Wielkopolska oraz firmą AGROMEP z Kościana nie
zawęża się tylko do organizacji imprez środowisko-
wych. Nasz nowy partner – cieszy się dyrektor -  nie
tylko nieodpłatnie  przekazał na rzecz szkoły 2 nowo-
czesne ciągniki rolnicze, ale również będzie współdzia-
łał w  stworzeniu i realizacji programu edukacyjnego
w technikum rolniczym w oparciu o rozwiązania pro-
ponowane przez firmę CASE IH.

Imprezę ku zadowoleniu organizatorów odwiedziło
ponad 400 osób. Wśród przygotowanych atrakcji był
m.in. tor sprawnościowy CASE IH, przeciąganie cią-
gnika, mechaniczny byk, strzelanie z łuku, a dla dzie-
ci: dmuchany zamek, malowanie twarzy, skręcanie ba-
loników, gry, konkursy, zabawy. Najważniejszą
atrakcją festynu była możliwość sprawdzenia swych
sił za kierownicą największego ciągnika na świecie
CASE STEIGER.                                                                 bj

Festyn
na początek
współpracy

Zakończyły się prace przy ocieplaniu, remoncie dachu i
elewacji budynku internatu przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Re-
mont ten został zrealizowany w ramach trwającej w szko-
le termomodernizacji wszystkich budynków.

W ramach remontu przewidziano likwidację istnieją-
cej kotłowni węglowej, włączenie budynków należących do
szkoły do centralnej kotłowni na paliwo gazowe, wykona-

Internat jak nowy
nie sieci zewnętrznej w technologii preizolowanej oraz wy-
mianę grzejników. Inwestycja zakłada demontaż istnieją-
cych podgrzewaczy elektrycznych i doprowadzenie rurocią-
gów ciepłej wody użytkowej z projektowanej centralnej ko-
tłowni do istniejących instalacji w budynkach oraz montaż
baterii wodooszczędnych mieszaczowych przy punktach po-
boru wody. Budynki zostaną ocieplone styropianem i pły-
tami poliuretanowymi. Dobiegają końca prace przy ocie-
planiu budynku „C”, a rozpoczynają się prace przy ociepla-
niu budynku „B” i „A”. Przedsięwzięcie przewiduje także
wymianę drzwi i okien. Projekt uwzględnia zalecenia Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie zachowa-
nia elementów zabytkowych budynków „A” i „0”.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi oszczędność za-
potrzebowania na ciepło w budynkach, łącznie zapotrze-
bowanie na energię w zmodernizowanych budynkach
zmniejszy się o 50%.

Przedsięwzięcie o łącznej wartości około 2 mln zł jest
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, który pokrywa 75% kosztów inwe-
stycji. Pozostałe 25% wartości przedsięwzięcia zostanie
sfinansowane z budżetu Powiatu Kościańskiego.          bjDobiegają końca prace przy ocieplaniu budynku „C”.

jêci – mówi dyrektor - elementami specyficznymi w postaci: zajêæ
warsztatowych z psychologiem, praktyk, wsparcia pomostowego
dla otrzymuj¹cych dotacje. Wnioskowana przez nas kwota wynosi
1 mln 618 tys. z³otych.

Drugi ze wspomnianych wniosków ma na celu wspomóc realiza-
cjê programu skierowanego dla osób bezrobotnych powy¿ej 45 roku
¿ycia. Powiatowy Urz¹d Pracy wnioskowa³ w nim o wsparcie w
wysokoœci 737 tys. z³otych. W ramach programu – wyjaœnia dyrek-
tor E. Beba – chcielibyœmy zaktywizowaæ 90 osób, które bêd¹ mog³y
byæ kierowane na: sta¿e, szkolenia, prace interwencyjne, roboty pu-
bliczne. Chcielibyœmy, by otrzymane œrodki mog³yby byæ równie¿
przeznaczane na refundacje kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia
stanowisk pracy. Ponadto projekt przewiduje, ¿e jego uczestnicy
bêd¹ mogli ubiegaæ siê równie¿ o udzielenie bezzwrotnych œrodków
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

To czy programy te bêd¹ mog³y byæ realizowane w Koœcianie
zale¿y od decyzji Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.               bj

Umowę o współpracy zawarto pod koniec maja.

powiat Koœciañski


