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Przez ponad trzy lata, od stycznia 2004 roku w Gazecie Koœciañskiej mogliœcie Pañstwo znaleŸæ pismo, „Orêdownik
Powiatowy”, w którym w³adze Powiatu Koœciañskiego prezentowa³y i przybli¿a³y Pañstwu informacje na temat podejmowa-
nych przez samorz¹d powiatowy dzia³añ.

Dziœ pragniemy Pañstwu zaprezentowaæ now¹ formu³ê samorz¹dowego informatora, „Orêdownik Samorz¹dowy”, który
bêdzie wydawany wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Koœcianie, Urz¹d Miasta Koœciana i Urz¹d Gminy Koœcian. Mamy
nadziejê, ¿e ta nowa inicjatywa wydawnicza, która jest efektem dobrej wspó³pracy tych trzech podmiotów sprawi, ¿e informacja
o ¿yciu samorz¹dowym bêdzie pe³niejsza i spotka siê z Pañstwa zainteresowaniem.

Henryk Bartoszewski Micha³ Jurga   Andrzej Jêcz
Wójt Gminy Koœcian Burmistrz Miasta Koœciana  Starosta Koœciañski

Koœcian, maj 2007 roku

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej wyłoniła firmę, która zajmie się modernizacją
oddziału reumatologicznego. Szpital przygotowuje się
także do zakupu aparatu rentgenowskiego i czeka na roz-
strzygnięcie konkursu w Norweskim Mechanizmie Finan-
sowym. W ramach programów związanych z opieką zdro-
wotną i opieką nad dzieckiem możliwe jest uzyskanie
85% wsparcia na projekty związane z ochroną zdrowia.

Modernizacja oddziału reumatologicznego jest konse-
kwencją przeniesienia reumatologii do Kościana – tłuma-
czy Piotr Lehman, dyrektor szpitala – decyzję o przenie-
sieniu podjęliśmy, ponieważ śmigielska lecznica nie speł-
niała warunków oddziału reumatologicznego. Decyzję
podjęto po rozmowach ze śmigielskimi  radnymi. Dyrek-
tor Lehman i Starosta Kościański – Andrzej Jęcz spo-
tkali się z radnymi i przedstawili korzyści wynikające z
przeniesienia. Ludzie pozytywnie przyjęli decyzję, oddział
powinien znajdować się w strukturze szpitala wieloprofi-
lowego, gdzie zapewniona zostanie kompleksowa pomoc –
tłumaczy dyrektor.

Koszt remontu oddziału wyniesie milion złotych, zaj-
mie się nim firma wyłoniona na drodze przetargu. Szpi-
tal miał trudności z wyłonieniem wykonawcy, ponieważ
firma zajmująca się modernizacją musi mieć profil wielo-
zadaniowy. Prace obejmą modernizację całego bloku znaj-
dującego się nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.
Trzeba przeprowadzić nie tylko podstawowe prace remon-
towe ale także należy doprowadzić wodę, kanalizację, tlen
itp. – tłumaczy Lehman. Dyrekcja planuje uruchomić od-
dział przed końcem tego roku.

Kolejnym poważnym wydatkiem dla szpitala jest
zakup nowoczesnego aparatu rentgenowskiego. Jego
koszt to 500 tys. zł.  Decyzja o zakupie jest bardzo uza-
sadniona – W tej chwili region powiatu kościańskiego ob-
sługuje jeden aparat rentgenowski. Nie jest to stary sprzęt,
jednak ilość pracy jaką wykonuje przekracza jego możli-
wości. Dlatego postanowiliśmy zakupić drugi aparat, któ-
ry wejdzie na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego.  – mówi dyrektor.  Koszt kupna aparatu jest roz-
bity na dwa działy, 300 tys. zł kosztuje sam aparat, 200
tys. zł to koszt montażu, zbudowania ciemni i całego za-
plecza, z którego będą korzystać technicy.

Oprócz prowadzonych inwestycji kościański szpital
stara się także o środki na nowe projekty. Właśnie zo-

Szpital tuż przed zmianami
stały złożone dwa wnioski do Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego. Pierwszy z oddanych projektów doty-
czy modernizacji oddziałów - wewnętrznego i dziecięcego,
w drugim staramy się o dofinansowanie zakupu nowej
aparatury medycznej. Łączna kwota tych projektów to
ponad 9 mln zł. – opisuje dyrektor. Pozytywne rozstrzy-
gnięcie konkursów zapewni szpitalowi możliwość zaku-
pu nowego echokardiografu, aparatu do znieczulenia
ogólnego i respiratora, pozwoli także na remont dwóch
oddziałów. Po modernizacji w każdym pokoju znajdzie
się łazienka, zostanie podniesiony standard świadczo-
nych usług. Oprócz modernizacji pomieszczeń i zakupu
nowego sprzętu medycznego w ramach projektów prze-
widziano programy profilaktyczne, m.in. z zakresu pro-
filaktyki chorób nowotworowych, sercowo – naczynio-
wych czy wczesnego wykrywania wad słuchu u noworod-
ków. Zdaniem dyrektora, jeśli nie uda się pozyskać środ-
ków z tego funduszu znacznie łatwiej będzie ubiegać się
o pieniądze z innych źródeł. Dokumentacja projektów
liczy ponad 200 stron, z takim zapleczem i doświadcze-

alizacja poprawi komfort pracy lekarzy, a przede wszyst-
kim usprawni leczenie chorych. Zdaniem dyrekcji inwe-
stycje prowadzone wspólnie z samorządami doprowadzą
do unowocześnienia szpitala na czym skorzystają pa-
cjenci.

Podjęte inwestycje mają również gwarantować szpi-
talowi rozwój w przyszłości. W najbliższym czasie podję-
te zostaną decyzje – informuje starosta A. Jęcz – określa-
jące sieć szpitali publicznych. Chcemy przedstawić wiele
argumentów na rzecz umieszczenia w tej sieci szpitala w
Kościanie. Stąd też postanowiliśmy wesprzeć działania mo-
dernizacyjne w kwocie 500 tys. złotych. Samorządy gmin-
ne powiatu kościańskiego przekażą szpitalowi kwotę 100
tys. złotych. Wierzymy – przyznaje starosta – że stan bu-
dynków szpitala i jego wyposażenie, brak zadłużenia oraz
wysokie kwalifikacje personelu medycznego zagwarantują
jego trwałą pozycję na mapie placówek służby zdrowia w
Wielkopolsce. Wierzymy, także że nie zaszkodzą temu ostat-
nie wydarzenia związane ze strajkiem lekarzy.                     mr

Wyremontowany oddział będzie się znajdował nad Oddziałem Ratunkowym.

niem łatwo będzie przy-
stosować wniosek dla
potrzeb innych progra-
mów.

Obecnie w szpitalu
trwa strajk, szpital funk-
cjonuje jak na ostrym dy-
żurze. Lekarze podjęli
decyzję o strajku, jednak
nadal najważniejsze jest
ludzkie życie – mówi dy-
rektor – z 47 lekarzy pra-
cuje 17, wykonują oni tyl-
ko zabiegi ratujące życie,
wszystkie planowe opera-
cje zostały odwołane. Le-
karze będą strajkować do
momentu, kiedy rząd po-
dejmie rozmowy z przed-
stawicielami strajkują-
cych.

Kościański szpital
ma przed sobą wiele
trudnych zadań, ich re-

Przypominamy/informujemy, że przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie działa Zespół
Wsparcia Rodziny. W ramach Zespołu bezpłatne dyżury
pełnią: prawnik, psycholog i pracownik socjalny. Dyżury
pełnione są w środy w godzinach 1500-1700 w siedzibie
Centrum, ul Kaźmierczaka 41, tel. (065) 511 98 32, 5 11
01 66.

Z pomocy specjalistów korzystać mogą mieszkańcy
powiatu kościańskiego znajdujący się w sytuacji kryzy-
sowej, osoby wymagające wsparcia i pomocy, rodziny nie-
wydolne wychowawczo.

Zespół
Wsparcia Rodziny
przy Powiatowym
Centrum
Pomocy  Rodzinie
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Jest absolutorium
Na kwietniowej sesji radni po rozpatrzeniu sprawoz-

dania z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2006r. ,
na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, w głosowaniu
jawnym udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta
Kościana.  Przy okazji informujemy, że na stronie inter-
netowej miasta www.koscian.pl dostępna jest publika-
cja, wydana w ramach programu „Przejrzysta Polska” –
Informator Budżetowy Miasta Kościana za 2006r.” czyli
skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy.

Dotacja na rentgen
Na ostatniej sesji kościańscy radni podjęli także

uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 25.000
zł dla kościańskiego szpitala na zakup nowego aparatu
rentgenowskiego. Zakupienie przez SP ZOZ nowego apa-
ratu jest koniecznością, ponieważ dotychczas eksploato-
wane nie spełniały podstawowych wymogów bezpieczeń-
stwa. W trosce o zdrowie i życie pacjentów kościańskiego
szpitala, władze miasta zadecydowały o dofinansowa-
niu zakupu nowego aparatu Rtg.

W sprawie
drogi ekspresowej „S5”
Mając na uwadze rozwój gospodarczy Miasta Kościana
i Powiatu Kościańskiego, a także dostępność komunika-
cyjną mieszkańców do głównych ośrodków wielkomiej-
skich w Polsce Rada Miejska Kościana przyjęła stano-
wisko, w którym uważa za konieczne zbudowanie drogi
ekspresowej S5 łączącej Gdańsk, Poznań z Wrocławiem
i przebiegającej przez teren Powiatu Kościańskiego.
Rada podkreśliła, że wpisanie tej inwestycji na listę prio-
rytetową inwestycji finansowanych w ramach Krajowe-
go Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
byłoby powrotem do pierwotnej koncepcji ogólnokrajo-
wych inwestycji drogowych, przygotowanych na lata 2007-
2013 przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad w War-
szawie.

Zdaniem Rady Miejskiej realizacja tego przedsię-
wzięcia jest konieczna ze względu na potrzebę wzrostu
bezpieczeństwa na drogach oraz ze względu na decyzję o
organizacji w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej
2012. Rada Miejska wskazała ponadto na kluczową rolę
drogi S5 w aktywizacji gospodarczej i zawodowej miesz-
kańców żyjących  na terenach, przez które  przebiegnie
trasa w tym także na terenie Miasta Kościana.

Łazienki nie na sprzedaż
Taką decyzję podjęli radni uchylając tym samym wy-

rażoną w uchwale Nr XIX/187/03 z dnia 29.12.2003r.  zgodę
na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej
8. Aktualnie dla przedmiotowego terenu opracowywany
jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W poniedziałek 7 maja 2007 roku w Starostwie Po-
wiatowym w Kościanie Andrzej Jęcz, Starosta Kościań-
ski spotkał się z Michałem Jurgą, Burmistrzem Miasta
Kościana i z Romanem Biniszkiewiczem, dyrektorem
Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Polskich
Kolei Państwowych z Poznania.

Podczas spotkania przedstawiciele samorządów i
kolei omawiali możliwości współpracy.
Podpisano list intencyjny w tej sprawie.
W liście czytamy m.in. :
„Strony listu intencyjnego uznając za istotne:
- trwały i zrównoważony rozwój lokalny,
- oczekiwania społeczne oraz stron listu intencyjnego
związane z przyszłą modernizacją linii kolejowej E 59
na odcinku Poznań –Wrocław oraz stworzeniem przy-
jaznej i bezpiecznej przestrzeni dla podróżujących i
mieszkańców Miasta Kościana i Powiatu Kościańskie-
go,
- wzmocnienie znaczenia transportu kolejowego, osobo-
wego na szczeblu lokalnym, podniesienie jakości obsługi
przewozowej i zaplecza dla świadczonych usług,

List intencyjny o współpracy
z PKP S. A. podpisany

- fakt, że w interesie stron leży wpływ na przyszłość in-
westycji kolejowych, w sposób służący mieszkańcom mia-
sta i powiatu kościańskiego,
- promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy
między partnerami lokalnymi i innymi przedsiębior-
stwami,
postanawiają
1.     Zainicjować partnerską współpracę, której celem
jest:
a)     Podjęcie działań na rzecz modernizacji, określenia
sposobu zagospodarowania i nadania nowoczesnych stan-
dardów nieruchomościom stanowiącym własność PKP
S.A. na terenie Kościana, ze szczególnym uwzględnie-
niem dworca kolejowego,
b)     Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, po-
prawiającej krajobraz miejski, z zachowaniem funkcji
dworca kolejowego,
c)     Przywrócenie należytego wizerunku i znaczenia dla
miasta i powiatu kościańskiego budynku dworca kolejo-
wego, jako pierwszego punktu styczności pasażerów z
miastem i powiatem kościańskim.                               krs

W Urzędzie Miejskim opracowywanych jest osiem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go dla następujących terenów położonych w Kościa-
nie: „Łazienki”, „za obwodnicą”,  przy ul. Czem-
pińskiej, przy ul. Nacławskiej  - Wyzwolenia, przy
ul. Śmigielskiej (wlot do miasta), na os. Konstytu-
cji 3 Maja, przy ul. Śmigielskiej (teren Szkoły Za-
wodowej), pomiędzy ul. Św. Ducha, Marcinkow-
skiego i Grodziską.

W chwili obecnej plany są w trakcie uzgadniania z
organami właściwymi do uzgadniania i opiniowania
planów. Po uzyskaniu uzgodnień, projekty planów wy-
łożone zostaną do publicznego wglądu. W tym czasie
przeprowadzona zostanie także dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planów. krs

Prace nad planamiNa początku czerwca pierwszą, dwudniową wizytę w
Kościanie złoży delegacja spółki wodociągowej OASEN z
Goudy w Holandii, którą reprezentować będą  Peter Men-
se szef  Produkcji i Dystrybucji oraz Harrie Timmer z
Departamentu Badań i Rozwoju. Jest to jedna z naj-
większych spółek wodociągowych Holandii, której udzia-
łowcami są samorządy lokalne. Spółka posiada nie tylko
nowoczesne zaplecze w zakresie rozwiązań technicznych
i technologicznych związanych z dystrybucją wody, ale
bogate, praktyczne doświadczenie w tworzeniu i zarzą-
dzaniu nowoczesnymi strukturami organizacyjnymi, od-
powiedzialnymi za zadania gmin w zakresie gospodarki
wodno – ściekowej.

W związku z planowanymi przez rząd zmianami
ustawy o finansach publicznych (ustawa  ta reguluje
status zakładów budżetowych), które wprowadzić mają
likwidację zakładów   budżetowych i tworzeniem w ich

O dystrybucji, zarządzaniu i nie tylko...
miejsce np. spółek prawa handlowego, istotny element
w przyszłej współpracy między Kościanem a OASEN
stanowić może wymiana ekspercka w zakresie prze-
kształceń, tworzenia, organizacji i zarządzania podmio-
tami odpowiadającymi za gospodarkę wodno-ściekową,
zarówno w układzie miasta jak i współpracy międzyg-
minnej.

Program wizyty zakłada m.in. zapoznanie gości z dzia-
łającym na terenie miasta zakładem, strukturą organi-
zacyjną i sposobem zarządzania jednostkami organiza-
cyjnymi, odpowiedzialnymi za realizację zadań publicz-
nych miasta, w tym gospodarkę wodno-ściekową, zaopa-
trzenie w wodę, system kanalizacji, usuwanie i oczysz-
czanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i po-
rządku oraz urządzeń sanitarnych . O rezultatach pierw-
szej wizyty i ustaleniach stron co do dalszej współpracy
będziemy Państwa informować.                                     sm

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga przekazał
Henrykowi Kasińskiemu Komendantowi Komendy Po-
wiatowej Policji w Kościanie komputer Notebook z opro-
gramowaniem oraz alkogogle. Notebook wraz z alkogo-
glami wykorzystywane są do pracy przy realizacji pro-
gramów profilaktyczno-prewencyjnych realizowanych
przez kościańskich policjantów. Łączna wartość sprzętu
wyniosła 4.300 zł, a zakup sfinansowany został z miej-
skich środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.  krs

Wsparcie dla policji
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27 kwietnia br. zakończyły  się   wybory sołtysów  oraz
rad  sołeckich  w 37  wsiach   Gminy  Kościan , na kaden-
cję  2007 – 2011.

Kadencja  sołtysów i  członków  rad  sołeckich zgod-
nie z  statutami sołectw trwa  cztery  lata Zebrania
wyborcze zwołane  zostały  przez  Wójta  Gminy .Roz-
poczęły  się od dnia 2 lutego br. w miejscowości  Boni-
kowo a zakończyły się 27 kwietnia br. w Wławiu. Za-
interesowanie mieszkańców wyborami  sołtysów było
bardzo  duże , sale  w  których  odbywały  się  wybory
były  niejednorotnie wypełnione do ostatniego  miej-
sca . Sołtys oraz członkowie rady  sołeckiej wybierani
byli w głosowaniu  tajnym , bezpośrednim , spośród
nieograniczonej  liczby  kandydatów przez  stałych
uprawnionych do  głosowania mieszkańców  sołectwa.
W 15 miejscowościach wybrano nowych sołtysów a w
pozostałych 22 funkcję  sołtysa powierzono dotych-
czasowym sołtysom. Nowymi sołtysami wybrani  zo-
stali:
Pan Marek  Kaczmarek w Bonikowie
Pan Piotr Matuszkowiak w Chorynii
Pani Wanda   Szczepaniak  w  Darnowie
Pan Mirosław  Buchowski  w   Nowym   Dębcu
Pan Krzysztof  Stanisławiak w   Gryżynie
Pan Wojciech  Wolsztyński  w  Kawczynie
Pan Krzysztof Jankowski w  Kokorzynie
Pan Krzysztof Kasperek w Nielęgowie
Pan Tadeusz  Andrzejewski w  Nowym  Luboszu
Pan Grzegorz  Koleśniczenko w Pianowie
Pani Renata Bielawska w Sierakowie
Pan Andrzej Ratajczak w Spytkówkach
Pan Jan Frąckowiak w Starch  Oborzyskach
Pan Szymon Nejranowski w  Wławiu
Pan Roman  Andrzejewski w  Wyskoci.

We wszystkich zebraniach wyborczych oprócz miesz-
kańców wsi  uczestniczyli :Wójt  Gminy Henryk  Barto-
szewski, radni  Rady Gminy, przedstawiciele Policji oraz
pracownicy  Urzędu Gminy.                                              hk

Wybory zakończone

Wójt Henryk Bartoszewski zaprosił gminnych raj-
ców na objazdówkę po wschodniej części Gminy Ko-
ścian. Radni odwiedzili między innymi Racot, Spyt-
kówki, Turew, Gryżynę, Nowy Dębiec, Nacław, Czar-
kowo. Wysłuchali relacji wójta z wyborczych zebrań
sołeckich, zapoznali się z problemami mieszkańców
oraz propozycjami inwestycji i remontów w tych miej-
scowościach. Informacje te będą podstawą do realiza-
cji bieżących potrzeb, a także założeń budżetowych
na rok 2008. Objazd Rady po pozostałej części gminy
odbędzie się w czerwcu.                                                md

Komisja Wyjazdowa
Rady Gminy Kościan

Już po raz drugi strona przygotowana przez zespół
uczniów Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków  w Raco-
cie zajęła I miejsce w  konkursie „Folklor mojego regio-
nu”.

„Folklor mojego regionu” to ogólnopolski konkurs orga-
nizowany przez polski portal edukacyjny Interkl@sa we
współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi. W IV edycji
konkursu o nazwie „Folklor mojego regionu - historie
ludzi i miejsc”, zadaniem szkolnych zespołów było przygo-
towanie ciekawej strony przedstawiającej dziedzictwo wy-
branego regionu Polski na podstawie historii miejsc i ludzi.

Prace zostały przygotowane na podstawie własnych do-
świadczeń uczniów - rozmów z najstarszymi mieszkańca-
mi regionu, pracownikami ośrodków kultury, muzeów, skan-
senów i innych instytucji podtrzymujących tradycję i pro-
mujących lokalną historię oraz folklor, relacji z wycieczek w
ciekawe miejsca, zdjęć i rysunków.

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, obowiąz-
kiem było zaprezentowanie zebranych informacji w wy-
branym języku obcym: angielskim, niemieckim, fran-
cuskim lub rosyjskim.

Zespół z naszego gimnazjum w składzie: Agnieszka
Kujawa, Daniel Kamiński, Edyta Halaburda, Zuzanna
Pacholczyk, Marta Matyja, Mateusz Nowak, Daniel Smo-
larek, Bartosz Woźniak pod opieką pani Mirosławy Pra-
łat przygotował stronę „Turew - portret wsi wielko-
polskiej”.

Gmina Kościan, podobnie jak w latach
ubiegłych, umożliwi dzieciom i młodzieży wy-
poczynek podczas wakacji letnich. Dzięki fun-
duszom z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
młodzież z terenu Gminy Kościan będzie mo-
gła wypocząć na bezpłatnych obozach sporto-
wo – rekreacyjnych w Ścięgnach koło Karpa-
cza (40), Kaliszu Pomorskim (20) oraz obozie
rowerowym po Ziemi Kościańskiej (10), a tak-
że na dwutygodniowych półkoloniach o charak-
terze wyjazdowo – wycieczkowym organizowa-
nych przez szkoły gminne. Ponadto dofinan-
sowane zostaną obozy wypoczynkowe: w Za-
kopanem (Gimnazjum w Starych Oborzy-
skach), w Pobierowie (Szkoła Podstawowa w
Starych Oborzyskach) oraz „Obóz pod żagla-
mi” w Buszewku (Parafia św. Stanisława
Kostki w Racocie). Na akcję letnią przezna-
czono wstępnie kwotę 50 tys. Złotych. Nabór
uczestników prowadzony jest przez szkoły.  md

Akcja letnia
w Gminie Kościan

I miejsce gimnazjalistów z Racotu
w ogólnopolskim konkursie „Folklor mojego regionu”

Strona ta jest obrazem wielkopolskiej, podkościańskiej
wsi. Składa się ona z obrazów z teraźniejszości i przeszło-
ści tej miejscowości, naszkicowanych na podstawie zacho-
wanych materiałów, rozmów z mieszkańcami.

Zamieszczone zostały tutaj informacje na temat histo-
rii wsi, jej mieszkańców, dziejów szkoły, scharakteryzowa-
no środowisko naturalne. Pokazane są miejsca godne uwa-
gi: pałac, kaplica przypałacowa, kopaszewska droga krzy-
żowa, drewniana kapliczka w lesie. Dużo miejsca poświę-
cono historii rodu Chłapowskich, byłych właścicieli Turwi,
którzy w bardzo szczególny sposób wpisali się nie tylko w
historię wsi, ale i Polski.

W dziale Folklor przybliżone są zwyczaje, muzyka, słow-
nictwo, stroje charakterystyczne dla naszego regionu.
Strona wzbogacona została o obszerną dokumentację foto-
graficzną. Wiele zamieszczonych zdjęć to bardzo stare foto-
grafie, uzyskane od mieszkańców.
Strona dostępna jest pod adresem: http://szkola.interkla-
sa.pl/fl004/

Finał IV edycji konkursu „Folklor mojego re-
gionu” i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 13
czerwca w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w
Warszawie. Przed uroczystością drużyny szkolne wraz
z opiekunami będą miały okazję zwiedzić Zamek i wziąć
udział w lekcji muzealnej. Patronat honorowy nad im-
prezą objęła Grażyna Staniszewska, Poseł do Parla-
mentu Europejskiego.                                                       md

Klub Olimpijczyka przy Szkolnym Klubie Spor-
towym „Jantar” w Racocie został laureatem 40
Konkursu Fair Play PKOl za rok 2006 i zdobył na
wniosek Klubu Olimpijczyka „Olimp” w Grodko-
wie wyróżnienie za promocję wartości Fair Play.
Nagrodę wręczono 21 maja w siedzibie Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W okolicz-
nościowym wydawnictwie napisano o Racocie jako
najlepszym Klubie Olimpijczyka w Polsce, który
zorganizował ponad 30 wyjazdów zagranicznych dla
swych sympatyków, w tym 7 na Igrzyska Olimpij-
skie. Klub posiada bardzo bogate zbiory pamiątek
olimpijskich, które chętnie udostępnia wszystkim
zainteresowanym ruchem olimpijskim. W tym roku
klub obchodzi 20-lecie działalności, a do tej pory
Racot odwiedziło 134 reprezentantów kraju, w tym
88 olimpijczyków i 12 paraolimpijczyków.        md

Nagroda Fair Play dla „Jantara” Racot

Uczestnicy akcji

W drugiej połowie maja wszyscy członkowie
Rady Gminy Kościan mieli okazję – w ramach
wspólnego wyjazdu - by odwiedzić wiele miej-
scowości naszej gminy.  Poza rozmowami z
mieszkańcami, zapoznaniu się z planami inwe-
stycyjnymi naszą uwagę przykuła sprawa po-
rządku. Nasza gmina leży w centrum Wielko-
polski, szczyci się bogatymi rolniczymi trady-
cjami, bogatą agrokulturą to cieszy, ale nieste-
ty nie wszyscy nasi mieszkańcy czują potrzebę
upiększania okolicy, w której wszyscy mieszka-
my. W miarę naszych możliwości dbamy o na-
sze domy, dbamy o nasze posesje, ale, co ze smut-
kiem można dostrzec w każdej niemal miejsco-
wości zapominamy o tym, co za płotem. Tym
sposobem przed naszym domem rosną chwasty,
krzaki, leżą śmieci. Ktoś powie, że to nie jego
sprawa, nie jego obowiązek. Pewnie ma racje,
tylko zapomina, że śmieci przed naszym pło-
tem, przed wejściem do naszego domu świadczą
źle o nas, a nie np. o administracji drogi.

Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy, ape-
lujemy do Was, byście w ramach wiosennych
porządków zechcieli zwrócić uwagę na wygląd
najbliższej Wam okolicy. Niech w naszej gminie
będą piękne nie tylko Wasze domy i podwórka,
ale również i ich otoczenie.

Radni Gminy Kościan

Brzydkie
świadectwo
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W dniu 19 maja 2007 roku w Zespole Szkół nr 1 odbył
się coroczny Festyn Nauki i Sportu. W programie Festy-
nu znalazły się takie atrakcje, jak występy uczniów, po-
kazy tańca, konkurs gwarowy, mini lista przebojów, pre-
zentacja i licytacja prac uczniów, promocja akcji Ratuje-
my konie, prezentacje multimedialne i doświadczenia,
malowanie na asfalcie, dmuchany zamek, rozgrywki spor-
towe, układy taneczne, ring bokserski.

Na sali gimnastycznej rozegrano Turniej Piłki Ko-
szykowej Grupy Młodzików Starszych, a w przerwie roz-
grywek, w ramach dni integracji z osobami niepełno-
sprawnymi, zorganizowano „Gry i zabawy dla osób nie-
pełnosprawnych”. Podczas Festynu czynne było także In-

Festyn nauki i sportu
ternetowe Centrum Informacji Multimedialnej znajdu-
jące się w bibliotece szkolnej. Centrum to funkcjonuje od
początku roku szkolnego 2006/2007. ICIM jest projek-
tem współfinansowanym przez Unię Europejską (Euro-
pejski Fundusz Społeczny) i wdrażanym przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Sportu. ICIM służy podno-
szeniu jakości i dostępności kształcenia poprzez promo-
cję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie,
ułatwieniu indywidualnego zdobywania i przetwarzania
informacji dostępnej w Internecie oraz informacji multi-
medialnej przez uczniów i nauczycieli, zwiększeniu po-
tencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych, wyrównaniu
szans edukacyjnych młodzieży.                                       krs

Burmistrz Miasta Koœciana og³asza
nastêpuj¹ce przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieru-

chomoœci po³o¿onych na terenie Miasta Koœciana:

1. pierwszy przetarg – na dzia³kê zapisan¹ w Kw 35339, przeznaczon¹ pod us³ugi (handel, ma³a gastronomia
- maksymalna powierzchnia zabudowy poszczególnych obiektów do 120 m2) objêt¹ ochron¹ konserwatorsk¹,
po³o¿on¹ przy ul. Wa³y ¯egockiego
· nr 2202/1 o pow. 0.15.97 ha cena wywo³awcza -110 000,- z³ - wadium 10 000,-z³
Nieruchomoœæ bez obci¹¿eñ
2. pi¹ty przetarg – na dzia³ki zapisane w Kw 34093, przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej, po³o¿one
na zapleczu Al. Koœciuszki 23 i 25:
· nr 1992/5 o pow.0.06.26 ha cena wywo³awcza 35 000,-z³ wadium 4 000,-z³
· nr 1992/8 o pow. 0.07.20 ha cena wywo³awcza 40 000,-z³ wadium 4 000,-z³.
Dla nieruchomoœci zostanie ustanowiony dojazd przez dzia³ki o nr 1994/3 i 1992/6.
3. pierwszy przetarg - na nieruchomoœæ po³o¿on¹ przy ul. Bernardyñskiej, zabudowan¹ budynkiem magazy-
nowo-biurowym, dwukondygnacyjnym o pow. u¿ytkowej 1972 m2 , stanowi¹cym odrêbny tytu³ w³asnoœci Gminy
Miejskiej Koœciana, dzia³ka o nr geodezyjnym 1845/1, o pow. 0.18.75 ha, KW 39695, stanowi¹ca w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa w u¿ytkowaniu wieczystym Gminy, zgodnie z planem miejscowym przeznaczona na cele us³u-
gowo mieszkaniowe z dopuszczeniem przemys³u nieuci¹¿liwego,
· cena wywo³awcza – 1 010 440,00 z³ - wadium 100 000,00 z³.
Nieruchomoœæ obci¹¿ona umow¹ najmu do dnia 31.07.2007 r.
Ceny uzyskane w wyniku przetargu bêd¹ powiêkszone o podatek VAT w wys. 22 %.

Przetargi odbêd¹ siê w dniu 18 czerwca br.
 o godz. 11 00 - ul. Wa³y ¯egockiego
 o godz. 12 00 - Al. Koœciuszki
 o godz. 13 30 - ul. Bernardyñska
 w sali nr 23 Urzêdu Miejskiego w Koœcianie Al. Koœciuszki 22.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie wadium w podanej wy¿ej wysokoœci na konto Urzêdu
Miejskiego nr : 29 1610 1188 0011 5153 2000 0011 Bank Spó³dzielczy w Koœcianie. Wadium winno wp³yn¹æ na
konto najpóŸniej w dniu 14 czerwca 2007 r.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który nie zosta³ ustalony jako nabywca nieruchomoœci, bêdzie wyp³acane
niezw³ocznie, przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest okazaæ dowód to¿samoœci, dowód wp³aty wadium,
a osoba reprezentuj¹ca osobê prawn¹ b¹dŸ osobê fizyczn¹ winna siê okazaæ stosownym pe³nomocnictwem.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzêdu Miejskiego w
Koœcianie, pokój 206 (tel. 65 512 14 66 w. 311).

W dniu 25 maja 2007 r. o godz. 13.00 w gabinecie
Burmistrza Miasta Kościana odbyła się uroczystość wrę-
czenia dyplomów i nagród rzeczowych zwycięzcom Miej-
skiego Konkursu Pisemnego na temat: „SYGNAŁY ALAR-
MOWE – ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PO ICH OGŁO-
SZENIU” zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Ko-
ściana Szefa Obrony Cywilnej.

Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kościanie, a uczestniczyło w nim 57 uczniów szkoły.
Komisja Konkursowa w składzie: Beata Ścigała, Maria
Olejniczak i Maciej Szymczak w dniu 15 maja dokonała
oceny i wyłoniła zwycięzców konkursu, którymi zostali:
I miejsce: Malwina Naskręciak, II miejsce: Mariusz Tom-
czyk, III miejsce: Aneta Salamon.

Ponadto, Komisja postanowiła wyróżnić cztery prace:
IV miejsce: Marzena Maruszewska, V miejsce: Daria
Wawrzyniak, VI miejsce: Milena Lewandowska, VII miej-
sce: Katarzyna Skałecka.                                                 krs

Alarmowy konkurs

Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego
w Kościanie zaprasza do zwiedzania kolejnej wystawy
czasowej pt. „Piękno ukryte w kamieniu”, która czynna
będzie od 1 czerwca do 30 września br. Tym razem w
muzeum prezentowane będą fotografie Zygmunta Pniew-
skiego z Mosiny. Autor przedstawi plon swojej kilkulet-
niej pracy nad dokumentowaniem przekrojów kamieni.
Na zdjęciach można będzie zobaczyć wnętrza zarówno
znanych, jak i egzotycznych kamieni, niektóre mieniące
się wieloma kolorami i sprawiające wrażenie abstrak-
cyjnych obrazów.                                                                 krs

Kamienie w muzeum

Wzorem lat ubiegłych, na początku maja (7-12) Miej-
ska Biblioteka Publiczna zorganizowała Tydzień Biblio-
tek. W programie znalazły się spektakle, wystawy, paso-
wania na czytelników, bookcrossing, konkursy i zabawy
literacko-poetyckie. Ponadto, zapominalscy czytelnicy
mogli skorzystać z abolicji, czyli bezpłatnego zwrotu ksią-
żek, których nie oddali w terminie.

Jednym z ważniejszych wydarzeń Tygodnia Biblio-
tek był obchodzony 10 maja Dzień Bibliotekarza i Bi-
bliotek. W tym dniu Burmistrz Miasta Kościana Michał
Jurga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościa-
na Piotrem Ruszkiewiczem wzięli udział w okoliczno-
ściowych uroczystościach w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie. W trakcie
uroczystości, Burmistrz wspólnie z Jadwigą Czarną otwo-
rzył nową salę w bibliotece noszącą imię patrona biblio-
teki.

Przybyli goście mieli możliwość wysłuchania prozy
Adama Tomaszewskiego w wykonaniu aktorki kościań-
skiego Teatru 112.                                                             krs

Kościańska Książkolandia

Ogłoszenie
Informuje się przedsiębiorców posiadających ze-

zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pla-
cówkach handlowych i gastronomicznych, że 31 maja
2007 r. upływa termin płatności drugiej raty opłaty
za korzystanie z zezwoleń w 2007 r.
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To tytuł programu, który Zarząd Powiatu Ko-
ściańskiego będzie realizował w czasie letnich wa-
kacji. Powiat Kościański - w ramach współorga-
nizacji - przeznaczy środki na pokrycie części lub
całości kosztów zakupu materiałów i usług nie-
zbędnych do przeprowadzenia najciekawszych
imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zapraszamy kluby sportowe, organizacje po-
zarządowe, gminy z terenu powiatu kościańskie-
go, instytucje i inne zainteresowane osoby do
współorganizacji sportowych imprez. Na oferty
wraz z regulaminem i kosztorysem imprezy ocze-
kujemy do 22 czerwca 2007 roku w Wydziale
Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powia-
towego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 211.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr
tel. 065-512 74 33 lub 512 70 67  wew. 28.

Wniosek , regulamin oraz uchwała do pobra-
nia na stronie internetowej pod adresem www.po-
wiatkoscian.pl.

br

Wakacje
na sportowo

W ramach organizowanych w Lesznie 5 i 6 maja
przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w
Lesznie targów „Dom i Ogród” został rozstrzygnięty
konkurs; „Imponujący obiekt budowlany regionu lesz-
czyńskiego 2007”. Do konkursu można było zgłaszać
inwestycje zrealizowane w latach 2005-2007. Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie zgłosiło Centrum Spor-
tu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. M. Konop-
nickiej w Kościanie wybudowane w 2005 roku. W so-
botę, 5 maja w imieniu inwestora, Zarządu Powiatu
Kościańskiego, Edward Strzymiński, Wicestarosta
Kościański odebrał od organizatorów konkursu wy-
różnienie i pamiątkowy dyplom.

Jest to kolejne wyróżnienie dla tej inwestycji Po-
wiatu Kościańskiego. Centrum otrzymało już wyróż-
nienie w Konkursie Ministerstwa Sportu „Inwestor
Roku 2005”.                                                                         bj

Imponujący obiekt
Dyplom trafił do wyróżnionej szkoły

W piątek, 11 maja w sali SP ZOZ w Kościanie odbyło
się spotkanie II Forum Organizacji Pozarządowych. Or-
ganizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Ko-
ścianie Wydział Oświaty i Spraw Społecznych oraz Cen-
trum Informacyjno – Doradcze prowadzone przez Stowa-
rzyszenie „Jesteśmy Wśród Was” w Kościanie.

Udział w Forum wzięli również zaproszeni goście:
Józef Świątkiewicz – Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych Rady Powiatu Kościańskiego, Grażyna We-
ber oraz Adam Cichocki – radni powiatu kościańskiego
będący jednocześnie członkami Zespołu ds. Współpracy
Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi.

Na spotkaniu prelegenci ze Stowarzyszenia Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich  PISOP z
Leszna: Andrzej Konieczny i Grzegorz Matczuk omówili
zasady współpracy stowarzyszeń z samorządami oraz
innymi organizacjami pozarządowymi a także przedsta-
wili informację o funduszach unijnych dostępnych dla
organizacji pozarządowych. Podczas spotkania uczest-
nicy zostali zapoznani z uwarunkowaniami ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
zadaniami samorządów terytorialnych w zakresie współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. Ważnym punk-
tem spotkania było także przedstawienie sposobów po-
zyskiwania środków zewnętrznych na działalność sto-
warzyszeń. Kinga Poniży z Centrum Informacyjno-Do-
radczego w Kościanie przedstawiła działalność CID w
Kościanie oraz zaprezentowała formy wsparcia, jakiego
udziela organizacjom pozarządowym.

Forum Organizacji Pozarządowych
Piątkowe spotkanie na pewno wyjaśniło wiele spornych

kwestii.  Ustalono, że współpraca między samorządami i
organizacjami pozarządowymi powinna być bardziej po-
głębiona.  Same organizacje powinny zastanowić się nad
pewnymi zmianami oraz nad otwarciem się na inne moż-
liwości finansowania swej działalności – stwierdza Syl-
wia Sałacka – współorganizator spotkania  Naczelnik
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Po-
wiatowego. Przedstawiciele organizacji biorący udział w
spotkaniu wskazywali na trudności w pozyskiwaniu środ-
ków finansowych. Nie zawsze pamiętali jednak o tym, że
w organizowanych przez samorządy terytorialne otwar-
tych konkursach ofert, pozwalających na pozyskanie środ-
ków finansowych, nie  spełniali  warunków formalnych i
merytorycznych. Składane wnioski często nie są wypełnio-
ne we właściwy sposób lub nie zawierają jasno określo-
nych celów, na które dane środki mają być wydatkowane.
To je dyskwalifikuje. – wyjaśnia Sałacka.

Organizatorzy spotkania zachęcali przedstawicieli
organizacji pozarządowych do szukania wsparcia finan-
sowego poza granicami powiatu np. w urzędach szczebla
wojewódzkiego, ministerialnego i w Unii Europejskiej.

Uczestnicy spotkania wyrazili wolę organizacji i
udziału w cyklicznych spotkaniach, które pozwolą na: po-
lepszenie i  zaciśnięcie  współpracy pomiędzy samorzą-
dami powiatu kościańskiego, a organizacjami pozarzą-
dowymi.  Przedstawiciele Stowarzyszeń wyrazili  rów-
nież chęć aktywnego uczestniczenia w tworzeniu  progra-
mów współpracy  samorządów ze stowarzyszeniami.mr

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Podobnie jak w latach poprzednich tak¿e i w tym roku
Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie rozpocz¹³ wdra¿anie
dwóch nowych programów adresowanych do osób bezro-
botnych, a wspó³finansowanych ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Pierwszy program obejmuje dwa projekty: „Znowu aktywni
– system wsparcia d³ugotrwale bezrobotnych Powiatu Koœciañ-
skiego” oraz ‘Nareszcie na swoim”. S¹ one adresowane do osób
bezrobotnych, które maj¹ wiêcej ni¿ 25 lat i równoczeœnie s¹
zarejestrowane w powiatowym urzêdzie pracy nie d³u¿ej ni¿ 24
miesi¹ce. Nie mog¹ z nich skorzystaæ absolwenci.

Drugi z wdra¿anych programów jest adresowany do bez-
robotnej m³odzie¿y, która nie ukoñczy³a 25 roku ¿ycia i po-
dobnie jak w przypadku pierwszego programu jest zareje-
strowana w powiatowym urzêdzie pracy nie d³u¿ej ni¿ 24
miesi¹ce. Z tego programu mog¹ skorzystaæ absolwenci
wszystkich typów szkó³ bez wzglêdu na swój wiek.

Dwa nowe programy

Osoby, które spe³ni¹ powy¿sze kryteria i bêd¹ zaintere-
sowane udzia³em w tych programach mog¹ liczyæ na objêcie
takimi formami pomocy jak sta¿e, przygotowania zawodo-
we, szkolenia zawodowe, a tak¿e na otrzymanie bezzwrot-
nych dotacji na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie zaplanowa³, ¿e w
ramach tych projektów wsparcie otrzyma 248 osób bezro-
botnych.

Wszystkie osoby zainteresowane udzia³em w projektach
zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzêdu Pracy w Ko-
œcianie, ul. Ks. Prymasa Wyszyñskiego 8.                         bj
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W maju Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie rozpoczął
wdrażanie programu którego celem jest udzielenie wspar-
cia ośrodkom pomocy społecznej w ich działaniach na rzecz
osób długotrwale bezrobotnych – zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Realizacja programu podyktowana zo-
stała sytuacją na lokalnym rynku pracy. Jednym z naj-
ważniejszych problemów rynku pracy w Powiecie Kościań-
skim jest trwałość bezrobocia – przyznaje Ewa Beba – Dy-
rektor PUP. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost
udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji bez-
robotnych. Bezrobocie długotrwałe stwarza zagrożenie po-
wstawania patologii społecznej, zmniejsza szanse na zna-
lezienie pracy z uwagi na dezaktualizację kwalifikacji i
uprawnień, a tym samym powoduje degradację materialną
i społeczną jednostki oraz jej rodziny. U osób długotrwale
bezrobotnych obserwuje się – mówi Ewa Beba - brak poczu-
cia własnej wartości, brak wiary we własne umiejętności,
nierealistyczne oczekiwania względem przyszłej pracy oraz
brak rozeznania w wymaganiach rynku pracy i oczekiwa-
niach pracodawców. Osoby te potrzebują kompleksowego
wsparcia w przezwyciężeniu trudności, które napotykają
każdego dnia. Aby temu zaradzić i poprawić sytuacje osób
długotrwale bezrobotnych zaproponowaliśmy gminnym
ośrodkom pomocy społecznej nową formę wsparcia – infor-
muje Ewa Beba. W ramach przygotowywanego programu
wsparcie ośrodków pomocy społecznej będzie polegało na
przygotowaniu pracowników mogących pełnić rolę anima-
torów, czyli doradców Klubu Integracji Społecznej w Ośrod-
kach Pomocy Społecznej. W tym celu, pracownicy ośrod-
ków pomocy społecznej jak i osoby bezrobotne, posiadają-
ce wykształcenie wyższe pedagogiczne przechodzą szkole-
nie, które ma na celu przygotowanie ich do świadczenia
usług na stanowisku animatora.

Szkolenie takie składa się z wykładów, zajęć warszta-
towych oraz praktyk w ośrodkach pomocy społecznej. Do
zadań animatora w OPS  należeć będzie inicjowanie  ak-
tywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych OPS. W
związku z czym rolą animatora jest nie tylko gromadze-
nie i przekazywanie informacji na temat aktualnych moż-
liwości i sytuacji na lokalnym rynku pracy, ale w głównej
mierze docieranie do odbiorców –  bezrobotnych, podopiecz-
nych OPS, czyli osób wymagających szczególnej opieki i
kontaktu. Animatorzy mają pomóc im odrodzić wiarę w
siebie samych, mają motywować do pracy nad sobą, wska-
zywać istniejące możliwości zawodowej aktywizacji

Po zakończeniu szkolenia część uczestników progra-
mu ma zagwarantowane zatrudnienie w ramach przygo-
towania zawodowego i stażu.

Program ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd
Pracy w Kościanie we współpracy z gminnymi i miejskimi
ośrodkami pomocy społecznej z powiatu oraz instytucją
szkoleniową Young Bussines z Poznania.                        bj

Animator w Ośrodku

Harmonogram dyżurów aptek w powiecie kościańskim
w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2007 roku

 l.p.  Nazwa apteki  Adres                      Termin dyżuru
 Od dnia:  Do dnia:

1. Apteka 2000 Kościan  ul. Piłsudskiego 50 14 kwietnia 2007 21 kwietnia 2007
2. Pharmakon Kościan  os. Jagiellońskie 51a 21 kwietnia 2007 28 kwietnia 2007
3. Medyk Kościan ul. Wolności 27 28 kwietnia 2007 5 maja 2007
4. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 5 maja 2007 12 maja 2007
5. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 12 maja 2007 19 maja 2007
6. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 19 maja 2007 26 maja 2007
7. Pod Lipą Kościan ul. Nacławska 10/1 26 maja 2007 2 czerwca 2007
8. Pod Białym Orłem Kościan ul.Rynek 21 2 czerwca 2007 9 czerwca 2007
9. Apteka Grodzka Kościan ul. Rynek 28 9 czerwca 2007 16 czerwca 2007
10. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 16 czerwca 2007 23 czerwca 2007
11. Pod Białym Orłem Kościan ul.Rynek 21 23 czerwca 2007 30 czerwca 2007
12. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 30 czerwca 2007 7 lipca 2007
13. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 7 lipca 2007 14 lipca 2007
14. Pharmacon Kościan os. Jagiellońskie 51a 14 lipca 2007 21 lipca 2007
15. Medyk Kościan ul. Wolności 27 21 lipca 2007 28 lipca 2007
16. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 28 lipca 2007 4 sierpnia 2007
17. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 4 sierpnia 2007 11 sierpnia 2007
18. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 11 sierpnia 2007 18 sierpnia 2007
19. Pod Lipą Kościan ul. Nacławska 10/1 18 sierpnia 2007 25 sierpnia 2007
20. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 25 sierpnia 2007 1 września 2007
21. Apteka Grodzka Kościan ul. Rynek 28 1 września 2007 8 września 2007
22. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82c 8 września 2007 15 września 2007
23. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 15 września 2007 22 września 2007
24. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 22 września 2007 29 września 2007
25. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 29 września 2007 6 października 2007
26. Pharmacon Kościan os. Jagiellońskie 51a 6 października 2007 13 października 2007
27. Medyk Kościan ul. Wolności 27 13 października 2007 20 października 2007
28. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 20 października 2007 27 października 2007
29. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 27 października 2007 3 listopada 2007
30. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 3 listopada 2007 10 listopada 2007
31. Pod Lipą Kościan ul. Nacławska 10/1 10 listopada 2007 17 listopada 2007
32. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 17 listopada 2007 24 listopada 2007
33. Apteka Grodzka Kościan ul. Rynek 28 24 listopada 2007 1 grudnia 2007
34. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82c 1 grudnia 2007 8 grudnia 2007
35. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 8 grudnia 2007 15 grudnia 2007
36. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 15 grudnia 2007 22 grudnia 2007
37. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 22 grudnia 2007 29 grudnia 2007
38. Pharmacon Kościan os. Jagiellońskie 51a 29 grudnia 2007 5 stycznia 2008
39. Medyk Kościan ul. Wolności 27 5 stycznia 2008 12 stycznia 2008
40. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 12 stycznia 2008 19 stycznia 2008
41. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 19 stycznia 2008 26 stycznia 2008
42. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 26 stycznia 2008 2 lutego 2008
43. Pod Lipą Kościan ul. Nacławska 10/1 2 lutego 2008 9 lutego 2008
44. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 9 lutego 2008 16 lutego 2008
45. Apteka Grodzka Kościan ul. Rynek 28 16 lutego 2008 23 lutego 2008
46. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82c 23 lutego 2008 1 marca 2008
47. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 1 marca 2008 8 marca 2008
48. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 8 marca 2008 15 marca 2008
49. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 15 marca 2008 22 marca 2008
50. Pharmacon Kościan os. Jagiellońskie 51a 22 marca 2008 29 marca 2008
51. Medyk Kościan ul. Wolności 27 29 marca 2008 5 kwietnia 2008
52. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 5 kwietnia 2008 12 kwietnia 2008
53. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 12 kwietnia 2008 19 kwietnia 2008

W poniedziałek, 7 maja, Starosta Kościański - An-
drzej Jęcz wręczył czternastu osobom bezzwrotne dota-
cje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W
tym roku środki z Urzędu Pracy przyznano już po raz
trzeci.

Teraz przedsiębiorcy mają dwa tygodnie na zareje-

Dotacje kolejny raz
strowanie działalności gospodarczej, w przeciągu następ-
nych dwóch tygodni otrzymają pieniądze z kościańskiego
Urzędu Pracy. Następnym krokiem w realizacji projektu
jest zakup towarów, na które została przyznana dotacja
– przedsiębiorcy mają na to 30 dni.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oraz Stowarzysze-

Największa grupa osób, która otrzymała dotacje chce je przeznaczyć na
usługi ogólnobudowlane i krawieckie.

nie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościa-
nie przez cały okres umowy dotacyjnej będą
wspierać właścicieli nowych firm w rozwią-
zywaniu kwestii formalno-prawnych. Staro-
sta Kościański na poniedziałkowym spotka-
niu zaznaczył, że nie należy obawiać się
zmian w biznesplanie.  Kosztorys projektu
jest rzeczą elastyczną, którą można zmienić
jednak należy takie zmiany zawsze wcze-
śniej konsultować z Urzędem Pracy.

Bezzwrotne dotacje to znakomite roz-
wiązanie dla młodych ludzi pragnących
samodzielnie decydować o pracy, jaką chcą
wykonywać. Do tej pory środki na rozpo-
częcie działalności gospodarczej przyzna-
no ponad 200 osobom, z powstałych dzięki
dotacjom firm ponad 90% nadal funkcjo-
nuje i zatrudnia nowych pracowników.

Na zakończenie spotkania Starosta
Kościański życzył wszystkim szczęścia,
zdobycia pozycji na rynku oraz zbudowa-
nia pozytywnego wizerunku firmy wśród
klientów.                                                      mr

Najlepszym Wielkopolskim Strażakiem w roku 2006
został Grzegorz Stanisławiak z Racotu. Z tej okazji w po-
niedziałek 21 maja w Starostwie Powiatowym miało miej-
sce spotkanie strażaków ze starostami. Andrzej Jęcz, Sta-
rosta Kościański i Edward Strzymiński, Wicestarosta
Kościański pogratulowali Grzegorzowi Stanisławiakowi
wyróżnienia i życzyli dalszych sukcesów, zarówno w służ-
bie strażackiej jak i w życiu prywatnym.

W spotkaniu brali udział Kazimierz Król, Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Paweł Kaczma-
rek, członek Zarządu Powiatu Kościańskiego.

Grzegorz Stanisławiak służy w jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej w Racocie. W ubiegłym roku 70 razy wy-
jeżdżał z jednostką na akcje. Akcją jednostki dowodził 50
razy. Jest kierownikiem powstałej w 2006 roku grupy płe-
twonurków, składającej się ze strażaków z OSP Racot i
OSP Krzywiń. Przygotowywał te grupy do Wojewódzkich i
Euroregionalnych Mistrzostw Polski Strażaków Płetwo-
nurków, w których jednostki te zajęły wysokie miejsca.
Przygotowywał strażaków do startów  w zawodach gmin-
nych, dzięki niemu wystartowało w nich 39 jednostek sta-
ży. W ciągu roku na terenie powiatu organizował wiele
strażackich, ćwiczeń, szkoleń, zawodów, był m.in. Komen-
dantem Europejskich i Krajowych Zawodów Sikawek Kon-
nych w Cichowie.                                                                    bj

Najlepszy strażak
Wielkopolski u starostów
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Zarząd Powiatu Kościańskiego, po uzyskaniu opinii
szefów gmin z terenu powiatu kościańskiego oraz opinii
Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Poznaniu podjął uchwałę w sprawie ustalenia rozkła-
du godzin pracy ogólnodostępnych aptek działających na
terenie powiatu.

Obowiązek ustalenia przez władze powiatu rozkładu
godzin pracy aptek oraz dyżurów aptek w nocy, w niedzie-
le i święta wynika z przepisów ustawy Prawo Farmaceu-
tyczne.

Obok prezentujemy rozkład godzin pracy aptek, a na
stronie 6 terminy dyżurów nocnych, niedzielnych i świą-
tecznych.                                                                                bj

Dyżury aptek

Palić nie palić – oto jest pytanie, na które odpowiada
sobie wielu dorosłych. Było ono też tematem konkursu dla
uczniów klas V szkoły podstawowej z terenu całej Wielko-
polski.

Po trudnych etapach: klasowym, szkolnym i powiato-
wym miał miejsce wojewódzki finał konkursu. Zwycięzcy
powiatowych eliminacji, spotkali się 17 maja w Sali kino-
wej poznańskiego Multikina. Powiat Kościański reprezen-
tował Adam Józefowicz z Zespołu Szkół w Jerce.

W etapie poznańskim, zadaniem konkursowym było na-
pisanie apelu do wybranej osoby, który to apel, miał prze-
konywać, lansować życie wolne od nałogu oraz dostarczałby
powodów, dla których warto zerwać z paleniem. Prace bio-
rące udział w konkursie oceniane są nie tylko pod wzglę-
dem merytorycznym, ale także językowym i ortograficznym.
Apel wystosowany do palaczy przez Adama Józefowicza z
Jerki spodobał się jury finałowego konkursu.  Adam zdobył
II miejsce w Wielkopolsce.  Mój apel był – przyznaje Adam
– skierowany do wujka. Wujek pali dużo papierosów i chcia-
łem go zachęcić do tego by przestał. Teraz pali mniej. Do-
stał mój list i się przejął – z satysfakcją dodaje laureat
konkursu.
Jest to już VI edycja konkursu organizowanego pod hasłem
„Palić nie palić – oto jest pytanie” dla uczniów szkół pod-
stawowych z Wielkopolski. Po raz pierwszy uczeń z  Powia-
tu Kościańskiego zajął tak wysokie miejsce w etapie woje-
wódzkim. GRATULUJEMY.

Organizatorami powiatowego etapu konkursu jest każ-
dego roku Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Powiato-
wa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie.     bj

Adam laureatem
Adam w konkursie zdobył drugie miejsce w Wielkopolsce.

Ramowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
w powiecie kościańskim w 2007 roku

 L.p.  Nazwa apteki  Adres  Telefon Godziny otwarcia
Pon. - pt Sobota        Niedziela

Miasto Koœcian
1. Medyk Kościan, 065 511 72 17

Ul. Wolności 27 065 511 72 19
065 511 72 18   800 - 1800   -   -

2. Pharmakon Kościan, 065 512 01 66  800 - 2000  800 - 1300  -
Os. Jagiellońskie 51a

3. Piastowska Kościan, 065 512 62 55
Os. Piastowskie 74  065 511 73 55

065 511 73 56   730 - 2100   730 - 1300   -
4. Św. Łukasza Kościan,  Ul. Szkolna 54 065 512 05 27  800 - 2000  800 - 1300  -
5. Pod Białym Orłem Kościan, Rynek 21 065 512 11 66

 065 511 73 65
065 511 73 66   730 - 2130   730 - 2000   1000 - 2000

6. Eskulap Kościan, Al. Kościuszki 15 065 512 77 77  800 - 1900  900 - 1300  -
7. Pod Lipą Kościan, Ul. Nacławska 10/1 065 512 57 99  800 - 2000  900 - 1300  -
8. Grodzka Kościan, Rynek 28 065 511 70 87  800 - 2100  800 - 1300  -
9. Śródmiejska Kościan, 065 511 71 65

Ul. Kruszewskiego 11  065 511 71 67
065 511 71 66   730 - 1800   730 - 1400   -

10. Apteka 2000 Kościan,
Ul. Piłsudskiego 50 065 511 95 25  800 - 1700  900 - 1300  -

11. Arnica Kościan,
Os. Jagiellońskie 82c 065 511 74 50  900 - 2000  800 - 1400  -

12. Pod Złotym Kościan,
Moździerzem Al. Kościuszki 6 065 511 97 61  800 - 2000  800 - 1300  -

 Miasto i Gmina Krzywiñ
13. Krzywińska Krzywiń, Rynek 9 065 511 77 07

065 517 06 28  800 - 1800  830 - 1200  -

 Miasto i Gmina Œmigiel
14. Pod Wagami Śmigiel,

Pl. Rozstrzelanych 15 065 518 00 11  800 - 1900  800 - 1300  -
15. Słoneczna Śmigiel, Ul. Kościuszki 2 065 518 06 60  800 - 1800  900 – 1230  -
16. Melisa Stare Bojanowo,

Ul. Główna 37 065 518 51 21  800 - 1700  900 - 1200  -
17. Targowa Śmigiel

Ul. Dr Skarżyńskiego 8 065 518 80 88  800 - 1500 - -
18. Śmigielska Śmigiel

Ul. Dr Skarżyńskiego 5a 065 518 82 28  800 - 1800  900 - 1300 -

 Miasto i Gmina Czempiñ
19. Aspirynka Czempiń, Ul. Rynek 9 0 604 365 550  900 - 1700  800 - 1300  -
20. Pod Wagą Czempiń, Rynek 26 061 282 63 24  800 - 1800  800 - 1300  -
21. Apteka Czempińska Czempiń Ul. Rynek 24 061 282 79 91 800 - 1300 1500 - 1800 800 - 1200

-22. Św. Katarzyny Głuchowo
Os. Dobruckiego 4 061 282 34 86 Pon.,  pt.

800 - 1500  900 - 1200

1700 - 2000  -
Środa 1000 - 2000

Wtorek,
czwartek 1000 - 1800

 Gmina Koœcian
23. Remedium Racot Os. 2000  10 065 513 29 07  800 - 1830  800 - 1100
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Na stadionie w Głuchowie 10 maja odbyły się IX
Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Piłce
Nożnej Chłopców „Sprawni Razem”.

Szósty już raz organizatorem tej imprezy był
Uczniowski Klub Sportowy „Trops Sprawni – Razem”
działający przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej
w Kościanie. Mimo padającego deszczu na murawie

Mistrzostwa w Głuchowie

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody.

głuchowskiego boiska rywalizowały ze
sobą czterech drużyny reprezentujące
uczniów z czterech regionów - poznańskie-
go, kaliskiego, pilskiego i gospodarzy lesz-
czyńskiego - Wielkopolski. Turniej roze-
grano w systemie „każdy z każdym”.
Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z regio-
nu poznańskiego, w drużynie tej grali
uczniowie szkoły z Poznania i Gniezna.
Drugie miejsce zajęli gospodarze, rejon
leszczyński, uczniowie szkoły z Kościana
i Wschowy. Trzecie miejsce zajęli ucznio-
wie z Ostrzeszowa i Środy Wielkopolskiej,
reprezentujący region kaliski. Czwarte
miejsce przypadło uczniom ze szkół w Pile
i Czarnkowie.

Zawodnicy otrzymali puchary, pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody. Po dekoracji był
wspólny obiad, w czasie którego uczestni-

cy Mistrzostw, uczniowie i opiekunowie, zadeklarowa-
li chęć wspólnej, sportowej rywalizacji w przyszłym
roku.

Zawody rozegrane w Głuchowie były eliminacjami
do Mistrzostw Polski, które w tym roku zostaną roze-
grane w Zamościu. Reprezentację naszego wojewódz-
twa będzie trenował Jerzy Gąsiorowski.                     bj
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W lipcu Kościan stanie się lokalną stolicą europejskiej
myśli architektonicznej, urbanistycznej oraz z zakresu ładu
przestrzennego i ekonomicznego. Profesorowie i studenci
dwóch europejskich uczelni Politechniki Poznańskiej i Avans
University Academy of Build Environment z Tilburga (Ho-
landia) spotkają się  w lipcu właśnie w Kościanie. Niewy-
kluczone, że do współpracy włączy się również Gediminas
Technical University w Wilnie.  Specjalizujące się w pro-
jektowaniu urbanistycznym, planowaniu przestrzennym i
architekturze. Wydziały wspomnianych uczelni,  skoncen-
trują swoją uwagę na Kościanie, jego przestrzeni, wyglą-
dzie,  problemach i potencjale. Dwutygodniowe warsztaty
planistyczne poświęcone miastu, to jak podkreślają strony
współpracy,  początek i pierwszy ważny krok do dalszej
współpracy, nie tylko w zakresie współdziałania środowisk
akademickich, studenckich z samorządem, ale również
szans na ciekawe projekty dla miasta i otoczenia.  Tym

Europejskie uczelnie w Kościanie
bardziej, że przestrzeń jest dobrem wspólnym, a jej ład i
organizacja decyduje nie tylko o warunkach życia miesz-
kańców, świadczy też o kulturze społeczności zamieszkują-
cej na danym terenie i determinuje rozwój oraz postęp cy-
wilizacyjny.

Warsztaty, które zaplanowano na 9 – 20 lipca, stanowią
doskonałe uzupełnienie projektu jaki realizuje miasto z ho-
lenderskimi architektami i urbanistami z RDH w zakresie
przestrzennej i strategicznej wizji rozwoju dla miasta. War-
to wspomnieć, że proces powstawania wizji charakteryzuje
interaktywne podejście z zaangażowaniem jak największej
liczby uczestników (mieszkańcy, przedsiębiorcy, młodzież,
radni)  oraz tworzenie sieci kontaktów z  instytucjami, spe-
cjalistami, których wiedza, praktyka, doświadczenie oraz
spojrzenie na miasto i jego problemy z innej perspektywy,
mogą stanowić ważny wkład w projektowanie jego rozwoju i
realizację innych projektów. O szczegółach tej współpracy
będziemy państwa informować, tym bardziej, że w czwartek
24 maja odbyło się w tej sprawie robocze spotkanie Burmi-
strza Michała Jurgi z dr inż. arch. Anną Januchtą - Szostak
z Politechniki Poznańskiej, Wydziału Architektury, Instytu-
tu Architektury i Planowania Przestrzennego, przedstawi-
cielem współpracującego z Kościanem biura RDH, które re-
prezentował Huub Droogh oraz pracownikami urzędu współ-
pracującymi w realizacji projektu „Wizja Strategiczna dla
Miasta Kościana”.  Spotkanie to zapoczątkowało również
kolejne, robocze  spotkania w ramach prac nad  polsko-ho-
lenderskim projektem, które potrwają do 30 maja.

Poza merytorycznym aspektem przyszłej współpracy z
uczelniami technicznymi, warto podkreślić społeczny i pro-
mocyjny wymiar przedsięwzięcia. Obecność w mieście du-
żej grupy studentów, ich praca i publiczna prezentacja efek-
tów nie pozostają niezauważone, wnoszą „twórczy ferment”,
który może być zaczątkiem pozytywnych zmian w świado-
mości mieszkańców i większego zaangażowania w kreowa-
nie kształtu wspólnej przestrzeni miejskiej.                  sm

Burmistrz Miasta Koœciana
og³asza

trzeci przetarg ustny nieograniczony

na wydzier¿awienie na okres 3 lat czêœci nierucho-
moœci gruntowej, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1952/24, po³o¿onej w Koœcianie na osiedlu Ge-
nera³a W³adys³awa Sikorskiego,  przeznaczonej pod
ustawienie 4 gara¿y (po 21 m2 pod jeden gara¿).
Stawka wywo³awcza miesiêcznego czynszu dzier¿aw-
nego za grunt pod jeden gara¿ wynosi  64,05 z³ +
podatek VAT w wys. 22%.
Aby przetarg wy³oni³ dzier¿awcê, oferent winien za-
proponowaæ stawkê wy¿sz¹ od wywo³awczej nie mniej
ni¿ o 0,64 z³ (netto).
Czynsz ustalony w wyniku przetargu bêdzie podlega³
waloryzacji zgodnie ze wskaŸnikami wzrostu cen to-
warów i us³ug konsumpcyjnych z dniem 1 stycznia
ka¿dego roku.
Wadium w kwocie 50,00 z³ wp³aciæ nale¿y do dnia  14
czerwca 2007 r. w kasie Urzêdu Miejskiego Koœcia-
na, lub na konto nr: 29 1610 1188 0011 5153 2000
0011 Bank Spó³dzielczy w Koœcianie.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 18 czerwca 2007 r. w
budynku Urzêdu Miejskiego w Koœcianie, II piêtro,
pok. 202, o godzinie 9.00.
Wp³acone wadium ulega przepadkowi w razie od-
st¹pienia od podpisania umowy dzier¿awy.
Wadium zwraca siê niezw³ocznie po zamkniêciu prze-
targu jednak nie póŸniej ni¿ w terminie 3 dni, natomiast
wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wy-
gra³ zalicza siê na poczet czynszu dzier¿awnego.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu bez poda-
nia przyczyny.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Gospodarki
Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzêdu Miejskiego
Koœciana, pokój 202 (tel. 512 14 66 w.303).

Wymiana dowodów
Przypominamy, że ustawą z dnia 12 września 2002

roku wprowadzono terminy obowiązkowej wymiany ksią-
żeczkowych  dowodów  osobistych.  Wszystkie dowody
osobiste  wydane  przed  dniem 1 stycznia 2000 roku
tracą ważność w dniu 31 grudnia 2007 roku.

W związku z powyższym osoby, które do tej pory nie
dokonały wymiany dowodu, nie powinny odkładać ter-
minu złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobi-
stego na koniec roku. Czas oczekiwania na wydanie do-
wodu wynosi około 30 dni. Biorąc pod uwagę liczbę osób,
które nie dokonały wymiany tego dokumentu, pod koniec
2007 roku czas oczekiwania na nowy dowód ulegnie
znacznemu wydłużeniu.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji termin wymiany książeczkowych dowo-
dów osobistych nie będzie przedłużony.                       krs


