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Samorz¹dowyOrêdownik

Jesienią ubiegłego roku Starostwo Powiatowe w Kościa-
nie z powodzeniem skorzystało z możliwości, jakie dawał rzą-
dowy „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011”. Samorządy remontujące w ramach tego programu dro-
gi otrzymują znaczące wsparcie na inwestycje. Ubiegłoroczny,
pozytywnie rozpatrzony wniosek pozwolił na remont drogi z
Czempinia do Iłówca. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 9 czerw-
ca. W uroczystości, mimo deszczowej pogody  wziął udział
Andrzej Jęcz - Starosta Kościański, Piotr Florek - Wojewoda
Wielkopolski, Senator Małgorzata Adamczak, Poseł Wojciech
Ziemniak oraz Dorota Lew Pilarska - Burmistrz Gminy Czem-
piń. Po przecięciu tradycyjnej wstęgi ksiądz proboszcz, Cze-
sław Wojciechowski poświęcił drogę, życząc wszystkim, pie-
szym i kierowcom, bezpiecznych podróży.

Remont prawie 4 km drogi to koszt ponad jednego milio-
na 500 tys. złotych. Ze wspomnianego  „Narodowego Progra-
mu” powiat pozyskał 752 tys. złotych, inwestycję wsparł tak-
że, kwotą 300 tys. złotych, samorząd Gminy Czempiń. Naj-
większe prace remontowe zostały przeprowadzone w grani-
cach Czempinia, na ulicy Poznańskie Przedmieście. Ulica
dzięki nowej nawierzchni, nowym chodnikom i krawężnikom
po obu stronach ulicy, wyznaczonym miejscom parkingowym,
dwóm azylom dla pieszych i dużemu parkingowi przy cmen-
tarzu zyskała nowe oblicze. Poza terenem zabudowanym dro-

11 kilometrów odnowionych dróg
ga została odwodniona, uzupełniono ubytki w nawierzchni,
zainstalowano bariery energochłonne, w najbliższym czasie
wykonawca wykona powierzchniowe utrwalenie drogi. By te
prace mogły być wykonane muszą być sprzyjające warunki
pogodowe.

Otwarta właśnie droga to nie jedyna inwestycja, która
powstanie w powiecie dzięki jego udziałowi w rządowym pro-
gramie. Drugą, będzie droga z Czarkowa do Gryżyny. Staro-
stwo Powiatowe ogłosiło przetarg na przebudowę 7 kilome-
trów tej drogi.

Istniejąca droga jest mocno zniszczona. Bardzo zła na-
wierzchnia powoduje, że po opadach deszczu  stoi woda. W
wielu miejscach nie ma rowów odprowadzających wodę. Bra-
kuje barier energochłonnych oraz zabezpieczeń przy przej-
ściach dla pieszych. Chodniki w miejscowościach są w złym
stanie. W Gryżynie nie ma odwodnienia dróg i kanalizacji
deszczowej. Skrzyżowanie w Gryżynie w chwili obecnej nie
jest najbezpieczniejsze. Przebudowa drogi między tymi miej-
scowościami będzie pierwszym etapem remontu drogi z Czar-
kowa przez Gryżynę do Krzywinia. Podobnie jak w przypadku
drogi z Czempinia do Iłówca na wsparcie tej inwestycji składa-
liśmy wniosek już w ubiegłym roku - mówi Andrzej Jęcz, Sta-
rosta Kościański. Przy pierwszym podziale środków pocho-
dzących z tego programu, przy pozytywnej ocenie, ale z braku

Starosta Kościański w towarzystwie zaproszonych gości otworzył wyremontowaną drogę.

Po remoncie ulica Poznańskie Przedmieście w Czempiniu
wyładniała.

Drugą „schetynówką” będzie droga z Czarkowa do Gryżyny.

Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął decyzję o bu-
dowie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

Decyzją  Zarządu inwestycja będzie w całości sfi-
nansowana ze środków własnych Powiatu. W tym roku
nie możemy liczyć  - mówi starosta Andrzej Jęcz – na
środki zewnętrzne, mimo to podjęliśmy decyzję o budo-
wie boiska jeszcze w tym roku. Nowe boisko, wyremonto-
wana sala i siłownia sprawi, że młodzież już od wrze-
śnia będzie ćwiczyć w lepszych warunkach.  Chcemy tak-
że – dodaje starosta  - by boisko było dostępne, nie tylko
dla uczniów szkoły w godzinach popołudniowych. Obiekt
będzie dozorowany i mamy nadzieję chętnie wykorzysty-
wany przez mieszkańców tej części miasta.

Będzie boisko
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Nowe boisko powstanie do końca wakacji szkolnych.

Boisko będzie miało poliuretanowo – gumową na-
wierzchnię o wymiarach 44 m x22 m. Będzie przysto-
sowane do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę.
Na boisku będzie można również trenować grę w teni-
sa ziemnego. Teren wokół boiska zostanie wyłożony
kostką, wokół będą ławki. Boisko będzie ogrodzone.

Starostwo, które właśnie ogłasza przetarg na wy-
konanie boiska planuje, że prace budowlane, podobnie
jak przy rozpoczynającym się pod koniec czerwca re-
moncie sali gimnastycznej i siłowni zakończą się przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Szacunkowe koszty budowy boiska to kwota 600
tys. złotych. Koszty remontu sali gimnastycznej i si-
łowni to kwota 220 tys. złotych.                                      bj

środków, wsparcia nie otrzymaliśmy.  W czerwcu otrzymali-
śmy informację, że możemy jednak liczyć na wsparcie udziela-
ne również w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. I choć nie będzie wynosiło 50%, jak początkowo
zakładano, a 30 %, to skorzystamy z tej możliwości i dokłada-
jąc pozostałą kwotę z budżetu powiatu wyremontujemy kolejną
drogę – wyjaśnia starosta Jęcz.

Koszt całej inwestycji to ponad 4 miliony 700 tys. złotych.
Otrzymane wsparcie wyniesie ponad jeden milion 400 tys.
złotych. W ramach prac droga na terenie niezabudowanym
zostanie poszerzona do 5,5 m. Na terenie zabudowanym bę-
dzie miała szerokość od 6,60 do 7 metrów. Zostaną wytyczone
pobocza o szerokości od 1,5 m do 2 metrów. Nowe chodniki
będą miały minimalną szerokość 1,5 m. W niebezpiecznych
miejscach zostaną zamontowane bariery energochłonne o
łącznej długości 480 m. Zupełnie nowa nawierzchnia bę-
dzie w Gryżynie. Na pozostałym odcinku remontowa-
nej drogi, po uzupełnieniu nawierzchni, wypełnieniu
ubytków, naprawie odwodnienia będzie wykonane po-
wierzchniowe utrwalenie nawierzchni.

Jeśli środki pozwolą w przyszłym roku zostanie wyremon-
towany drugi odcinek drogi z Gryżyny do Krzywinia. Cała
wyremontowana droga będzie wówczas łączyła drogę krajową
S 5 z drogą wojewódzką przebiegającą przez Krzywiń.       bj
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gmina Koœcian

Zakoñczono prace remontowo-adaptacyjne starej szko³y
w Turwi, której pomieszczenia przeznaczone bêd¹ na miesz-
kania. Koszt zadania opiewa³ na kwotê 174 tys. z³, a wartoœæ
prac remontowych, których wykonawc¹ by³a Firma Us³ugo-
wo-Handlowa ROMI z Kobylina, wynios³a blisko 130 tys. z³.
W ramach adaptacji pomieszczeñ szko³y na mieszkania wyko-
nano nowe kominy, posadzki, schody zewnêtrzne i wewnêtrz-
ne, dokonano wymiany dachu i pokryto go blachodachówk¹
powlekan¹ poliestrem, naprawiono uszkodzone czêœci stropów,
korytarze pomalowano i posadzkê na nich pokryto terakot¹,
wykonano piony instalacji sanitarnej i elektrycznej, zamonto-
wano drzwi do mieszkañ.                                                    (md)

Remonty w Turwi

W dniu 30 maja 2009 roku miała miejsce uroczysta
Sesja Rady Gminy Kościan, podczas której radni podjęli
uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kościan
do podpisania umowy partnerskiej z gminą Bohdalov w
Czechach. Umowa partnerska przed jej podpisaniem od-
czytana została w języku polskim i czeskim, a następnie
podpisali ją Wójt Gminy Kościan – Henryk Bartoszewski
i  Kvetoslav Śafranek – Starosta Gminy Bohdalov. Po pod-
pisaniu umowy Przewodniczący Rady Gminy – Jan Szcze-
paniak wręczył na ręce Starosty okolicznościowy kryształ
z wygrawerowanymi specjalnie na tę okazję herbami „bliź-
niaczych miast”. Swoją partnerską umowę podpisali rów-
nież komendanci ochotniczych straży pożarnych w Sta-
rych Oborzyskach i Bohdalov.

Gmina Kościan od sześciu lat rozwija skutecznie
współpracę z gminą Bohdalov, głównie w zakresie szkol-
nictwa i przyjaźni ochotniczych straży pożarnych obu gmin.
Początek znajomości zapoczątkowali ze strony polskiej –
Leszek Pawlicki, a ze strony czeskiej – Kuba Luděk. Kon-
takty te z czasem przerodziły się w bardziej owocną współ-
pracę na szczeblu władz lokalnych. Współpraca ta ma
mocny wydźwięk kulturalno – edukacyjny. Szczególnie
ważnym elementem współpracy jest wymiana szkolna
uczniów z Bohdalov i uczniów z Gimnazjum w Starych
Oborzyskach. Rokrocznie organizowane są m.in. wakacyj-
ne obozy, imprezy kulturalne i sportowe.                     (mn)

Umowa partnerska
z Gminą Bohdalov

W związku z możliwością uzyskania środków ze-
wnętrznych na inwestycje gminne Rada Gminy Kościan
na ostatniej sesji podjęła stosowną uchwałę. Uchwała ta
dotyczy opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyj-
nego Gminy Kościan na lata 2009-2012. Dotyczy to zadań
takich jak: 
- Centrum integracyjno - rekreacyjne w Spytkówkach,
- Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski.
Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej (współ-
organizacja z Powiatem Kościańskim),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie oraz
kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina.
- Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin -
Racot i Katarzynin - Gryżyna,
- Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w miej-
scowości Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska.
Warto dodać, że nie są to jedyne inwestycje przewidziane
na lata 2009-2012, a jedynie inwestycje realizowane przy
pomocy funduszy pomocowych.                                       (mn)

Wieloletni
Program Inwestycyjny

           28 maja br. odwiedziła naszą gminę delegacja z
Turcji z Aziz Sahin – szefem stowarzyszenia ATIK na cze-
le. Grupa turecka na zaproszenie M. Litke zwiedziła za-
kład Eco – Instal. Następnie w Urzędzie Gminy Kościan
zapoznali się z planami inwestycyjnymi gminy. Zastępca
Wójta przedstawił tereny w Widziszewie, Sierakowie i
Pianowie dla których opracowywane są plany miejscowe z
przeznaczeniem terenów pod działalność gospodarczą.

Delegacja z Turcji
Przedstawiono zalety przygotowanych terenów z uwagi
na lokalizację w odniesieniu do planowanej budowy drogi
ekspresowej S-5 oraz możliwości budowy infrastruktury
na tych terenach. Grupa turecka zainteresowana jest pod-
jęciem współpracy gospodarczej z polskimi firmami oraz
możliwościami zainwestowania w Polsce. Gospodarze
pokazali w terenie strefy przewidziane pod działalność
gospodarczą, jak i walory turystyczne gminy Kościan. (mn)

Dzień Dziecka w Gminie Kościan, z uwagi na niesprzy-
jającą aurę, obchodzono w tym roku w różnych miejsco-
wościach w przeciągu trzech tygodni. W Kiełczewie ro-

Dzień Dziecka w Gminie Kościan
dzice z dziećmi uczestniczyli w Turnieju Rodzin, walcząc
o miano najbardziej usportowionej rodziny. Wśród kon-
kurencji były m.in. skoki w workach, bieg slalomem, bie-
gi z piłeczką pingpongową na łyżce oraz z wodą w kubku,
skoki na skakance, toczenie piłki w tunelu, „sadzenie
ziemniaków”. Uczestnicy festynu mogli podziwiać wystę-
py dzieci tańczących w zespole „Obrzanie” oraz występy
indywidualne i grupowe. Były układy rytmiczne do mu-
zyki, prezentacje w języku niemieckim, Mini Playback
Show oraz rowerowy tor przeszkód. W Starych Oborzy-
skach dzieci brały udział w grach, zabawach i konkur-
sach. Każda klasa przygotowywała też plakat nt. „Dzie-
ci na całym świecie”. Wśród atrakcji przygotowanych
przez nauczycieli znalazło się także malowanie twarzy
specjalnymi kredkami,  tor przeszkód, skoki na skakan-
ce,  jazda na czas rowerem. Największą atrakcją był jed-
nak nadmuchiwany zamek i zjeżdżalnia, do której usta-
wiały się ogromne kolejki. W Racocie świętowano dwu-
krotnie. Pierwsza część obfitowała m.in. w prezentacje
dorobku plastycznego i wokalnego gimnazjalistów, po-
kazy kółka chemicznego pod nazwą „Świat magii”, degu-
stację ciast kuchni europejskich upieczonych przez gim-
nazjalistki pod hasłem „Smaki Europy”. W części dru-
giej w sportowo-intelektualnych konkurencjach uczest-
niczyły wszystkie klasy gimnazjalne wraz z wychowaw-
cami. Do konkurencji sportowych należały m. in. skoki w
dal, rzuty do kosza, jazda na deskorolce, podciąganie na
linie, przejście po bieżni, skoki przez skakankę, uni-ho-
kej, rzuty ringiem. Poza tym trzeba było odgadnąć pań-
stwa i ich stolice, można było pośpiewać na konkursie
muzycznym, a także sprawdzić ortografię. W Nacławiu
przygotowano gry, zabawy i konkursy dla dzieci i rodzi-
ców, malowanie twarzy, przejażdżki bryczkami, dmucha-
ne zamki, pokaz radiowozu policyjnego oraz wozu stra-
żackiego. Dzieci mogły także przymierzyć strój strażac-
ki oraz sprawdzić jak gasi się pożar wężami strażacki-
mi. W Januszewie odbyły się m.in. przejażdżki bryczką i
starymi traktorami, pokazy jazdy na żużlu, mecze dzie-
ci kontra rodzice. Podobne festyny odbywały się w innych
szkołach i sołectwach.                                                    (md)
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miasto Koœcian

XXIII Dni Kościana rozpoczęły cykl imprez w czerwcu
2009 roku. Upłynęły one m.in. na występach artystycz-
nych i koncertach zespołów LosBomberos - muzyka fla-
menco, legendy polskiego bluesa grupy Dżem oraz Kaba-
retonie w czerwcowy sobotni wieczór z prezentacjami ske-
czy przez: Babeczki z Rodzynkiem, Jachim Presents Show,
czy Formację Chatelet.

Święto miasta zainaugurowała uroczysta sesja Rady Miej-
skiej Kościana w piątek 5 czerwca 2009r. o godz. 14.00 w sali
KOK, w trakcie której wygłoszony został przez prof. dr hab.
Marka Ziółkowskiego Wicemarszałka Senatu RP, wykład oko-
licznościowy na temat „Polska 20 lat po 4 czerwcu 1989r.” 

Podczas sesji laureatom nagrody miasta „Kościan
Dziękuje” wręczone zostały statuetki. Otrzymali je:
Bartosz oraz Michał Jurecki - w dowód uznania za
szczególne osiągnięcia sportowe i propagowanie piłki
ręcznej wśród kościańskiej młodzieży, a także Stowa-
rzyszenie Chór Męski „Arion” w Kościanie –  za zasłu-
gi dla rozwoju ruchu chóralnego w Kościanie.

Na uroczystej sesji Wicemarszałek Senatu Prof. Marek Ziółkow-
ski w wystąpieniu przedstawiał następstwa wyborów 1989 roku

Wielotysięczna widownia, zebrana na placu przy pływal-
ni, obejrzała koncert zespołu Dżem

Jeden z kabaretów Formacja Chatelet rozbawiała kościa-
niaków podczas sobotniego Kabaretonu

Dni Kościana w rytmie
flamenco, bluesa
i pokazem kabaretów

Sesja była również m.in. okazją do uhonorowania
uczniów kościańskich szkół nagrodami i wyróżnieniami,
kościaniaków nagrodami za osiągnięcia w rywalizacji
sportowej, stypendiami oświatowymi, czy medalami Brac-
twa Kurkowego.

W niedzielę 7 czerwca 2009r. o godz. 10.00 w sali Ze-
społu Szkół nr 2 w Kościanie odbył się Turniej Piłki Ręcz-
nej Chłopców o Puchar Braci Jureckich - Kościan 2009. 

Uczestniczyło w nim 6 drużyn chłopców klas V-tych szkół
podstawowych. Zwycięzcy z rąk Bartosza i Michała Jurec-
kich otrzymali puchary oraz upominki: I miejsce zajął klub
UKS Orlik Świebodzin, II miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Ko-
ścianie, III miejsce – UKS Spartakus Buk, natomiast IV
miejsce – KPR Wolsztyniak Wolsztyn, V miejsce – Zespół
Szkół nr 3 w Kościanie, a VI miejsce – UKS Spartanie Jerka.

Królem strzelców został Bartosz Wolny z Zespołu Szkół
nr 2 w Kościanie z wynikiem 25 bramek.

Każdy z uczestników turnieju otrzymał  pamiątkową ko-
szulkę z autografami Bartosza i Michała Jureckich oraz
kubki klubu „Tęcza” Kościan. Statuetki dla najlepszych za-
wodników z każdej drużyny ufundował wicestarosta Edward
Strzymiński. Turniej został zorganizowany z inicjatywy rad-
nego Rady Miejskiej Kościana Marka Szymkowiaka.

Turniej o Puchar
Braci Jureckich

Młodzi zawodnicy piłki ręcznej na pamiątkowym zdjęciu z Bartoszem i Michałem Jureckimi

Burmistrz Miasta Kościana

informuje, że na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu
Miejskiego w dniu 17.06.2009r. wywieszone zostały na
okres 3 tygodni następujące wykazy nieruchomości:
- wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej
w Kościanie przy ul. Piaskowej,
- wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w
Kościanie na Os. Nad Łąkami przeznaczonej do wy-
dzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3
lat.

W sobotę 13 czerwca 2009 roku od godz. 18.00 na tere-
nie przy kościańskiej Krytej Pływalni, podczas Pikniku
Balonowego w trakcie I Balonowego Pucharu Wielkopol-
ski 10-14 czerwca 2009 Krotoszyn - Kościan, kościaniacy
mogli obejrzeć starty oraz prezentacje wieczorne balonów.

Niesprzyjająca wietrzna pogoda uniemożliwiła balo-
niarzom sportowe, konkursowe loty nad Kościanem, które
zaplanowane były na piątek i sobotę. Udało się przepro-
wadzić jednak konkursowe loty 14 załóg balonami nad
Krotoszynem, na podstawie których wyłonieni zostali zwy-
cięzcy I Balonowego Pucharu Wielkopolski 10-14 czerwca
2009 Krotoszyn - Kościan.

W klasyfikacji ogólnej najlepszymi okazali się zdo-
bywcy pucharów:
I Miejsce oraz nagrodę ufundowaną przez PZU SA (kame-
ra cyfrowa) otrzymał Pan Bartosz Nowakowski - trzykrot-
ny I Vice Mistrz Kraju, Członek Balonowej Kadry Polski
balonem Anwil Włocławek,
II miejsce oraz nagrodę ufundowaną przez firmę CDRL
Sp.z o.o. z Kościana (nawigacja satelitarna) -  Pan Arka-
diusz Iwański - aktualny II-gi Vice Mistrz Kraju, Członek
Balonowej Kadry Polski - balon Anwil Włocławek,
III miejsce oraz nagrodę ufundowaną przez firmę Eco Instal
z Kościana (nawigacja satelitarna) – Pan Bogdan Prawicki -
pięciokrotny Mistrz Polski, wielokrotny medalista Mi-
strzostw Polski, aktualny I Vice Mistrz kraju, Członek Balo-
nowej Kadry Polski, jeden z dwóch najbardziej utytułowa-
nych pilotów balonowych w Polsce - balon Mróz Leszno.

Puchar Zwycięzcy etapu kościańskiego oraz nagrodę, ob-
raz z pejzażem Kościana, otrzymał pierwszy startujący w
Kościanie, mimo niesprzyjających warunków -  Pan Zbi-
gniew Jagodzik - trzykrotny Mistrz Polski, Członek Balo-
nowej Kadry Polski – Leszno na balonie Preem Leszno.

Podczas Pikniku Balonowego z koncertami zespołów
„Desire”, „Manufunktura”, „Boogie Chilli”, odbyły się star-
ty i loty kilku balonów wraz z Nocnym Pokazem Balonów
i prezentacją sprzętu.

Sponsorem Głównym zawodów i imprezy była fir-
ma PZU S.A., patronat medialny objęły Gazeta Kościań-
ska oraz Radio Elka.

Piknik Balonowy
wraz z Nocnym Pokazem

Uczestnicy zawodów prezentowali swój sprzęt podczas wi-
dowiskowego nocnego pokazu balonów

Kolejny już raz uczniowie beneficjenci pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym w roku szkolnym 2008/2009
będą mogli realizować przyznane stypendia szkolne w szkole
do której uczęszczają, a pozostali w Zespole Szkół nr 2 w
Kościanie. Do rozliczenia przyjęta została forma bezgotów-
kowa na podstawie formularza zamówienia lub refundacji
za uiszczoną fakturę 14 dni od otrzymania decyzji, nie póź-
niej niż do końca sierpnia. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdą Państwo na stronie www.koscian.pl oraz w
Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pod nr tel.
065 5122223 lub 065 5121111 wew. 301.

Stypendia szkolne
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Przy okazji tegorocznej, czternastej edycji ogłaszania
przez „Dziennik ABC” rankingu największych przedsię-
biorstw regionu leszczyńskiego Starosta Kościański, An-
drzej Jęcz wyróżnił i przyznał honorowy tytuł „Przedsię-
biorstwa Roku 2008 na Ziemi Kościańskiej” firmie ME-
PROZET KOŚCIAN S. A.

Okolicznościową statuetkę wraz z gratulacjami Pre-
zesowi firmy Henrykowi Jankowskiemu wręczył Edward
Strzymiński, wicestarosta Kościański podczas Gali Naj-
większych Przedsiębiorstw Regionu Leszczyńskiego zor-
ganizowanej w piątek, 5 czerwca 2009 roku w Jeziorkach.

Ziemia Kościańska - Przedsiębiorstwo 2008 Roku

Gratulacje i pamiątkowy laur prezes H. Jankowski ode-
brał z rąk wicestarosty E. Strzymińskiego. Fot. E. Baldys

Ta kościańska firma to zakład z tradycją. Jest spad-
kobiercą Przedsiębiorstwa Mechanizacji Produkcji Zwie-
rzęcej MEPROZET. Jej dynamiczny rozwój nastąpił jed-
nak po sprywatyzowaniu firmy w 1999 roku.

Do początku lat siedemdziesiątych wykonywało apara-
ty do mleczka słodowego, pompy zacierowe i sprzęt na wy-
posażenie gorzelni. Z biegiem lat zmienił się profil produk-
cji. Wprowadzono produkcję wozów asenizacyjnych. Dziś
firma jest największym producentem wozów asenizacyj-
nych w Polsce i czołowym eksporterem na całą Europę.

Od momentu prywatyzacji do dziś znacznie zwiększyli-
śmy ilość i jakość produkowanych wozów asenizacyjnych.
Było to możliwe dzięki temu, że nasze biuro konstrukcyjne
stworzyło szereg bardzo nowoczesnych rozwiązań konstruk-
cyjnych, których jakość została potwierdzona patentami, a
także medalami i wyróżnieniami otrzymanymi na targach
i wystawach sprzętu rolniczego – mówi Henryk Jankowski,
prezes firmy. Dzięki solidności, rzetelności i stabilności za-
kładu oraz dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej ka-
drze potrafimy - przyznaje prezes Jankowski - spełnić każde
życzenie rolnika.

W poprzednich latach tytuły Przedsiębiorstw Roku
Ziemi Kościańskiej z rąk Starosty Kościańskiego otrzy-
mały:
za rok 2003 - Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska z Ko-
ściana
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
Kościana                                                                                  bj

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie rozstrzygnął
przetarg na budowę parkingu przy ulicy Północnej w Ko-
ścianie. Ten teren od dawna wymagał doinwestowania. Zro-
bimy to tak, że komfort kierowców znacznie się podniesie –
zapewnia kościański starosta, Andrzej Jęcz. Zgodnie z
umową zawartą z wykonawcą, Firmą Usługowo – Han-
dlową  „BRUK-LAND” z Nacławia prace zostaną zakoń-
czone nie później niż do 31 sierpnia 2009 roku. W ramach
inwestycji parkingi o powierzchni prawie 1700 metrów
kwadratowych zostaną wyłożone brukową kostką beto-
nową. W ramach prac, które będą kosztowały blisko 250
tys. złotych zostanie również wyremontowany kilkume-
trowy odcinek chodnika. Środki na inwestycje pochodzą z
budżetu powiatu i miasta Kościana.                                                bj

Parking na Północnej

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nie-
tążkowie zaprosili kolegów z własnej szkoły, a także śmi-
gielskiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum oraz
mieszkańców miasta na spektakl przygotowany z okazji
XX rocznicy pierwszych w powojennej Polsce częściowo
wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Sena-
tu. Premiera odbyła się 4 czerwca. Dla uczniów spektakl
zaprezentowano w szkole. Mieszkańców Śmigla młodzi
artyści zaprosili do śmigielskiego Centrum Kultury.

Całość artystycznego przedsięwzięcia była osadzona
w kontekście życia gospodarczego, stąd przewrotny tytuł
„W dobie kartek żywnościowych i ku odrodzeniu Polski -
lata osiemdziesiąte.”

Spektakl przygotowany pod kierunkiem Grzegorza
Głowackiego i Wawrzyna Koniecznego miał dwie części.
Pierwsza miała charakter wprowadzenia. Artyści m.in.
prezentując slajdy przypomnieli codzienność lat osiem-
dziesiątych. Z kolei druga część, satyryczno – muzyczna
miała weselszy charakter. Artyści w błyskotliwy i żarto-
bliwy sposób opisali przemiany i absurdy społeczno-go-
spodarcze PRL. Wzorem dla realizacji części artystycznej
był tzw. Bareizm, czyli styl twórczości filmowej Stanisła-
wa Barei, która, jak powszechnie wiadomo, charaktery-
zuje się absurdalnym poczuciem humoru oraz opartą o
wnikliwe obserwacje autora satyrą.

Oryginalne ujęcie tematu pozwoliło widzom z dystan-
sem i uśmiechem odnieść się do problemów życia w PRL-
u i przemiany, która nastąpiła po 4 czerwca 1989 roku.

bj

Młodzież o 4 czerwca

Kolegium UAM w Kościanie informuje,
że w roku akademickim 2009/2010

odbędzie się nabór
na następujące kierunki:

1. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
Politologia, specjalność: administracja samorządo-
wa,
2. Wydział Studiów Edukacyjnych, Pedagogika,
specjalność : resocjalizacja,
3. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
specjalność: gospodarka przestrzenna.

Nabór odbywa się na studia stacjonarne i niestacjo-
narne, zaoczne. Informacje na temat naboru można
uzyskać w Kolegium UAM w Kościanie lub pod nu-
merem telefonu: 065 511 09 87.                             mr

Zarząd Powiatu Kościańskiego rozpatrzył złożone
wnioski i przyznał środki na prace związane z konser-
wacją i restauracją zabytków. Dwa wnioski spełniły wy-
mogi formalne. Wsparcie w wysokości 40 tys. złotych
otrzymała parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Kościa-
nie. Środki zostaną przeznaczone na remont pokrycia
dachowego kościoła oraz naprawę więźby dachowej.
Wartość kosztorysowa prac to ponad jeden milion zło-
tych. Drugi, pozytywnie rozpatrzony wniosek złożyła
parafia p.w. Wszystkich Świętych w Starym Białczu.
Wnioskodawca otrzyma wsparcie w wysokości 10 tys.
złotych na prace dekarsko-murarskie i wymianę połaci
dachowej kościoła. Wartość kosztorysowa planowanych
przez parafię prac wynosi ponad 240 tys.                     bj

Dotacje
na remont zabytków

 Na remont kościoła w Starym Białczu przyznano dotację
w wysokości 10 tys. złotych.

We wtorek, 2 czerwca przed budynkiem Starostwa Po-
wiatowego w Kościanie przechodnie otrzymywali w ra-
mach kolejnej akcji „Powiat Kościański dba o środowi-
sko” energooszczędną świetlówkę wraz z listem zachęca-
jącym do oszczędzania energii.

Równocześnie z akcją na ulicy odbywało się rozstrzy-
gnięcie plastycznego konkursu dla uczniów szkół podsta-
wowych zorganizowanego pod hasłem „Oszczędzając ener-
gię dbamy o środowisko”. W czasie uroczystości, która
odbyła się w Zespole Szkół im. Konopnickiej w Kościanie,
Starosta Kościański, Andrzej Jęcz podkreślił, że inicjaty-

Darmowe świetlówki – akcja ekologiczna
wa starostwa ma uczulić mieszkańców powiatu na kwe-
stię ochrony energii.

Starostwo zakupiło 1000 energooszczędnych świetlówek.
Część została rozdana mieszkańcom, a część, w piątek 5
czerwca, w Dniu Ochrony Środowiska, została rozdana
wszystkim uczniom klas drugich szkół podstawowych całe-
go powiatu. Wraz ze świetlówkami dzieci otrzymały list, w
którym starosta zachęcał ich do oszczędzania energii.

Ekologiczna akcja została zorganizowana we współpracy
z firmą Philips. Obecny na rozstrzygnięciu konkursu pre-
zes firmy, Romuald Wojtkowiak podkreślił, że Powiat Ko-
ściański jest pierwszym samorządem, który zwrócił się do
firmy z ofertą akcji propagującej oszczędzanie energii i
wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne. Ta ini-
cjatywa jest tym cenniejsza – przyznał prezes – że od 2012
roku stare żarówki nie będą już produkowane.                bj

W ramach powiatowej akcji od 8 do 30 czerwca
wszyscy myślący o wymianie starych żarówkę na
energooszczędne będą mogli zakupić żarówki
PHILIPS w cenach promocyjnych w dwóch ko-
ściańskich sklepach:
Filia BHU S.A. w Kościanie, ul. Północna 3, tel.
(065) 5122683,
Hurtownia – Sklep Elektryczno Oświetleniowy w
Kościanie, ul. Rynek 17, tel. (065) 5114203.
PAMIĘTAJMY !

„Oszczędzając energię dbamy o środowisko”
Oszczędzając energię dbamy o środowisko – to hasło akcji zachę-
cającej do wymiany żarówek na energooszczędne świetlówki.
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7 czerwca 2009  roku odbyły się  w Racocie Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wzięły udział
42 drużyny w tym: 18 drużyn męskich, 3 drużyny kobiece
i 21 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zawody roze-
grane zostały w konkurencjach: ćwiczenia bojowe, szta-
feta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, a dla MDP
sztafeta 400 m z przeszkodami. Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze są jedną z form szkolenia strażaków
ochotników, pozwalających również sprawdzić stan wy-
posażenia w poszczególnych jednostkach OSP. W czasie
ćwiczeń przed zawodami i w trakcie zawodów strażacy
nabierają nawyków, które w czasie akcji gaśniczej, w
warunkach stresu, pozwalają im niemal automatycznie
wykonywać podstawowe czynności związane z budową
linii gaśniczych  i gaszeniem pożaru. Zawody mają rów-
nież szczególne znaczenie dla młodzieży, która w prak-
tyce poznaje podstawowy sprzęt  pożarniczy, uczy się
zasad budowy linii gaśniczej oraz zasad zespołowego
działania. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Kościanie. Puchary i nagrody dla uczestników zawo-
dów ufundował Wójt Gminy Kościan.

Rywalizacja była bardzo zacięta i zakończyła się na-
stępującymi wynikami w poszczególnych kategoriach.
W klasyfikacji młodzieżowych drużyn pożarniczych
wśród dziewcząt wygrały Spytkówki przed Starymi Obo-
rzyskami i Racotem, a wśród chłopców  zwyciężył Racot
przed Kokorzynem II i Sierakowem. W kategorii bobiet
(grupa C) pierwsze miejsce zajęły reprezentantki Ko-
korzyna wyprzedzając Wławie i Stare Oborzyska. W
najbardziej prestiżowej kategorii mężczyzn (grupa A)
triumfowali reprezentanci Turwi przed Racotem I i Ra-
cotem II. Puchar Wójta za rywalizację w ćwiczeniach
bojowych wywalczyła drużyna OSP Turew.             (mk)

Gminne zawody
sportowo
- pożarnicze

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kościanie
oraz Zespół

Hotelowo - Gastronomiczny
„Niedźwiedź” w Nowym Dębcu

zapraszają na

VII Bieg
Romantyczny Parami

który odbędzie się w sobotę
27 czerwca 2009r.

o godz. 19.00
w Nowym Dębcu.

Zapisy od godz. 18.00
w sekretariacie zawodów
przy ZHG „Niedźwiedź”

Przewodniczący Rady Gminy Kościan
zaprasza

na sesję Rady Gminy,
która odbędzie się

30 czerwca 2009r. o godz. 17.00
w świetlicy wiejskiej w Widziszewie.

W programie m.in. uchwały o zbyciu mieszkań w
Turwi, o przejęciu gruntów od Agencji Rolnej Skarbu
Państwa, o realizacji boiska wielofunkcyjnego przy

Szkole Podstawowej w Starym Luboszu.

W niedzielne popołudnie 14 czerwca 2009 roku odbyły
się w Racocie zawody drezynowe w ramach eliminacji po-
wiatowych IV Mistrzostw Wielkopolski w Wyścigach Dre-
zyn Ręcznych. Zawody rozegrano na dystansie 250 me-
trów i połączono je z piknikiem w ramach miejsko-gmin-
nych obchodów Dni Kościana, podczas którego licznie zgro-
madzeni kibice mogli skorzystać z rekreacyjnych prze-
jażdżek drezynami. W zawodach wzięło udział 12 cztero-
osobowych osad. Wygrała, podobnie jak przed rokiem, dru-
żyna Lubuszczaków w czasie 35,11 sekundy, minimalnie
wyprzedzając ekipy Lubosza i Żółwi z Racotu.   Zawodnicy

Wyścigi Drezyn Ręcznych
najlepszej osady otrzymali markowe zegarki, a trzy naj-
lepsze drużyny prawo startu w Finałach Mistrzostw Wiel-
kopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych, które odbędą się
26 lipca 2009r. w Jutrosinie. Najlepsza osada kobieca
(Sołtyski) otrzymała nagrodę Wójta Gminy Kościan –
obiad w restauracji. Organizatorami zawodów byli Lokal-
na Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska”, Międzyg-
minny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan przy pomocy
OSP Racot oraz wsparciu finansowym Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu.                                                   (md)
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O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko

w związku z przystąpieniem do sporządzania zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Kościana

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1,
art. 40, 41, 42 i 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) burmistrz
miasta Kościana zawiadamia o przystąpieniu do prze-
prowadzania strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w związku z przystąpieniem do sporzą-
dzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana,
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kościana nr XXIV/
256/08 z dnia 27 listopada  2008 r.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy każdy może złożyć wnio-
ski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją dotyczącą zakresu w/w zmian w Urzę-
dzie Miejskim w Kościanie.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do w/w
zakresu zmian, dla których będzie wykonana progno-
za. Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pi-
semnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o
podpisie elektronicznym na adres gm@koscian.pl w
termie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu
przez Burmistrza Miasta Kościana. Uwagi i wnioski
złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kościańskie dzieci i młodzież, jak co roku, będą mogły
spędzić wakacyjny czas na zorganizowanych formach wypo-
czynku zarówno w mieście, jak i poza nim. Miasto Kościan
także w tym roku dofinansowało letni wypoczynek dla dzieci
i młodzieży. Kwotę 44 tys. złotych na zorganizowanie obozu
nad morzem dla 100 dzieci w wieku od 7 do 16 lat z rodzin bez
zabezpieczenia socjalnego i z problemami uzależnień, otrzy-
mała Komenda Hufca ZHP w Kościanie. Kościańska mło-
dzież wytypowana przez szkoły w uzgodnieniu z OPS  wypo-
czywać będzie na dwóch 10-dniowych turnusach w Ostrowie
k/ Jastrzębiej Góry.

Ponadto środki na organizację zajęć wakacyjnych i półko-
lonii dla dzieci pozostających w wakacje w domu otrzymały
Parafia pw. Św. Brata Alberta oraz Parafia pw. Św. Ducha.

Dzieci będą mogły skorzystać również z propozycji Ko-
ściańskiego Ośrodka Kultury, oferującego w terminie od 6 do
10 lipca Warsztaty Teatralno-Kuglarskie (Teatr Cieni, Teatr
Chiński, żonglerka, szczudła i in.) oraz Kurs Tańca Nowocze-
snego (jazz, hip-hop, latino, funky, itp.), a od 3 do 14 sierpnia
– „Lato w KOK”, czyli zajęcia sportowe, zajęcia tematyczne
(plastyczne, teatralne), gry i zabawy ruchowe, wyjścia na pły-
walnię, podchody oraz wycieczki autokarowe do poznańskie-
go kina oraz Gospodarstwa Agroturystycznego w Kluczewie.
Szczegóły znajdą Państwo na www.kok.koscian.pl.

Zajęcia sportowe i sportowo-rekreacyjne o charakterze
profilaktycznym przygotowały na tegoroczne wakacje także
kościańskie szkoły, w których uzyskać można na ten temat
pełną informację. Rada os. Jagiellońskiego od 3 do 7 sierpnia
planuje natomiast dla dzieci Wesołe Wakacje.

Dla dzieci z terenu powiatu kościańskiego na okres waka-
cyjny od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 16.00 przy-
gotowana została oferta tańszego wstępu na basen w cenie 3
zł za godzinę.

Wypoczynek letni

W weekend od 19-21 czerwca Kościan był gospoda-
rzem Festiwalu Aktywnego Ruchu Twórczego F-art. Roz-
począł się w piątek 19 czerwca w KOK-u Pokazem sukni
wieczorowych, następnie na wystawie fotografii Bogdan
Ludowicz prezentował swoje „Portrety teatralne”, po czym
Teatr 112 przedstawił spektakl premierowy „To była pięk-

Festiwal F-art
na...”, a Teatr Formy z Wrocławia - widowisko plenerowe
„Walka postu z karnawałem”.   Następnego dnia w sobotę
20 czerwca od godz. 15.00 na kościańskim rynku podczas
Festiwalu Sztuk Wszelakich uczestniczyć można było w
happeningach, akcjach ulicznych, czy samodzielnie wyko-
nać wyroby na stoiskach garncarskim, malarskim, rzeź-
biarskim oraz wikliniarskim. O zmroku natomiast Ry-
nek zamienił się w scenę widowiska plenerowego „Trzy
życia Salvadora Dali” Teatru Pławna 9. Niedziela nato-
miast upłynęła na koncertach na Rynku. Wystąpił zespół
„Nawiasem mówiąc”, a wieczorem Koncert „Nowa Era
Brzmienia” dała Poznańska Orkiestra Kameralna pod
dyrekcją Macieja Sztora z solistą Michałem Ciesielskim
– gitara elektryczna i wizualizacjami Krzysztofa Owczar-
ka.

Natomiast w piątek 26 czerwca o godz. 21.00 sean-
sem „Podwójne życie Weroniki” zainaugurowane zostanie
kino letnie, a w sobotę 27 czerwca o godz. 19.15 w Kościele
Farnym w Koncercie wystąpi sopranistka Elżbieta Towar-
nicka z zespołem: Marek Stefański - organy, Mariusz Pę-
działek- obój, Krzysztof Wojczuk - skrzypce. Szczegółowy
program imprez znajdą Państwo na stronie www.ko-
scian.pl oraz www.kok.koscian.pl.

Budowa dróg, oświetlenia, boisk sportowych i prace
termomodernizacyjne są priorytetem samorządu kościań-
skiego i głównymi zadaniami tegorocznego lata.

Aktualnie przebudowywana jest jezdnia na ulicy Korcza-
ka o długości ok. 230 mb z kostki betonowej z chodnikami i
kanalizacją deszczową za łączną kwotę blisko 301 tys. zł.

Na początku lipca rozpoczną się prace przebudowy na-
wierzchni w ul. Dąbrowskiego, gdzie powstanie jezdnia o
długości 424 mb z kostki betonowej z chodnikami, kana-
lizacją deszczową oraz parkingami.

Trwa procedura przetargowa na przebudowę drogi w ul.
Kasprowicza na odcinku od ul. Maya do ul. Dąbrowskiego o
długości 344 mb z kostki betonowej z chodnikami po obu
stronach wraz z kanalizacją deszczową. W drodze przetar-
gu na przełomie miesiąca wyłonieni zostaną wykonawcy
kolejnych zadań drogowych: przebudowa ul. Nowowiejskie-
go, gdzie na długości 430 mb kostką betonową utwardzona
będzie droga i chodniki po obu jej stronach, przebudowa ul.
Kątnej – ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o długości
130 mb oraz ul. Krzywej od ul. Topolowej do Torowej na
nawierzchnię z kostki betonowej z chodnikami.

Na osiedlu Jagiellońskim przebudowywane jest oświe-
tlenie parkowe - 110 lamp wymienianych jest na nowe. Na
osiedlach Piastowskim i Gen. Wł. Sikorskiego, poprzez od-
malowanie, zabezpieczenie fundamentów przed korozją oraz
wymianę elementów szklanych w oprawach oświetleniowych,
kapitalnie wyremontowane zostały istniejące lampy. Obec-
nie prace remontowe są realizowane na kościańskim Rynku
i ulicach przyległych oraz osiedlu Konstytucji 3 Maja.

W Zespole Szkół nr 3 w Kościanie w ramach zadań
termomodernizacyjnych, za cenę 230.452,68 zł w budyn-
kach B i C wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa
na wykonaną z PCV. W lipcu wyremontowany zostanie
także dach budynku szkoły na dwóch sektorach, łączni-
kach oraz sali sportowej, poprzez ocieplenie wraz z pokry-
ciem za łączną kwotę 161.526,85 zł.

Rozpoczęła się także budowa kompleksu „Moje Bo-
isko- Orlik 2012” na os. Konstytucji 3 Maja. Będzie to
miejsce rekreacji i gier zespołowych kościańskiej młodzie-
ży oraz treningów grup sportowych.

Letnie inwestycje
Rozpoczęły się już prace ziemne w ulicy Korczaka

Zakończył się pierwszy rok szkolny zajęć pozalekcyj-
nych projektu „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w któ-
rych brało udział ponad tysiąc uczniów (517 dziewcząt i
527 chłopców).

Uczniowie kościańskich szkół podstawowych i gimna-
zjów mogli wybrać uczestnictwo w kołach rozwijających
kompetencje kluczowe: koło matematyczne „Wesoły ma-
tematyk” i koło przyrodnicze „Mały Badacz Świata” dla
uczniów szkoły podstawowej, jak również koło matema-
tyczne „Lubię liczyć i liczę na siebie”, koło informatyczno-
techniczne „Młody inżynier”, a także zajęciach dydaktycz-
no-wyrównawczych z matematyki i przyrody, języków ob-
cych angielskiego i niemieckiego, reedukacji, gimnastyce
korekcyjno-kompensacyjnej, w tym zajęciach na basenie
oraz warsztatach rozwoju inteligencji społecznej i emo-
cjonalnej, warsztatach techniki skutecznego uczenia się,
zajęciach z logopedą, a także z psychologiem. Uczestnicy
koła „Szkoła demokracji” brali również udział w wykła-
dach akademickich o tematyce praw człowieka. W ramach
Międzyszkolnego kółka językowego gimnazjaliści uczyli
się języków hiszpańskiego i francuskiego.

Podsumowaniem wybranych zajęć były olimpiady mię-
dzyszkolne, finałem których było uzyskanie certyfikatów
oraz publikacji książkowych, mających rozwijać zaintere-
sowania oraz wiedzę.

- Potrzeby oświaty są ogromne, dzięki wsparciu ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego możemy wyrównywać szanse edukacyjne ko-
ściańskich dzieci i młodzieży, a szkoły doposażyć w sprzęt –
podkreśla Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga -
Każda ze szkół otrzymała niezbędne do prowadzenia zajęć
dla nauczycieli i uczniów pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
multimedialny m.in. 3 laptopy, drukarkę kolorową, 2 pro-
jektory multimedialne z ekranami oraz cyfrowe aparaty
fotograficzne.

Uczestnicy zajęć odnoszą wiele sukcesów na konkur-
sach i olimpiadach, szczegółowe informacje na stronie in-
ternetowej projektu: www.koscian.pl/efs

Projekt trwa do sierpnia 2010 r., we wrześniu nato-
miast przeprowadzona zostanie wśród uczniów kościań-
skich szkół rekrutacja do zajęć na kolejny rok szkolny.

Pozyskane środki stanowią rozszerzenie oferty propo-
nowanych w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży, pozwo-
liły objąć specjalistyczną opieką wszystkich zależnie od
potrzeb i zainteresowań, jak również doposażyć placówki
w zakupiony dzięki dofinansowaniu sprzęt i pomoce dy-
daktyczne.

Półmetek projektu
edukacyjnego
dla uczniów

Urząd Miejski Kościana zawiadamia, że w dniach 22
czerwca – 10 lipca 2009r. KASA Urzędu mieszcząca się
na parterze w budynku Al. Kościuszki 22 w Kościanie
będzie nieczynna.
Należności za podatki i opłaty lokalne bez dodatkowych
kosztów regulować można w oddziałach Banku Spół-
dzielczego w Kościanie.
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We wtorek, 16 czerwca w Zespole Szkół im. Marii Konop-
nickiej w Kościanie odbyło się podsumowanie sportowego
roku szkolnego 2008 – 2009. Na uroczystości gościli ucznio-
wie - zdobywcy nagród na turniejach sportowych oraz na-
uczyciele wychowania fizycznego.

Miniony rok szkolny to 42 imprezy sportowe o randze
Mistrzostw Powiatu Kościańskiego, zorganizowane dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych. Łącznie we wszystkich zawodach wzięło udział
około 2800 osób. Najlepsi zawodnicy i drużyny awansowały
do zawodów rejonowych, a następnie do Mistrzostw Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

W roku szkolnym 2008/2009 PSZS w Kościanie zorgani-
zował również zawody na szczeblu rejonowym w tenisie sto-
łowym chłopców i dziewcząt szkół podstawowych, gimna-
zjalnych oraz ponadgimnazjalnych. PSZS współorganizował
Półfinał Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego Szkół
podstawowych w Piłce Koszykowej Chłopców, Finał Mi-
strzostw Województwa Wielkopolskiego w Tenisie Stołowym
Gimnazjów oraz Finał Mistrzostw Województwa Wielko-
polskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Pod-
stawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych, w któ-
rych udział wzięło 2200 uczniów.

W listopadzie ubiegłego roku Starostwo Powiatowe w
Kościanie i PSZS zorganizowali na ulicach Kościana IV Mię-
dzynarodowy „Kościański Półmaraton” im. Dr-a Henryka
Florkowskiego. W zawodach wzięło udział 503 sportowców z
Polski, Ukrainy, Kenii, Rosji i Niemiec. Ponadto Szkolny
Związek Sportowy i kościańskie starostwo już siódmy raz
zorganizowali Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Nar-
ciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu. Na zawo-
dach pojawiło się 186 narciarzy z powiatu kościańskiego.

Na podsumowaniu laureaci zawodów otrzymali pamiąt-
kowe medale. Zawodnikom i nauczycielom gratulacje złożył
Edward Strzymiński, Wicestarosta Kościański. W trakcie
uroczystości uhonorowano także nauczycieli i organizato-
rów wydarzeń sportowych, którzy mieli wkład w osiągnięcia
młodzieży. Specjalne podziękowanie za wieloletnie pełnie-
nie funkcji Powiatowego Organizatora Sportu Dzieci i Mło-
dzieży otrzymał pan Mirosław Bernard.                                                mr

Podsumowanie
roku sportowego

Wicestarosta Kościański, E. Strzymiński pogratulował za-
wodnikom tegorocznych sukcesów.

Starosta Kościański, Andrzej Jęcz powołał nowy skład
Powiatowej Rady Zatrudnienia. Rada jest ciałem opiniu-
jącym i doradczym starosty. W skład Rady wchodzi 15
osób. Jej przewodniczącym jest Edward Strzymiński,
Wicestarosta Kościański. Poza przewodniczącym Radę
tworzą:
- włodarze gmin: Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Ko-
ścian, Wiesława Poleszak – Kraczewska, Zastępca Bur-
mistrza Śmigla, Paweł Buksalewicz, Burmistrz Miasta i
Gminy Krzywiń, Dorota Lew –Pilarska, Burmistrz Gmi-
ny Czempiń, Michał Jurga, Burmistrz Kościana,
- przedstawiciele społeczno – zawodowych organizacji rol-
niczych: Bernard Ptak, reprezentujący Związek Zawodowy
Rolnictwa „Samoobrona”, Jan Jurga, reprezentujący Okrę-
gowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,

Nowa Rada Zatrudnienia
- przedstawiciele izb rolniczych, Zygmunt Konieczny, re-
prezentujący Wielkopolską Izbę Rolniczą,
- przedstawiciele organizacji związkowych: Andrzej Jor-
deczka, reprezentujący Zarząd Regionu NSZZ „Solidar-
ność”, Józef Abraszkiewicz, reprezentujący Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych, Anna Bossy, repre-
zentująca Ogólnopolski Ziązek Zawodowy Pielęgniarek i
Położnych,
-  przedstawiciele organizacji pracodawców: Karol Paw-
lak, reprezentujący Powiatowy Cech Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Kościanie, Zygmunt Pawłowski, reprezen-
tujący Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej,
- przedstawiciel organizacji zajmującej się problemami
rynku pracy: Damian Łakomy, reprezentujący Stowarzy-
szenie Wspierania Przedsiębiorczości.                              bj

Kończy się rok szkolny, a to czas egzaminów i podsu-
mowania całorocznej pracy. Uczniowie z Zespołu Szkół im.
M. Konopnickiej w Kościanie mają szczególny powód do
zadowolenia. Wyniki, które osiągnęli uczniowie kończący
szkołę podstawową dały im 8. miejsce na 70 jednostek
specjalnych z czterech województw, podlegających okrę-
gowej komisji egzaminacyjnej w Poznaniu. Wyniki egza-
minu gimnazjalistów były jeszcze lepsze. Z części huma-
nistycznej dały szkole 6. miejsce. Takie samo miejsce za-
jęła szkoła z egzaminu językowego.

Cieszymy się z sukcesu naszej młodzieży – przyznaje
M. Dyszkiewicz, dyrektor szkoły. Chciałabym by nasze
wyniki i osiągnięcia były odbierane jako dowód tego, że
nie jesteśmy szkołą ostatniej szansy. Niestety taki jej ob-
raz tkwi jeszcze w znacznej grupie lokalnej społeczności.
Nie jesteśmy szkołą otoczoną wielkim murem, do której
chodzą dzieci zamknięte na świat. Dzięki specjalnej ofer-
cie edukacyjnej i wychowawczej wspieramy rozwój na-
szych podopiecznych i pomagamy wielu z nich funkcjo-
nować w dorosłym życiu. Bez cienia wątpliwości – przy-
znaje M. Dyszkiewicz – możemy powiedzieć, że nasza
szkoła to szkoła  specjalnych sukcesów, specjalnych, bo
często niewielkich, niezauważalnych, wynikających z
możliwości odkrywania, a następnie rozwijania swoich
umiejętności. Te nasze sukcesy są niezwykle ważne dla
każdego dziecka, mobilizują do dalszej pracy, sprzyjają
dalszemu rozwojowi. Zachęcam rodziców dzieci, które
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go, by nie patrzyli na nas przez negatywny stereotyp, ale
przez pryzmat sukcesów naszych uczniów. Odnoszonych
– mówi z dumą dyrektor – nie tylko w nauce, ale w wielu
konkursach, przeglądach artystycznych i tanecznych,
zawodach i turniejach sportowych.

Dajemy szanse – szkoła z uśmiechem w tle
W skład Zespołu Szkół wchodzą: szkoła podstawo-

wa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła
przysposabiająca do pracy i oddziały rewalidacyjno-
wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim. Jej kapitał to 35 lat tradycji, wy-
kwalifikowana kadra pedagogiczna, odpowiednie wa-
runki lokalowe, znaczna liczba godzin rewalidacyjnych,
w ramach których prowadzone są zajęcia logopedycz-
ne, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, te-
rapia Biofiedbeck i Tomatis, terapia polisensoryczna
w sali doświadczania świata, arteterapia, muzykote-
rapia, usprawnianie motoryki małej i dużej. Ponadto
placówka wyposażona jest w profesjonalny gabinet re-
habilitacyjny, minisiłownię i salę gimnastyczną, a co
najważniejsze w sprzęt specjalistyczny do diagnozy i
terapii wielu zaburzeń.                                                  bj
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w lipcu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 1 lipca 2009
2. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 2 lipca 2009
3. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 3 lipca 2009
4. Medyk Kościan ul. Wolności 27 4 lipca 2009
5. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 5 lipca 2009
6. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 6 lipca 2009
7. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 7 lipca 2009
8. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 8 lipca 2009
9. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 9 lipca 2009
10.Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 10 lipca 2009
11. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 11 lipca 2009
12.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 12 lipca 2009
13. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 13 lipca 2009
14. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 14 lipca 2009
15. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 15 lipca 2009
16. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 16 lipca 2009
17. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 17 lipca 2009
18. Medyk Kościan ul. Wolności 27 18 lipca 2009
19. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 19 lipca 2009
20. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 20 lipca 2009
21. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 21 lipca 2009
22. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 22 lipca 2009
23. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 23 lipca 2009
24.Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 24 lipca 2009
25. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 25 lipca 2009
26.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 26 lipca 2009
27. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 27 lipca 2009
28. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 28 lipca 2009
29. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 29 lipca 2009
30. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 30 lipca 2009
31. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 31 lipca 2009
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

Apteki w powiecie

powiat Koœciañski

W ramach akcji „Powiat Kościański dba o środowi-
sko” we wtorek, 2 czerwca został rozstrzygnięty plastycz-
ny konkurs dla uczniów szkół podstawowych zorganizo-
wany pod hasłem „Oszczędzając energię dbamy o środo-
wisko”.  Głównym celem konkursu, w którym brali udział
uczniowie wraz z nauczycielami, była promocja wiedzy o
energii i środowisku, a także zwrócenie uwagi na to, w
jaki sposób użytkujemy energię w szkole, w domu oraz
zachęcenie młodych ludzi do takiego jej użytkowania, by
racjonalnie i oszczędnie nią gospodarować.

Konkurs był jednym z elementów naszej akcji, której
celem jest promocja oszczędzania energii elektrycznej –
mówiła w czasie uroczystego podsumowania konkursu
Beata Kownacka, naczelnik wydziału Architektury, Bu-
downictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowe-
go w Kościanie. W marcu apelowaliśmy do mieszkańców
powiatu o udział w ogólnoświatowej akcji, polegającej na
godzinnym wyłączeniu prądu w dniu 28 marca. Na kon-
kurs, który miał zwrócić dzieciom uwagę na potrzebę po-

szanowania energii napłynęło 65 grupowych prac z 7 szkół.
Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu było także
zaangażowanie nauczycieli, którzy musieli przedstawić
dzieciom, np. w formie specjalnych zajęć problematykę
związaną z konkursem – wyjaśniała Beata Kownacka.

W uroczystości podsumowania konkursu obok Andrze-
ja Jęcza, Starosty Kościańskiego i Iwony Bereszyńskiej,
Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego, wzięli
udział także wspierający konkurs przedstawiciele firmy
Philips, na czele z prezesem Romualdem Wojtkowiakiem
oraz Dorota Krystyna Lew, Burmistrz Czempinia i Ma-
ciej Kasprzak, Zastępca Burmistrza Kościana.
Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe.
W I kategorii uczniów klas I-III: pierwsze miejsce
zajęli:
-  Jędrzej Kaniweski, Wojciech Grzelka (kl. 1)  - z Zespołu
Szkół NR 3 w Kościanie,
- Eryk Apolinarski, Łukasz Michalak (kl. 1) – z Zespołu
Szkół Nr 3 w Kościanie,
Adam Bartkowiak, Zuzanna Duszak (kl.1) - z Zespołu
Szkół Nr 3 w Kościanie,
2 miejsce zajęli -
- Łukasz Lucerek, Paweł Piotrkowski, Adrian Stefaniak z
klasy III Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie,
-Maciej Kuta, Aleksander Papież, Dominik Drost z klasy
III  Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie,
3 miejsce zajęli:
- Izabella Wierzbińska, Eryk Długosz z I kalsy Szkoły Pod-
stawowej w Racocie

W II kategorii uczniów klas IV – VI pierwsze miejsce
zajęli:
- Maria Piszcz, Sonia Jakubiak z klasy VI Szkoły Podsta-
wowej w Czempiniu
2 miejsce zajęli:
Piotr Michalski, Filip Flieger, Norbert Mikuła z IV klasy
Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie
3 miejsce zajęli:
Ola Dykcik, Wiktoria Tic, Ulka Walińska z VI klasy Ze-
społu Szkół nr 1 w Kościanie

Wyróżniono: Jakuba Sikorę, Jakuba Koniecznego, Kry-
stiana Kuczyńskiego z V klasy Zespołu Szkół w Lubiniu.
Starosta w towarzystwie zaproszonych gości podziękował
zwycięzcom za udział w konkursie i wręczył nagrody. Na proś-
bę prezesa firmy Philips odważny Norbert Mikuła, uczeń IV
klasy Zespołu Szkół nr 1, w imieniu wszystkich uczestników
konkursu wyrzucił przez okno symboliczną, pluszową żarów-
kę, żegnając w ten sposób stare żarówki.                            bj

Zwycięzcy konkursu doskonale wiedzą  jak oszczędzać energię.

Oszczędzając energię
dbamy o środowisko

W ramach prowadzonego drugi sezon w Powiecie Ko-
ściańskim programu regulacji liczebności lisa, który ma
sprzyjać zwiększeniu liczby zajęcy szaraków na przeło-
mie 2008 i 2009 roku odstrzelono 914 lisów. W środę, 10
czerwca odbyło się w Racocie podsumowanie programu
organizowanego przez starostwo powiatowe we współpracy
z naukowcami ze Stacji Badawczej Polskiego Związku
Łowieckiego w Czempiniu i myśliwymi z powiatu.

Cieszę się, że we współpracy ze Stacją Badawczą PZŁ w
Czempiniu i myśliwymi z naszego powiatu drugi sezon re-
alizujemy zadanie, które wpłynie na zachowanie równowa-
gi gatunków lisów i zajęcy – mówił witając gości Andrzej
Jęcz, Starosta Kościański. Nasz program – dodał - do któ-
rego realizacji zachęciła nas Stacja Badawcza posłużył za
przykład dla innych samorządów województwa.

Informując o wynikach odstrzału lisów dr Robert Ka-
mieniarz – zastępca kierownika Stacji Badawczej -  wyja-
śnił, że po odstrzale, czyli po 30 marca, w naszym powiecie
było 7 lisów na 1000 ha. W ubiegłym roku, w tym samym
okresie, lisów było więcej, 9 na 1000 ha. By myśleć o sku-
tecznej i trwałej reintrodukcji zająca szaraka na naszym
terenie nie powinno być – zdaniem naukowców – więcej
lisów niż 3 osobniki na obszarze 1000 ha. Doktor Kamie-
niarz mówiąc o populacji zająca poinformował, że obecnie,
średnio w Powiecie Kościańskim na obszarze 100 ha żyją 3
zające szaraki.

W ramach podsumowania programu rozstrzygnięto
ogłoszone wśród myśliwych konkursy. W konkursie indy-
widualnym na „Lisiarza Roku”, myśliwym, który odstrze-
lił najwięcej lisów - 61 - został Leszek Stachowiak z Ośrod-
ka Hodowli Zwierzyny Stadniny Koni ”Racot”. O dwa
mniej, 59 osobników odstrzelił ubiegłoroczny zwycięzca
Józef Wasielewski, reprezentujący Koło Łowieckie „Knie-
ja” Poznań. Miejsce 3. zajął Andrzej Oleksiewicz ze Stacji
Badawczej PZŁ w Czempiniu, który odstrzelił 50 lisów.
Miejsce 4 zajął Sebastian Jankowski z Koła Łowieckiego
Knieja Śmigiel, który odstrzelił 33 lisy. Na piątym miej-
scu – z 32 odstrzelonymi lisami - znalazł się Krzysztof
Kuciak z Koła Łowieckiego „Knieja” z Kościana. Zwycięz-
ca konkursu, z rąk starosty, Andrzeja Jęcza, odebrał pa-
miątkową statuetkę wraz z gratulacjami oraz zaprosze-
nie na polowanie na owce muflona. Pozostali myśliwi, wraz
z gratulacjami odebrali myśliwskie nagrody.

W konkursie zbiorowym wzięło udział 8 kół i zarzą-
dów obwodów łowieckich. Najwięcej lisów odstrzelili my-
śliwi z Ośrodka Hodowli Zwierzyny Stadnina Koni „Ra-
cot”. Drugie miejsce zajęli myśliwi z Koła Łowieckiego
„Szarak” z Krzywinia, trzecie myśliwi ze Stacji Badaw-
czej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu – Ośro-
dek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ. Zdobywcy pierwszego
miejsca otrzymali z rąk starosty symboliczny czek na 8
tys. złotych. Za tą kwotę zostaną jesienią zakupione zają-
ce, które będą wypuszczone na terenie obwodów będących
pod opieką zwycięzcy. Wszystkie koła biorące udział w
konkursie otrzymały w ramach nagrody zakupione przez
Starostwo Powiatowe nory do polowania na lisy. Fundu-
sze na program reintrodukcji pochodzą z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska.                                         bj

Mniej lisów
to więcej zajęcy

Najwięcej lisów odstrzelili myśliwi z Ośrodka Hodowli
Zwierzyny Stadnina Koni „Racot”.


