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Samorz¹dowyOrêdownik

W piątek 28 stycznia w kościańskim szpitalu ofi-
cjalnie otwarto nowe, zmodernizowane oddziały. Jest
to oddział intensywnej opieki medycznej, oddział we-
wnętrzny oraz dział diagnostyki obrazowej z nową pra-
cownią endoskopii.

W spotkaniu, na zaproszenie dyrekcji szpitala,
wzięli udział liczni goście. Władze powiatu reprezen-
towali Andrzej Jęcz - Starosta Kościański, Edward
Strzymiński - Wicestarosta Kościański, Iwona Bere-
szyńska - Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Graży-
na Weber - przewodnicząca Komisji Spraw Społecz-
nych Rady Powiatu.

Witając zaproszonych gości, samorządowców Zie-
mi Kościańskiej, pracowników szpitala, przedstawi-
cieli Narodowego Funduszu Zdrowia, wojewódzkich
konsultantów medycznych,  lekarzy specjalistów z Po-
znania i całej Wielkopolski dyrektor szpitala, dr Piotr
Lehmann krótko scharakteryzował kościańską placów-
kę i nakreślił gościom jakie znaczenie mają wykonane
inwestycje dla funkcjonowania szpitala, ośrodka któ-
ry w ubiegłym roku hospitalizował prawie 12 tys. pa-
cjentów.

Nowoczesny sprzęt na oddziale diagnostyki skraca
hospitalizację i gwarantuje opiekę na najwyższym po-
ziomie. Na oddziale znajduje się rentgenowski aparat
cyfrowy. W szpitalu wykonuje się około 36 tys. zdjęć
rocznie. Drugą ważną częścią oddziału diagnostyki jest
pracownia mammografii. Rocznie wykonywanych jest
w niej około 3 tys. badań. Niezależni audytorzy bar-
dzo wysoko oceniają jakość wykonywanych na tym no-
woczesnym aparacie  zdjęć i ich interpretacje. Od mie-
siąca kościański szpital dysponuje tomografem kom-
puterowym. Szpital nie jest właścicielem tego urzą-
dzenia, ale na zasadach dzierżawy już w najbliższych
tygodniach zacznie je wykorzystywać w diagnostyce.
Czwartą, najnowszą inwestycją na tym oddziale jest
pracownia endoskopii. Do chwili obecnej – wyjaśniał
na spotkaniu dyrektor Lehmann - taka pracowania w
kościańskim szpitalu była skromnie wyposażona. Uru-
chomiona właśnie pracownia spełnia wszystkie, wygó-
rowane standardy. Szpital ma dwa kolonoskopy i dwa
gastroskopy. Dysponuje też jednym urządzeniem za-

Nowe oddziały
kościańskiego szpitala

pasowym. Dzięki posiadaniu tych urządzeń szpital –
zaznaczył dyrektor - jest przygotowany na udział w
rządowym programie profilaktyki nowotworów prze-
wodu pokarmowego.

W szpitalu działa także nowy oddział wewnętrzny.
Na oddziale, który znajduje się w budynku „pawilonu
chirurgicznego” jest 37 łóżek. Mówiąc o inwestycji na
tym oddziale dyrektor Lehmann podkreślił, że poza
koniecznością spełnienia wymogów stawianych przez
przepisy prawa szpital ma moralny obowiązek leczyć
pacjentów w bezpiecznych murach, przy użyciu najlep-
szego sprzętu. Taka myśl – zaznaczył – przyświeca sta-
raniom dyrekcji szpitala wspieranej przez powiat i lo-
kalne samorządy. Sale na oddziale są jedno, dwu i trzy-
osobowe. Przy pokojach są łazienki.

Nowoczesny oddział intensywnej terapii znajduje
się na ostatnim piętrze tzw. „pawilonu chirurgiczne-
go”. Miejsce to jak podkreślił dyrektor Lehmann jest
sercem każdego szpitala. Dyrektor,  dziękując pracow-
nikom, wspominał, że dotychczasowy oddział, mimo,
że funkcjonował w skromnych warunkach to funkcjo-
nował dobrze. Nowy oddział intensywnej opieki me-
dycznej spełnia wszystkie obowiązujące normy. Poza
ordynatorem i pielęgniarkami na oddziale zatrudnio-
nych jest 5 anestezjologów. Oddział dysponuje 5 łóż-
kami uzbrojonymi w nowoczesny sprzęt oraz izolatką.
Na oddziale poza pomieszczeniami administracyjny-
mi i  pomieszczeniami magazynowymi znajduje się
także osobny, specjalny pokój dla rodzin osób chorych.
Wartość modernizacji i wyposażenia otwieranych od-
działów wynosi ponad 6 milionów złotych. Przy ich re-
alizacji szpital uzyskał wsparcie z funduszy unijnych,
a także od samorządu powiatu kościańskiego i samo-
rządów gminnych. Korzystając z okazji dyrektor Piotr
Lehmann podziękował, wręczając pamiątkowy dyplom
i kwiaty, Andrzejowi Jęczowi, Staroście Kościańskiemu
za wspieranie i zrozumienie dla inwestycyjnych potrzeb
szpitala. Osobne, szczególne podziękowania dyrektor
złożył swojemu zastępcy Jerzemu Płotastowi.

Obecny na spotkaniu ks. dziekan Czesław Barto-
szewski pobłogosławił i poświęcił zmodernizowane po-
mieszczenia i zakupioną aparaturę.                           bj

KOMUNIKAT STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

W związku z występującymi na przełomie roku 2010/2011 wyjątkowo niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi, związanymi z obfitymi
opadami, których wielkość znacznie przekraczała średnią z wielolecia, a przede wszystkim z brakiem bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegóło-
wych, powodującymi zalewania i lokalne podtopienia, przypominam i apeluję do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów
i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonywanie obowiązku konserwacji
i bieżącego utrzymania tych urządzeń w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i  drenowań ciąży na zainteresowanych właścicielach nieruchomości,
w przypadku gdy urządzenia te nie są objęte działalnością spółki wodnej.

Obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wynika wprost z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.
Decyzję    zobowiązującą    do    wykonania    konserwacji    wydaje    Starosta    w    sytuacji niewywiązywania się  z obowiązków określonych ustawą. Ważnym jest, aby

konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód
w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotnym jest zapewnienie właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów i rurociągów
drenarskich.

Stwierdzenie niewykonywania konserwacji może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, stosownie do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 nr 229, poz. 1954 j.t.), poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia do wykonania obowiązku lub podjęcie decyzji
o zastępczym wykonaniu obowiązku na koszt zobowiązanego.

Andrzej Jęcz
Starosta Kościański
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Już niebawem ruszy kolejna inwestycja w Gminie
Kościan w ramach odnowy wsi. Zadanie pod nazwą „Dom
Ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkań-
ców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otocze-
nia” jest efektem wypracowanego metodą warsztatową
Planu Odnowy Miejscowości Widziszewo, w którym miesz-
kańcy i włodarze gminy zdecydowali o utworzeniu na ba-
zie świetlicy miejsca rekreacji i wypoczynku, który pozwo-
li, zwłaszcza młodym mieszkańcom wioski, realizować
nowe i atrakcyjne pomysły na zagospodarowanie czasu
wolnego, a starszym osobom da szansę spotkań oraz ak-
tywności kulturalnej i sportowej. Realizacja projektu ma
na celu podniesienie standardu miejsc wypoczynku i re-
kreacji oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Widziszewa. W ramach zadania wykonane zostanie wie-
lofunkcyjne boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci oraz
odnowiona zostanie świetlica wiejska, m.in. wymiana sto-
larki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, wymiana
instalacji elektrycznej, wod – kan, gazowej i c.o., wykona-
nie sufitu sali oraz elewacji i daszków zewnętrznych. (md)

Dom Ogrodnika
w Widziszewie

Dnia 26 stycznia 2011 roku Komendant Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Lesznie ppłk Andrzej Stenka w towa-
rzystwie Wójta Gminy Kościan Henryka Bartoszewskiego, 
inspektora  ds. obronnych i obrony cywilnej - Bożeny Szcza-
wik-Musiał uroczyście wręczył Pani Jadwidze Kasprzak z
Kurzej Góry medal „Za zasługi dla obronności kraju”, który
jest polskim odznaczeniem wojskowym, przyznawanym
przez Ministra Obrony Narodowej i stanowi uznanie dla
osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do
rozwoju i umocnienia obronności kraju, a także dla rodzi-
ców, których co najmniej trzech synów pełniło wzorową służ-
bę wojskową. Uroczyste wręczenie medalu  miało miejsce  w
miejscu zamieszkania Pani  Jadwigi. Dzień ten dla wyróż-
nionej  był  dniem  niezwykłym, dniem ogromnego zadowo-
lenia. W imieniu władz samorządowych słowa uznania i
podziękowania za wychowanie synów w duchu patriotycz-
nym do służby w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
wyraził Wójt Gminy Kościan Henryk Bartoszewski, który
wręczył odznaczonej dyplom i kwiaty, a także upominek i
album o klasztorze lubińskim. Spotkanie było okazją do
wspomnień czasów, kiedy synowie - Czesław, Marian i Anto-
ni odbywali służbę wojskową. Mimo, że odznaczona ma po-
nad 90 lat w rozmowie deklarowała, że  „gdyby była młod-
sza, to od razu poszłaby do wojska”. Podczas rozmowy wspo-
minała między innymi wydarzenia wojenne, a mieszkający
z Panią Jadwigą syn Marian wspominał jednostkę, w której
odbywał zasadniczą służbę wojskową. W związku z odzna-
czeniem Pani Jadwidze składamy szczególne gratulacje oraz
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. (bsz-m)

Medal za synów w wojsku
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Rada Miejska Kościana na sesji w dniu 30 grudnia
2010 roku uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Kościan na
rok 2011 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021.

W przyjętej uchwale budżetowej dochody zostały za-
planowane w wysokości 68.429.529,09 zł, natomiast wy-
datki w kwocie 71.065.209,09 zł. Powstały deficyt budże-
tu w kwocie 2.635.680,00 zł zostanie sfinansowany przy-
chodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na spła-
tę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek miasto
przeznaczy w tym roku 2.364.320,00 zł.

Największy udział po stronie dochodów, na które skła-
dają się m.in. udziały w podatkach dochodowych oraz
podatki i opłaty lokalne tj. podatek od nieruchomości,
środków transportowych, opłata skarbowa, eksploata-
cyjna, targowa, dochody z tytułu wydawania zezwolenia
na sprzedaż alkoholu oraz adiacencka i planistyczna,
stanowią dochody własne i wynoszą 36.863.162,00 zł tj.
(53,87 %). Na drugiej pozycji w dochodach znajduje się

Budżet Miasta Kościana na 2011 rok
subwencja ogólna stanowiąca (23,81%) dochodów ogó-
łem.

Wśród zaplanowanych w tegorocznym budżecie wydat-
ków najwięcej pochłoną zadania związane z oświatą i wy-
chowaniem tj. 26.423.591,72 zł (37,18%). Na zadania
związane z pomocą społeczną planowane jest wydatko-
wanie 11.844.454,00 zł tj. (16,67%).

Na zadania majątkowe w 2011 roku miasto zabezpieczy-
ło w budżecie 12.563.837,49 zł. Najwięcej środków, bo ponad
4.736.121,10 zł przeznaczonych zostanie na realizację pro-
jektu „Kościański trakt rekreacyjny”, który obejmuje przebu-
dowę zabytkowej Wieży Ciśnień oraz rewitalizację Parku
Miejskiego. Na przebudowę miejskich ulic (Akacjowa, Buko-
wiecka, W. Maya) oraz opracowanie dokumentacji projekto-
wej przebudowy ulic (Taczanowskiego, Wierzbowej, Sienkie-
wicza i Krótkiej) zaplanowano 1.718.000,00 zł, w tym naj-
droższa tegoroczna inwestycja drogowa to przebudowa ulicy
W. Maya, która będzie kosztować miasto milion złotych. Na
przebudowę w mieście dróg powiatowych w ciągu ulic Siera-

kowskiego i Alei Koszewskiego oraz Północnej i Łąkowej wraz
z obiektami mostowymi zostanie przekazana dotacja celowa
dla Powiatu Kościańskiego w wysokości 1.475.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano budowę oświetlenia drogowego (w
ulicach Północnej i Bocznej oraz w ulicach osiedla Wiatraki),
przebudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego „Łazienki”,
budowę przedszkola wraz ze żłobkiem oraz kręgielni.

„W tegorocznym budżecie wydatki inwestycyjne są znacz-
nie wyższe niż w poprzednich latach. Na ich zwiększenie wpływ
mają przede wszystkim pozyskane fundusze europejskie, któ-
re pozwolą na realizację w mieście kilku dużych projektów.”-
podkreśla Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga.

Przyjęta po raz pierwszy Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa Gminy Miejskiej Kościan zawiera m.in. wielkości
planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozcho-
dów, a także wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2013.

Więcej informacji na temat budżetu Gminy Miejskiej
Kościan na rok 2011 znajdą Państwo na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana.

Kierownik Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

informuje, że w dniu 21 marca 2011 r. odbędzie się ofertowy przetarg pisemny
nieograniczony na wydzierżawienie lokalu o powierzchni 26,46 m2, który znajduje
się w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego 44.

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. 65 512 28 75.

Burmistrz Miasta Kościana

informuje, że w dniu 10 lutego 2011r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miej-
skiego Kościana wywieszone zostały na okres 3 tygodni następujące wykazy:
1. wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1259/7, po-
łożonej w Kościanie przy ul. Jana Kasprowicza, przeznaczonej do wykupu przez
użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.
2. wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami geodezyjnymi 3395/1, 3395/
2 i 3396, położonej w Kościanie przy ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego, prze-
znaczonej do wykupu przez użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.
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Kalendarz cyklicznych imprez sportowych
w Gminie Kościan w roku 2011

Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce

1. XX Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym 23.01.2011 Hala Sportowa w Racocie

2. Halowe Mistrzostwa Gminy  w Piłce Nożnej: Hala Sportowa:
drużyny niezrzeszone 30.01.2011 Stare Oborzyska
drużyny zrzeszone 06.02.2011 Racot
juniorzy (1994 i młodsi) 29.01.2011 Stare Oborzyska
trampkarze (1996 i młodsi) 19.02.2011 Racot
młodzicy (1998 i młodsi) 29.01.2011 Stare Oborzyska
orlicy (2000 i młodsi) 19.02.2011 Racot

3. Wiosenne Zawody Strzeleckie 20.03.2011 Strzelnica w Widziszewie

4. XII Memoriał Siatkarski im. Tadeusza Krause 27.03.2011 Hala Sportowa w Racocie

5. Piłkarska Liga Wiejska Gminy Kościan Seniorów wiosna Boiska piłkarskie
jesień powiatu kościańsk.

6. Piłkarska Powiatowa Liga Drużyn wiosna Boiska piłkarskie
Młodzieżowych – Festyny Piłkarskie jesień powiatu kościańsk.

7. Wiosenne Biegi Przełajowe Inauguracja Dni Olimpijczyka 09.04.2011 Hipodrom w Racocie

8. Majowy Turniej Strzelecki
–  VIII Memoriał Tomasza Rusieckiego 02.05.2011 Strzelnica w Widziszewie

9. Puchar Wójta w Piłce Nożnej 2011 lipiec Boiska piłkarskie
Gminy Kościan

10. IX Bieg Romantyczny Parami 06.08.2011 Nowy Dębiec

11. XVII Maraton Pływacki w Nowym Dębcu 07.08.2011 Plaża w Nowym Dębcu

12. XXV Biegi Przyjaźni 21.08.2011 Widziszewo

13. XVIII Bieg Olimpijski 10.09.2011 Hipodrom w Racocie

14. XXVI Biegi im. Dezyderego Chłapowskiego 01.10.2011 Park przy Pałacu  w Turwi

15. VI Olimpiada Bez Barier im. Ireny Naskręt 05.11.2011 Hala sportowa w Racocie

16. XI Mistrzostwa Gminy i Powiatu  w Strzelaniu z Wiatrówki 13.11.2011 Strzelnica w Widziszewie

17. VIII Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Par Deblowych 04.12.2011 Hala Sportowa w Racocie

19. XIX Mistrzostwa Gminy w Siatkówce 11.12.2011 Hala Sportowa w Racocie

Jak co roku w styczniu i lutym odbywały się Halowe
Mistrzostwa Gminy Kościan w Piłce Nożnej. Wśród dru-
żyn zrzeszonych w OZPN Leszno najlepsza okazała się
ekipa Olimpii Stary Lubosz przed Turem Turew i Orli-

Mistrzostwa Gminy w Futsalu
Olimpia Stary Lubosz Rywal II Kurza Góra

kiem Kokorzyn. Rywalizację w kategorii drużyn niezrze-
szonych, do której przystąpiło 12 drużyn, wygrała podob-
nie jak przed rokiem ekipa Rywal II Kurza Góra, przed
drużynami Old-Boys Stary Lubosz i Team Stare Oborzy-

ska. W kategorii młodzików zwyciężył Tur Turew przed
Piastem Spytkówki i PKS I Racot, a wśród juniorów naj-
lepsze okazały się drużyny ze Starych Oborzysk – Juna-
Trans I i JunaTrans II wyprzedzając PKS Racot.      (md)

Komunikat
Wójt gminy Kościan przypomina, że dnia 15 marca 2011 r. upływa I rata płatności:
- podatku rolnego i leśnego;
- podatku od nieruchomości;
- łącznego zobowiązania podatkowego.

Gmina Kościan postanowiła rozpisać przetarg na dosta-
wę energii elektrycznej. Umożliwia to nowa rzeczywistość
gospodarcza, w której każdy odbiorca prądu może go kupić u
dowolnego dostawcy. Dostawa energii elektrycznej obejmować
będzie obiekty budowlane Gminy Kościan oraz jej  jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali,
obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i par-
kowego o łącznej ilości ok. 1,56 - 2,23 GWh w okresie dostawy.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu będzie możliwość za-
kupu energii po niższej cenie. Planowany termin podpisania
nowej umowy przewiduje się na początek marca z jedną z
trzech firm, które złożyły oferty. Obecnie trwa postępowanie
sprawdzające przedstawionych ofert. Z energii elektrycznej
od nowego dostawcy korzystać będziemy od kwietnia 2011
roku przez okres 12 miesięcy.                                            (mn)

Energetyka
– przetarg

Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął konkurs ofert na zada-
nia z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych naszej
gminy realizowane w 2011 roku. Do konkursu przystąpiło 12
podmiotów, które złożyły oferty na prowadzenie zajęć sporto-
wo - rekreacyjnych, organizację imprez, szkolenia dzieci i mło-
dzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na różnych szcze-
blach OZPN Leszno lub wyjazdy na zawody i imprezy sporto-
we. Rozdysponowano kwotę 180.000 zł. Komisja konkursowa
brała pod uwagę m.in. zakres rzeczowy zadania, liczbę bene-
ficjentów zadania pochodzących z Gminy Kościan, liczbę sek-
cji młodzieżowych, wysokość finansowego udziału własnego,
dotychczasowe doświadczenia klubów w realizacji tego typu
zadań. Kluby otrzymały następujące dotacje: PKS Racot -
46.500 zł, Junatrans Stare Oborzyska - 25.500 zł, Orlik Ko-
korzyn - 23.000 zł, Jantar Racot - 20.000 zł, Rywal-Ewmar
Kurza Góra - 15.000 zł, Olimpia Stary Lubosz - 14.000 zł, Tur
Turew – 9.500, Piast Spytkówki - 9.000 zł, Sana Kościan -
8.000 zł, Racocki Klub Jeździecki - 4.000 zł, UKŻPS Kościan
– 4.000, KSM Tęcza Kościan – 1.500.                                (md)

Gminny konkurs ofert

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Ko-
ścianie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz.
Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl;
Internet: www.powiatkoscian.pl
Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Inter-
net: www.koscian.pl
Gmina: 065 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; In-
ternet: gminakoscian.pl
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miasto Koœcian

Na IV sesji, która odbyła się 27 stycznia br. Rada Miej-
ska Kościana podjęła m.in. następujące uchwały:
- w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. Rada Miejska po-
stanowiła o zwiększeniu udziałów w Samorządowym Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych o 3 udziały w kwocie
30.000,00 zł. Do chwili obecnej Gmina Miejska Kościan
posiadała 5 udziałów o wartości 50.000,00 zł,
- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych bę-
dących własnością Gminy Miejskiej Kościan,
- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w
mieście Kościanie,
- w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowa-
nia zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Miejskiej Kościan. Uchwałą umożliwiono wspieranie za-
dań z zakresu rozwoju sportu dzieci, młodzieży i doro-
słych we wszystkich dyscyplinach sportu na terenie Gmi-
ny Miejskiej Kościan. Uchwała w częściach dotyczących
trybu udzielania i rozliczania dotacji uwzględnia dotych-
czas stosowane regulacje zastosowane przy finansowa-
niu sportu kwalifikowanego, które w środowisku sporto-
wym Kościana są już znane,
 - w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i po-
zbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sporto-
wych, nagród i wyróżnień. Uchwała będzie stanowić pod-
stawę do przyznawania sportowcom stypendiów, nagród i
wyróżnień  w 2011 roku i latach następnych,
-w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/364/09 Rady Miej-
skiej Kościana z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na
lata 2010-2014,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowych  położonych w Kościanie przy ul. Generała
Dezyderego Chłapowskiego 13, przy ul. Jana Kasprowi-
cza oraz przy ul. Antoniego Kaźmierczaka na rzecz użyt-
kownika wieczystego,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierża-
wy do 5 lat w trybie bezprzetargowym na część nierucho-
mości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Wła-
dysława Sikorskiego,
- w sprawie aneksu nr 6 do porozumienia międzygminne-
go z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie
Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwie-
rzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji mię-
dzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Uchwałą wprowadzono do porozumienia zapis umożliwia-
jący uczestnikom przekazywanie dodatkowych środków
finansowych na utrzymanie schroniska bez potrzeby zmia-
ny porozumienia,
 - w sprawie reprezentowania Gminy Miejskiej Kościana
w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Ko-
ścianie. Do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie Rada Miejska delegowa-
ła radnych: Karola Pawlaka i Piotra Ruszkiewicza,
 - w sprawie wskazania przez Radę Miejską Kościana
trzech osób do Kapituły Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKU-
JE”. Rada Miejska wskazała radnych: Joannę Albińską,
Elwirę Przybylską oraz Macieja Zielonkę do Kapituły
Nagrody ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE’’,
 - w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej Kościana oraz ustalenia składu oso-
bowego tejże komisji. Powołano Komisję Rewizyjną w
składzie: Stanisław Bartczak – przewodniczący, Stefan
Kaczmarek, Teodor Kubacki, Marta Rudawska, Anna Szel-
ler-Wachowiak, Stefan Wawrzyniak.
Ponadto podczas sesji przyjęto plan pracy Rady na 2011 r.
Przed sesją Rady Miejskiej odbyły się posiedzenia komi-
sji stałych Rady Miejskiej Kościana. Komisje szczegóło-
wo analizowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie oraz opinio-
wały projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady.
Ponadto Rada przyjęła plany pracy komisji na 2011 rok.

Treść uchwał znajdą Państwo na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.koscian.pl w zakładce Biuletynu
Informacji Publicznej.

Z prac
Rady Miejskiej Kościana

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Kościana, któ-
ra odbyła się 27 stycznia br. Przewodniczący Rady Miej-
skiej Kościana Piotr Ruszkiewicz wręczył Przewodniczą-
cemu Zarządu Osiedla „Wolności” Ireneuszowi Beszter-
dzie puchar za zwycięstwo w ubiegłorocznych rozgrywkach
sportowych.

W 2010 roku w 9 turniejach zespoły z poszczególnych
kościańskich osiedli rywalizowały w różnych dyscyplinach
sportowych: w pływaniu, piłce nożnej halowej, koszyków-
ce, strzelaniu, kręglach, tenisie ziemnym i stołowym oraz
w siatkówce plażowej i halowej. W klasyfikacji ogólnej
osiedle Wolności otrzymało 66 pkt, na II miejscu z 56 pkt
uplasowało się osiedle Konstytucji 3 Maja, a na III miej-
scu osiedle Jagiellońskie (51 pkt). Kolejne miejsca zajęły
osiedla: Śródmieście (47 pkt), Błonie (42 pkt), Gurostwo
(36 pkt), Piastowskie (31 pkt), Sikorskiego (31 pkt) oraz
Wesołe Miasteczko (28 pkt).

Puchar Przewodniczącego RM
dla Osiedla Wolności

Osiedle Wolności po raz drugi zwyciężyło w międzyosiedlo-
wych rozgrywkach sportowych i otrzymało puchar przechod-
ni Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana.

Przypominamy, że do końca lutego br. przyjmowane
będą wnioski o przyznanie nagrody miasta Kościana „Ko-
ścian Dziękuje”.

Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez: Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i
kluby radnych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrza Mia-
sta Kościana, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzysze-
nia oraz organizacje społeczne i gospodarcze działające
na terenie miasta oraz co najmniej 50 mieszkańców mia-
sta.

Formularz wniosku dostępny jest na miejskiej stro-
nie internetowej www.koscian.pl, w zakładce Nagrody
Miasta Kościana.

Nagroda w formie statuetki, przyznawana jest raz w
roku przez Kapitułę Nagrody, a wręczana przez Burmi-
strza Miasta Kościana przy okazji Dni Kościana.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji Urzędu
Miejskiego Kościana, tel. 65 512 62 17.

Nagroda
„Kościan Dziękuje”

Poziom wody
w Kanale Obry

Nowe taryfy
za wodę i ścieki

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Kościana
z dniem 1 marca br. w Kościanie ulegają zmianie taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody wzrośnie o 6 gr (tj. o
2,40 %) i będzie wynosić 2,56 zł. Natomiast cena za od-
prowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych wzro-
śnie o 20 gr (tj. o 5,88%) i będzie wynosić 3,60 zł/m3, a dla
działalności gospodarczej wzrośnie o 22 gr (tj. 5,95%) do
wysokości 3,92 zł/m3. Przedstawione powyżej ceny są ce-
nami netto, do których dolicza się podatek VAT w wyso-
kości 8%.

Zmiana taryf spowodowana jest wzrostem cen ener-
gii i napraw urządzeń o 5,27 %, chemikaliów wykorzy-
stywanych w procesie oczyszczania ścieków (niektórych
nawet o 14,63 %), wywozu i zbytu osadu oraz konieczno-
ścią badania gruntów na które wywożony jest osad o
17,65 %, a także realizacją inwestycji zgodnie z przyję-
tym wieloletnim planem na lata 2011-2013, w szczegól-
ności przygotowaniem modernizacji oczyszczalni i prze-
pompowni ścieków.

Stawka opłaty abonamentowej pozostaje bez zmian
od 2007 roku i wynosi 2,50 zł za okres rozliczeniowy.

„Wzrost cen jest nieznaczny i nadal pozostaje na naj-
niższym poziomie w porównaniu z wieloma innymi mia-
stami województwa wielkopolskiego”- podkreśla Bur-
mistrz Miasta Kościana Michał Jurga.

Dla porównania prezentujemy Państwu obowiązują-
ce ceny wody i ścieków w kilkunastu miastach wojewódz-
twa wielkopolskiego.

Miasto Opłata Opłata Razem
za wodę za ścieki  

Czempiń 2,70 4,88 7,58

Grodzisk Wlkp. 2,85 4,97 7,82

Kostrzyn 3,18 3,72 6,90

Kościan 2,50 3,40 5,90

(od 01.03.2011)  2,56  3,60  6,16

Leszno 2,71 4,24 6,95

Nowy Tomyśl 2,83 4,62 7,45

Poznań 3,34 4,54 7,88

Rogoźno 3,07 6,76 9,83

Śrem 3,34 4,64 7,98

Śmigiel 3,00 6,54 9,54

Wschowa 2,52 3,89 6,41

Jarocin 3,20 5,07 8,27

3 lutego br. został odwołany alarm powodziowy dla
Gminy Miejskiej Kościan po ponad trzech tygodniach od
jego ogłoszenia. Jednocześnie odwołano zakaz porusza-
nia się wzdłuż kanału. Poziom wody w Kościańskim Ka-
nale Obry systematycznie opada, aktualnie wynosi 156
cm (stan na 21 lutego br.) Ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców miasta nadal nieczynne pozostaje przejście
pod żelaznym mostem przy targowisku.

Z uwagi na przemoknięte wały, przy poruszaniu się
wzdłuż kanału prosimy zachować szczególną ostrożność.
Przypominamy, że nadal należy stosować się do wszel-
kich komunikatów i ostrzeżeń.

Sprostowanie
W styczniowym numerze Orędownika Samorządowe-

go w artykule „Obchody 92. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego” znalazła się nieprawdziwa informacja:
oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Orkiestra
Dęta OSP Kościan, a nie jak to podano Orkiestra Dęta
„Ton” z Kościana. Serdecznie przepraszamy.

Przypominamy, że w terminie od 1 do 31 marca br. w
kościańskich placówkach oświatowych przyjmowane będą
zapisy do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szko-
łach, oddziałów zerowych oraz klas pierwszych w szkołach
podstawowych. Dotyczy to również dzieci już uczęszczają-
cych do przedszkoli i zerówek. Wszystkie osoby zaintereso-
wane zapisaniem dziecka do przedszkola, zerówki, czy kla-
sy pierwszej, prosimy o kontakt z wybranym przedszkolem
lub szkołą, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

Zapisy dzieci
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powiat Koœciañski

Władze Powiatu Kościańskiego są zaniepokojone pro-
pozycjami zmian systemu ratownictwa medycznego w
Wielkopolsce.

W myśl istniejących propozycji wojewody nowa orga-
nizacja ratownictwa medycznego w Wielkopolsce ma obo-
wiązywać od 1 lipca 2011 roku.  Niepokój władz jest spo-
wodowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze w ramach
proponowanej koncepcji Wielkopolska ma zostać podzie-
lona na pięć rejonów operacyjnych. Powiat kościański ma
przynależeć do rejonu leszczyńskiego.  W tym rejonie znaj-
dować się będzie również miasto Leszno, powiat Lesz-
czyński, powiat Gostyński, powiat Śremski i powiat Ra-

W trosce o system ratownictwa medycznego
wicki. Koncepcja zakłada, że teren ten byłby obsługiwany
przez 13 zespołów ratownictwa medycznego. Żaden ze szpi-
tali na tym terenie nie dysponuje takim taborem. Szpita-
le znajdujące się w naszym rejonie operacyjnym zmuszo-
ne byłyby powołać konsorcja. Obecnie załoga karetki jest
za swoją pracę odpowiedzialna przed dyrektorem swoje-
go szpitala. Konieczność nowej organizacji systemu me-
dycznego rozmywałaby taką odpowiedzialność.

Kolejny powód niepokoju wynika z faktu, że – w myśl
proponowanych zmian - wszystkie połączenia na nume-
ry alarmowe mieszkańców powiatu będą przekierowy-
wane do Leszna. Obecnie połączenia na numer 112 i
998 oraz 999 obsługiwane są przez stworzone w powie-
cie Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie znajdu-
jące się na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nej w Kościanie. Bezpośrednia współpraca dyspozytora
medycznego i strażaka, ich znajomość powiatu i do-
świadczenie skraca czas reakcji służb ratowniczych i
pozwala w jak najszybszym czasie wysłać odpowiednią
pomoc na miejsce wezwania. Koncepcja wojewody rodzi
wątpliwość i pytanie w jaki sposób i kto będzie podej-
mował w Lesznie decyzję o wyjeździe do wzywających
pomocy. Jeśli telefon odbierany w Lesznie miałby być
przekierowany do Kościana i tu miałaby być podejmo-
wana decyzja o działaniu, to dalece wątpliwym jest sens
zmian. Takie rozwiązanie znacząco przedłuża czas re-
akcji służb udzielających pomocy. Gdyby jednak decy-

zja o działaniu podejmowana była w Lesznie to rodzi
się pytanie czy osoba tam zatrudniona będzie miała
rozeznanie, chociażby w topografii terenu miejsca zda-
rzenia, która bezwzględnie ułatwia organizację i sku-
teczność pomocy. Osobną kwestią pozostaje odległość z
Leszna do zakątków naszego powiatu i czas dotarcia
na miejsce oraz niedoskonały system łączności, na któ-
rym w znaczącej mierze opiera się sprawność systemu
proponowanego przez wojewodę.

Oddzielną sprawą jest nieodpowiednia do liczby
mieszkańców powiatu kościańskiego ilość karetek po-
gotowia. W chwili obecnej teren powiatu obsługują dwie
karetki, a równocześnie w powiatach o mniejszej licz-
bie mieszkańców zakontraktowane są trzy karetki.

Starosta Kościański, Andrzej Jęcz na sesji Rady Po-
wiatu – 9 lutego - zarysowując radnym proponowane
zmiany poinformował o przesłanym, wspólnie z Burmi-
strzem Miasta i Gminy Krzywiń na ręce Wojewody Wiel-
kopolskiego piśmie zawierającym negatywną opinię o
proponowanych zmianach oraz o przyjętym 3 lutego przez
Konwent Starostów Wielkopolskich sprzeciwie i nega-
tywnej opinii wobec proponowanej przez wojewodę kon-
cepcji. Zdaniem starosty kwestia bezpieczeństwa me-
dycznego mieszkańców ma fundamentalne znaczenie i
nie może być przedmiotem eksperymentów.  Nie może-
my  - podkreślił - wobec takich propozycji przechodzić
obojętnie.                                                                               bj

Rozstrzygnięto przetarg na remont ulic Sierakowskie-
go i Koszewskiego w Kościanie. Koszt tej powiatowej inwe-
stycji wyniesie 3 miliony 239 tys. złotych. Jej realizacja
będzie możliwa dzięki unijnemu wsparciu, otrzymanemu

Ruszają remonty powiatowych ulic w mieście

Remont ulicy Sierakowskiego i Koszewskiego to kolejna,
duża, powiatowa inwestycja w KościanieKoszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych.

Powiat Kościański dysponuje w tym roku – w wyniku
decyzji rządu - siedem razy mniejszą kwotą pieniędzy na
przeciwdziałanie bezrobociu.

Zadaniem władz powiatu, wynikającym z ustawy o
przeciwdziałaniu bezrobociu jest podejmowanie działań
zmierzających do aktywizacji zawodowej mieszkańców po-
wiatu, działań sprzyjających zmniejszeniu bezrobocia i
tworzeniu nowych miejsc pracy.

Do kreowania tej polityki niezbędne są środki finan-
sowe zabezpieczone w ramach Funduszu Pracy. O wyso-
kości tych środków dla poszczególnych powiatów decyduje
minister pracy i polityki społecznej. Decyzją ministra wy-
sokość środków, które Powiat Kościański otrzyma na re-
alizację działań sprzyjających zmniejszaniu bezrobocia
stanowi niecałe 30% kwoty otrzymanej w roku ubiegłym.
Przy czym obecna stopa bezrobocia w Powiecie Kościań-
skim jest porównywalna do ubiegłorocznej.

Na początku ubiegłego roku Powiat Kościański w
wyniku decyzji ministra na realizację tych zadań otrzy-

7 razy mniej pieniędzy na walkę z bezrobociem!
mał kwotę 3,5 miliona złotych. W ciągu roku, dzięki
zabiegom i podejmowanym przez Powiat inicjatywom
kwota ta wzrosła o kolejnych 3,9 miliona złotych.
Łącznie więc - w 2010 roku -  Powiat Kościański na
aktywizację rynku pracy mógł przeznaczyć kwotę pra-
wie 7,5 miliona złotych. W tym roku minister przyznał
powiatowi kwotę jednego miliona 100 tysięcy złotych.
Taka wysokość środków jest poważnym zagrożeniem dla
realizowanych do tej pory przez władze powiatu dzia-
łań sprzyjających ograniczaniu bezrobocia takich jak:
organizowanie staży dla absolwentów szkół w firmach
na terenie powiatu, wspieraniu przedsiębiorców przy
tworzeniu nowych miejsc pracy. Będą także trudności
przy realizacji zadań polegających na organizowaniu
prac społecznie użytecznych, robót publicznych, prac in-
terwencyjnych, które są organizowane wspólnie z sa-
morządami gminnymi. Stworzone przez ministerstwo
warunki finansowe pozwalają – w chwili obecnej - na
sfinansowanie w tym roku kosztów zatrudnienia tylko

dla 10 osób – w ramach robót publicznych i tylko 58
osób w ramach prac społecznie użytecznych.  Przede
wszystkim jednak znacząco umniejszone środki ogra-
niczą i stawiają pod znakiem zapytania z powodzeniem
realizowany w powiecie program udzielania dotacji oso-
bom bezrobotnym rozpoczynającym działalność gospo-
darczą.  W jego ramach udzielono do tej pory ponad 500
dotacji w wysokości – średnio – 15 tys. złotych, co daje
kwotę 7,5 miliona złotych.

Decyzja ministra budzi poważny niepokój władz po-
wiatu. Starosta Kościański, Andrzej Jęcz zapoznał z sy-
tuacją Radę Powiatu Kościańskiego. Podkreślił jednocze-
śnie, że decyzja ministra pracy, która dotyka wszystkie
samorządy powiatowe w Polsce budzi powszechny sprze-
ciw. Brak akceptacji dla takiej polityki Ministerstwa Pracy
wyraził na swym ostatnim, lutowym posiedzeniu Konwent
Starostów Wielkopolskich. Podobne stanowiska przyjęły
konwenty starostów z całej Polski, a także organizacje
zrzeszające pracodawców.                                                   bj

w wysokości  50% wartości inwestycji w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat ze swoim
wnioskiem trafił na siódme miejsce listy rankingowej gwa-
rantując sobie dofinansowanie budowy. Inwestycja prowa-

dzona i finansowana wspólnie przez Powiat Kościański i
Miasto Kościan jest kontynuacją powiatowego programu
remontu dróg powiatowych w mieście Kościanie.

Prace zostaną przeprowadzone na odcinku długości
1841 metrów. Ulice o szerokości 6 metrów będą miały nową
nawierzchnię, taką jaka została położona podczas ubiegło-
rocznego remontu na alei T. Kościuszki w Kościanie. W ra-
mach inwestycji zostaną wybudowane nowe parkingi z 298
miejscami postojowymi. Plan robót zakłada także, że
wzdłuż ulic powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe.
Ulice zostaną odwodnione, a w miejscu wyciętych drzew
będą nowe nasadzenia.

Remont ulicy Sierakowskiego potrwa do końca czerw-
ca. Z kolei remont ulicy Koszewskiego potrwa do końca sierp-
nia. Prace wykona Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Dro-
most z Żabna.

Obecnie w Zarządzie Dróg Powiatowych trwa postępo-
wanie przetargowe na remont kolejnych kościańskich ulic:
tj. Północnej i Łąkowej. Na jego realizację powiat kościań-
ski również otrzymał wsparcie w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycję wesprze tak-
że miasto Kościan. Ze względu na konieczność wyremonto-
wania mostu na ulicy Łąkowej i wiaduktu na ulicy Północ-
nej zakłada się, że koszt realizacji inwestycji będzie wy-
ższy niż ulic Sierakowskiego i Koszewskiego.                   bj
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Młodzież ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej w
Nietążkowie może zdobywać wiedzę na kilku kierunkach
i w kilku typach szkół. Aktualne propozycje edukacyjne
szkoły to m.in. technik rolnik, technik żywienia i gospo-
darstwa domowego, technik informatyk, a w ramach li-
ceum klasa sportowa i od niedawna klasa językowo – woj-
skowa. Nowością jest także możliwość nauki w zawodzie
technik hotelarstwa  - concierge.

Nowe kierunki cieszą się zainteresowaniem młodzie-
ży. Dyrekcja szkoły wspólnie z władzami powiatu planuje
dalej uatrakcyjniać ofertę edukacyjną szkoły. W ramach
technikum, już od nowego roku szkolnego młodzież będzie
mogła kształcić się w zawodzie technik inżynierii środo-
wiska i melioracji. Wspólnie z władzami powiatu uważa-
my - przyznaje Arleta Adamczak, dyrektor szkoły, że pro-
pozycja nauki na tym kierunku jest nie tylko -  ze względu
na brak fachowców w tej dziedzinie - odpowiedzią na za-
potrzebowanie ogólnopolskiego rynku pracy, ale jest to
również propozycja interesująca. Uczniowie w programie
edukacji będą mieli okazję zdobyć wiedzę w wielu cieka-
wych dziedzinach. Pomogą im w tym m.in. takie przed-
mioty jak budownictwo inżynieryjne, geodezja, meliora-
cja wodna, technika sanitarna, sozologia obszarów wiej-
skich, podstawy hydrometeorologii.

Poza kierunkiem technicznym szkoła przygotowuje
także nową propozycję dla licealistów. Planujemy utwo-
rzyć klasę o profilu językowo-strażackim – mówi dyrektor
Adamczak. Niedawno uruchomiliśmy w naszej szkole kla-
sę o profilu językowo – wojskowym. Inicjatywa ta spotka-
ła się z zainteresowaniem młodzieży. Pomysł się spraw-
dził, a teraz  - wyjaśnia  - planujemy go poszerzyć. Mło-
dzież przywiązuje dużą wagę do możliwości znalezienia
pracy zaraz po ukończeniu szkoły. Przeprowadziliśmy –
mówi dyrektor Adamczak - badanie wśród gimnazjalistów
i jego wyniki wskazują, że będzie zainteresowanie klasą o
strażackim profilu. Podobnie, jak to ma miejsce w przy-
padku klasy wojskowej zajęcia profilowane byłyby pro-
wadzone w pierwszym i drugim roku nauki w liceum. By
zapewnić ich dobry poziom szkoła będzie współpracowała
i korzystała z pomocy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kościanie, Wyższej Szkoły Aspirantów
w Poznaniu, a także Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu, oraz  Ochotniczych Jednostek
Straży Pożarnych z Nietążkowa i Śmigla. Poza nauką na
tym kierunku uczniowie w ramach edukacji będą brali
udział nie tylko w zawodach strażackich, ale będą mięli
okazję do sprawdzenia się na obozach kondycyjno-sporto-
wych. Przygotowywany program edukacji przewiduje, że
uczniowie będą mięli możliwość ukończenia kursu nurka.

Wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych konty-
nuowaniem nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie uczniowie, nauczy-
ciele i dyrekcja szkoły zapraszają w dniach 19 i 26 marca
2011 roku na „Drzwi otwarte”. Telefon kontaktowy do szko-
ły:65 518 00 27                                                                         bj

Nowe kierunki
kształcenia
w Nietążkowie

Szkoła w Nietążkowie przygotowuje dla uczniów nowe kie-
runki.

Starosta Kościański Andrzej Jęcz spotkał się 10
lutego z rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, profesorem Bronisławem Marcinia-
kiem. W spotkaniu, na zaproszenie starosty, uczestni-
czył prof. Krzysztof Krasowski, prorektor ds. kształce-
nia oraz Marian Przyszczypkowski, kierownik Kole-
gium UAM w Kościanie, a także Dorota Lew – Pilar-
ska, Burmistrz Gminy Czempiń, Michał Jurga, Bur-
mistrz Miasta Kościana, Jacek Nowak, Burmistrz
Miasta i Gminy Krzywiń, Wiktor Snela, Burmistrza
Śmigla, Andrzej Przybyła, Zastępca Wójta Gminy Ko-
ścian.

Rektor Uniwersytetu potwierdził wolę dalszego funk-
cjonowania Kolegium UAM w Kościanie. Podczas spotka-
nia uzgodniono, że w najbliższym czasie zostanie podpi-
sany aneks do umowy między samorządami powiatu, a
uczelnią.

W czasie spotkania strona samorządowa przedsta-
wiła władzom uczelni propozycje nowych kierunków, które
mogłyby funkcjonować w kościańskim oddziale uczelni.
Podkreślono, że zapotrzebowanie rynkowe na obecnie
funkcjonujące kierunki wyczerpało się. Przedstawiona
przez samorządowców propozycja to kierunki związane
z gospodarką przestrzenną. Rozmawiano o możliwości
utworzenia - wspólnie z politechniką - studiów inżynier-
skich na tym kierunku, a także o uruchomieniu nowego
kierunku studiów - rozwój i rewitalizacja miast oraz
obszarów wiejskich. Starosta poprosił władze uczelni o

Spotkanie z rektorem
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Podczas spotkania omówiono zasady współpracy samorzą-
dów z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

rozważenie możliwości uruchomienia w Kościanie stu-
diów podyplomowych na kierunkach związanych z eko-
nomią, informatyką, zarządzaniem, ochroną środowiska.
Podczas rozmów rektor Marciniak zadeklarował wolę
podjęcia współpracy uczelni ze szkołami ponadgimna-
zjalnymi z powiatu. Celem tej współpracy byłoby spopu-
laryzowanie przez uczelnię wśród młodzieży takich kie-
runków studiów jak: biologia, fizyka, chemia.               bj

Rada Powiatu Kościańskiego na posiedzeniu w dniu 9
lutego podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji – z
dniem 31 sierpnia 2011 roku - Liceum Ogólnokształcące-
go w Śmiglu.

Mimo podejmowanych w ostatnich latach przez wła-
dze powiatu działań zmierzających do poprawy warun-
ków nauki w szkole, m.im. poprzez jej rozbudowę, mimo
wysokiej jakości pracy szkoły potwierdzanej corocznie do-
brymi wynikami egzaminów maturalnych oraz mimo dzia-
łań, których celem było uatrakcyjnienie oferty edukacyj-
nej placówki; od kilku lat zainteresowanie gimnazjali-
stów edukacją w śmigielskim liceum spada. W roku szkol-
nym 2005/2006 do liceum uczęszczało 166 uczniów. Niż
demograficzny spowodował, że od dwóch lat nie dokonano
naboru uczniów do klasy pierwszej i w bieżącym roku szkol-

Zamiar likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu

nym w  śmigielskim liceum naukę w trzeciej, maturalnej
klasie pobiera 35 uczniów.

Taki stan rzeczy, a także obowiązujące przepisy pra-
wa – ustawa o systemie oświaty – nałożyły na Radę Po-
wiatu konieczność podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji
placówki. Przepisy stanowią, że powiat – organ prowa-
dzący szkołę - musi na pół roku przed planowaną likwi-
dacją placówki poinformować o tym zamiarze rodziców
uczniów, a także wielkopolskiego kuratora oświaty. Rada
w drodze podjętej uchwały postanowiła także, że ucznio-
wie, którzy nie ukończą szkoły będą mogli powtarzać trze-
cią klasę w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie lub w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w
Nietążkowie.                                                                           bj

Powiat Kościański, który jest organem prowadzącym
dla czterech szkół musi spełnić określone przez Kartę Na-
uczyciela wskaźniki wynagrodzeń pedagogów zatrudnio-
nych w podlegających mu placówkach. W przepisach zo-
stały jasno określone wskaźniki wynagrodzeń jakie nale-
ży zapewnić nauczycielom posiadającym określony sto-
pień awansu zawodowego. W przeciwnym razie prawo
nakłada na samorządy konieczność wypłacenia nauczy-
cielom wyrównania.

Przed dwoma laty ustawodawca nałożył również na
samorządy konieczność analizy wynagrodzeń nauczycieli.

W tabeli prezentujemy wynagrodzenie nauczycieli w ujęciu średniorocznym w poszczególnych stopniach
awansu zawodowego.

Stopień awansu średnioroczna średnie wypłacone średnie wynagrodzenie Nadpłata
zawodowego liczba etatów wynagrodzenie wg kwot bazowych (śr. na etat )

(konieczne
do osiągnięcia)

nauczyciel stażysta 10,88 2487,26 2340,11 147,15
nauczyciel kontraktowy 46,34 2919,85 2597,52 322,33
nauczyciel mianowany 67,65 3696,10 3369,75 326,35
nauczyciel dyplomowany 77,97 4598,57 4305,80 292,77

Wynagrodzenie nauczycieli
Zarząd Powiatu Kościańskiego na posiedzeniu w dniu 9
lutego 2011 roku przedłożył Radzie Powiatu informację
za 2010 rok, z której wynika, iż wynagrodzenia nauczycie-
li zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat
są na dobrym poziomie. Zasadność takiej oceny wynika z
tego, że całoroczne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli
w szkołach powiatowych były w ubiegłym roku wyższe od
zagwarantowanych ustawą o ponad 700 tys. złotych. To,
w ocenie Zarządu Powiatu, świadczy o znaczeniu jakie
władze samorządu przykładają do rozwoju powiatowej
oświaty.                                                                                      bj
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w lutym w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.

1. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 1 marca 2011
2. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 2 marca 2011
3. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 3 marca 2011
4. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 4 marca 2011
5. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 5 marca 2011
6. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 6 marca 2011
7. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 7 marca 2011
8. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 8 marca 2011
9. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 9 marca 2011
10. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 10 marca 2011
11. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 11 marca 2011
12. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 12 marca 2011
13. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 13 marca 2011
14.Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 14 marca 2011
15. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 15 marca 2011
16.Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 16 marca 2011
17. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 17 marca 2011
18. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 18 marca 2011
19. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 19 marca 2011
20. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 20 marca 2011
21. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 21 marca 2011
22. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 22 marca 2011
23. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 23 marca 2011
24. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 24 marca 2011
25. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 25 marca 2011
26. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 26 marca 2011
27. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 27 marca 2011
28. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 28 marca 2011
29.Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 29 marca 2011
30. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 30 marca 2011
31.Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 31 marca 2011
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

powiat Koœciañski

Apteki w powiecie

Już 5 marca 2011 roku w Zieleńcu odbędą się IX
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie
Zjazdowym i Snowboardzie.

Udział w zawodach można zgłaszać do 1 marca
w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38, codzien-
nie w godzinach 8:00-15:00. Wówczas koszt zgłoszenia
wynosi 55 złotych dla osoby dorosłej. Młodzież szkół
ponadgimnazjalnych i studenci płacą 45 złotych, mło-
dzież z gimnazjum, dzieci ze szkół podstawowych i
młodsi płacą 30 zł. W przypadku startu w dwóch kon-
kurencjach opłata dodatkowa wynosi 10 złotych. Oso-
by, które nie zgłoszą się wcześniej mogą to zrobić rów-

Za 10 dni
zawody w Zieleńcu

 W Zieleńcu startujemy 5 marca 2011 roku.

nież w dniu zawodów. Biuro zawodów będzie czynne w
godzinach od 8:00 do 9:00. Wówczas opłata za start
wyniesie:dla osoby dorosłej - 65 złotych, dla młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych i  studentów – 55 złotych,
dla młodzieży z gimnazjum, dzieci ze szkół podstawo-
wych i młodszych - 40 zł. W przypadku startu w dwóch
konkurencjach opłata dodatkowa wynosi 10 złotych.
Uiszczenie opłaty startowej uprawnia do korzystania
bezpłatnie w dniu zawodów ze wszystkich wyciągów
Stacji Narciarskiej Winterpol i Gryglówka w godzinach
od godz. 9:00  do 16:00. Opłata startowa, z wyjątkiem
sytuacji, gdy zawody zostaną odwołane nie podlega
zwrotowi. W dniu zawodów wszyscy startujący
muszą zgłosić się do biura mistrzostw, gdzie otrzy-
mają karnet na korzystanie z wyciągu. Kaucja za
karnet wynosi 10 złotych.

Do udziału w zawodach zapraszają: Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie, Urząd Miejski Kościana, Urząd
Gminy Kościan, Urząd Miejski Śmigla, Urząd Gminy
w Czempiniu, Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, Po-
wiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie,
Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Ko-
ścianie. Startujemy o godzinie 10:30 na stoku przy wy-
ciągu „Gryglówka”.

Szczegółowy regulamin Mistrzostw znajduje się na
stronie internetowej powiatu pod adresem www.powiat-
koscian.pl. Zainteresowanych zawodami prosimy o kon-
takt z Beatą Ratajczak z Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie. Nu-
mery telefonów: 0-65 512 70 67, 512 74 33, wew. 28.

Patronat medialny nad zawodami objęła Redakcja
Gazety Kościańskiej i Radio ,,Elka”.bj

Powiat Kościański w ramach programu „Ferie zimo-
we na sportowo” wsparł 25 pomysłów na udane zimowe
wakacje. Łącznie powiat przekazał podmiotom organizu-
jącym wypoczynek prawie 16 tys. złotych.

Pomoc finansowa pozwoliła m.in. na organizację zi-
mowego, lekkoatletycznego  obozu  kondycyjnego, zorgani-
zowanego przez  klub sportowy „JUNIOR” Nietążkowo.
W zajęciach treningowych, które odbywały się dwa razy
dziennie - poranne w pobliskim lesie, a popołudniowe na

Zimowe wakacje
sali  - uczestniczyły 22 osoby.  Młodzież pod okiem trene-
rów i nauczycieli wychowania fizycznego z ZSP w Nietąż-
kowie miała doskonałą okazję do przygotowania się do
rozpoczynającego się niebawem sezonu zawodów lekko-
atletycznych. Obóz był również okazją do promocji wśród
gimnazjalistów klasy sportowej, której otwarcie planuje
szkoła z Nietążkowa.

Powiatowe dofinansowanie pozwoliło również miło
spędzić czas uczniom Zespołu Szkół w Starym Bojanowie.

Z wyjazdów na basen i lodowisko skorzystało prawie 60
osób. Zabawa na basenie, spontanicznie organizowane
wyścigi były okazją do dobrej zabawy. Podobnie pobyt na
lodowisku, gdzie część uczestników miała po raz pierwszy
w życiu okazję spróbować swoich sił w jeździe na łyżwach.
Poza wyjazdami, które zdaniem opiekunów zintegrowały
jego uczestników dzieci brały udział w zajęciach organizo-
wanych na terenie szkoły. Siatkówka i tenis stołowy kró-
lował w szkole.

Z basenowych atrakcji korzystali również uczniowie
Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie. Poza wi-
zytą na basenie zimowe ferie były okazją do zajęć z języka
niemieckiego. Ciekawe zajęcia były realizowane w ramach
międzynarodowego projektu Deutsch-Wagen-Tour. Dzieci
uczą się języka poprzez udział w grach, konkursach i za-
wodach. Do szkoły zawitały lektorki które poprzez inno-
wacyjne metody nauczania propagują naukę języka nie-
mieckiego w Polsce. Na zakończenie językowej przygody
uczniowie otrzymali upominki: torby, koszulki, plecaki.
Wspomniany projekt został nagrodzony certyfikatem „Eu-
ropean Language Label”- europejskim znakiem innowa-
cyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków ob-
cych.  W kolejne dni dzieci miały okazję do sprawdzenia
swych sił na kościańskim lodowisku, sporych emocji do-
starczyły im zorganizowane kolejnego dnia ferii prze-
jażdżki bryczką.

Atrakcyjną propozycję wypoczynku – obóz taneczny -
dla dzieci skupionych w zespole tanecznym „Almena” przy-
gotowała również dzięki powiatowemu wsparciu Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń. 27 dzieci za-
kwaterowanych razem z opiekunami w Schronisku Mło-
dzieżowym w Lubiniu doskonaliło swoje taneczne umie-
jętności w tańcu klasycznym i latynoamerykańskim.
Oprócz tego dzieci miały okazję poznać zasady autopre-
zentacji scenicznej. Uczestniczyły również w tanecznej
sesji zdjęciowej. Dodatkową atrakcją obozu był wewnętrz-
ny turniej taneczny oklaskiwany przez zaproszonych ro-
dziców.

Równie taneczne wakacje dla małych mieszkańców
gminy Czempiń przygotowało czempińskie Centrum Kul-
tury. W karnawałowych zawodach z piratami wzięło udział
ponad 30 dzieci . Bawiący się piraci, księżniczki, elfy i
Sindbad Żeglarz nie tylko tańczyli pirackie tańce, ale bra-
li udział w licznych “pirackich konkurencjach”. Bez wąt-
pienia największa atrakcją karnawałowych zawodów z
piratami było wspólne poszukiwanie skarbów i rywaliza-
cja o miejsce na pirackim statku.

Poza wymienionymi podmiotami wsparcie powiatu
otrzymali: Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORLĘTA”
Czacz, Kościański Klub Sportowy „OBRA” Kościan, Pa-
rafia Rzymsko-Katolicka p.w. Ducha Świętego w Kościa-
nie, Stowarzyszenie „CENTRUM ROZWOJU GMINY
KOŚCIAN” Stare Oborzyska, Uczniowski Klub Sporto-
wy „CZWÓRKA” z Kościana, Uczniowski Klub Sporto-
wy „Orlik” Kokorzyn, Zespół Szkół im. Adama Mickie-
wicza w Lubiniu, Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im.
Jana Pawła II, Ochotnicza Straż Pożarna w Sierako-
wie, Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chła-
powskiego, Zespół Szkół w Czaczu, kwota 800 złotych,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Patrzmy Sercem” z Kościana, Zespół
Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawo-
wa w Starym Luboszu, Szkoła Podstawowa w Kiełcze-
wie, Zespół Szkół Gminy Kościan  Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Starych Oborzyskach, Stowarzyszenie
„Centrum Rozwoju Gminy Kościan” Stare Oborzyska,
Wójt Gminy Kościan.                                                           bj

Czempińskie Centrum Kultury zorganizowało dla dzieci
wakacyjną przygodę z piratami


