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KOŚCIAN. W szpitalu otwarto dwa oddziały i pracownie diagnostyczne

Nowy
wiceburmistrz

O

tala lecz Leszczyńskiego Centrum
Medycznego Ventriculus. Kościańska lecznica go dzierżawi.
– Sercem szpitala jest oddział ratunkowy. Nasz liczy obecnie 5 łóżek. Cztery znajdują się w sali ogólnej, jedno w izolatce – dodaje Piotr
Lehmann.
Jednym z nowych rozwiązań zastosowanych na OIOM jest specjalny pokój dla rodzin pacjentów oczekujących na wejście do sali chorych.
Niedługo ma się pojawić również monitoring, który pozwoli bez przerwy
obserwować stan pacjentów. Koszt
przygotowania oddziałów i pracowni
wyniósł łącznie około 6,1 mln zł. Dyrektor Lehmann podkreśla, że część
tej kwoty przekazały starostwo i sa- Zdjęcia z otwarcia nowych oddziałów: galeria.panorama.media.pl
morządy gmin powiatu kościańskiego. Podczas otwarcia oddziałów Piotr Statystyka: liczba łóżek w szpitalu – 284, liczba pacjentów przyjętych w 2010r. – 11.930,
Lehmann wręczył specjalne dyplomy liczba operacji przeprowadzonych w 2010r. – 2700, liczba porad ambulatoryjnych udzieuznania staroście Andrzejowi Jęczowi lonych w 2010r. – 60.000, liczba wykonanych zdjęć rentgenowskich w 2010r. – 36.000,
oraz swemu zastępcy do spraw lecz- liczba wykonanych mammograﬁi w 2010r. – 3.000, liczba badań endoskopowych – od
nictwa Jerzemu Płotastowi. (SzA) 1200 do 1500 rocznie.

KRZYWIŃ. Gmina musiła oddać 10 tys. zł

KRZYWIŃ. Szkoła chce przyciągnąć uczniów

Zabrakło czasu
na rozliczenie

Internet
dla każdego

Łuszkowie (gm. Krzywiń) jeszcze w tym roku powstać ma centrum rekreacji, na które składać się
będą m.in. boisko, plac do gry w bule, ścieżki spacerowe w uporządkowanym parku i miejsce do organizacji pikników. Na wykonanie prac
gminie udało się zdobyć unijne pieniądze. Pierwszą transzę, za którą
przygotowana miała zostać dokumentacja, samorząd otrzymał jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Całą tę kwotę musiał jednak zwrócić urzędowi marszałkowskiemu.
Dlaczego?
– Niestety, nie zdążyliśmy wykonać projektu, a co dopiero go rozliczyć. Na przygotowanie samej mapki do celów projektowych potrzeba
około dwóch tygodni, a my mieliśmy na to zaledwie kilka dni – wyjaśnia Maciej Gubański z krzywińskiego magistratu.
Lista rankingowa, dzięki której
urzędnicy dowiedzieli się, że projekt
centrum rekreacji w Łuszkowie załapał się do dofinansowania, opublikowana została na początku grudnia. Burmistrz Jacek Nowak umowę
z urzędem marszałkowskim podpisał 21 grudnia. Mówiła ona o przekazaniu gminie 10 tys. zł unijnych fun-
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duszy na przygotowanie dokumentacji. Na konto magistratu pieniądze
wpłynęły 29 grudnia. Urząd musiał
się rozliczyć do 31 grudnia.
– Do urzędu marszałkowskiego
złożyliśmy cztery wnioski. Do czasu ogłoszenia listy rankingowej nie
wiedzieliśmy, który z nich otrzyma
dofinansowanie. Z kolei na przygotowywanie już wcześniej dokumentacji dla wszystkich czterech nie było
nas stać. Po ogłoszeniu, że przyznano nam pieniądze na Łuszkowo, było już za mało czasu na wyłonienie
wykonawcy, przygotowanie projektu i rozliczenie go, dlatego pieniądze
musieliśmy zwrócić – mówi Maciej
Gubański.
Z tłumaczenia urzędników zadowolony nie był Roman Majorczyk,
przewodniczący rady miejskiej
Krzywinia, który podczas ostatniej
sesji stwierdził lakonicznie:
– Wójt gminy Kościan Henryk
Bartoszewski miał do rozliczenia
dwa projekty i zdążył.
Krzywiń nie był jedyną gminą
w Wielkopolsce, która nie zdążyła się
rozliczyć. Jednak inwestycja w Łuszkowie nie jest zagrożona. Przygotowanie dokumentacji kosztować ma
około 5 do 6 tys. zł.
(SzA)

yrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
znalazła nowy sposób na przyciągnięcie młodzieży. Po feriach wszyscy jej uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp do internetu.
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– Zdajemy sobie sprawę, że nie
każdy może sobie pozwolić na posiadanie łącza internetowego, chociażby ze względu na koszty czy
brak zasięgu. Tymczasem staje
się on coraz ważniejszym narzędziem w zdobywaniu wiedzy, dlatego tak istotne jest, by możliwie
jak najwięcej osób miało do niego
dostęp – mówi Grażyna Kuźmińska, dyrektor krzywińskiej szkoły średniej.
Na dachu siedziby szkoły zamontowany został maszt, dzięki
któremu możliwe będzie przesyłanie sygnału internetu radiowego
w promieniu 25 kilometrów. Dzięki
temu swym zasięgiem obejmie niemal całą gminę. Pieniądze na założenie łącza pochodziły z budżetu
szkoły. W sieci uczniowie znajdą
m.in. dodatkowe wiadomości z różnych przedmiotów oraz ćwiczenia,

będą mogli również kontaktować
się z nauczycielami.
– Znakomita większość naszych
uczniów mieszka właśnie w gminie
Krzywiń, tylko kilka osób dojeżdża
z Kościana czy Gostynia. Kiedy wrócą do szkoły po feriach, będą mieli
do dyspozycji kolejne narzędzie ułatwiające naukę. Wystarczy, że wejdą na stronę naszej szkoły, wpiszą
odpowiedni login oraz hasło i będą
mogli korzystać ze szkolnej sieci
internetowej. Jest ona oczywiście
wyposażona w filtry, eliminujące
szkodliwe treści – zapewnia Grażyna Kuźmińska.
W krzywińskim zespole szkół
uczy się obecnie około 150 osób.
Większość w szkole zawodowej,
w ramach placówki funkcjonuje
również liceum ogólnokształcące.
To ostatnie cieszy się jednak mniejszym zainteresowaniem młodzieży.
Dyrekcja placówki ma nadzieję, że
e-kształcenie będzie tym, co skłoni
młodzież do kontynuowania nauki
właśnie w tej szkole, a tym samym
potwierdzi, że jest ona w gminie
potrzebna.
(SzA)

FOT. BOGDAN LUDOWICZ

Nowoczesność kosztowała 6 mln

d kilku dni pacjenci SPZOZ
w Kościanie badani są w nowych pracowniach diagnostycznych, czekają na nich
również odnowione oddziały: wewnętrzny i intensywnej opieki medycznej. Wszystkie funkcjonują
w tzw. pawilonie chirurgicznym. Oddział wewnętrzny liczy obecnie 37 łóżek, to mniej niż jeszcze niedawno.
– Tendencja ta jest efektem skrócenia czasu hospitalizacji pacjentów,
która możliwa jest dzięki nowoczesnej diagnostyce. W ubiegłym roku
przyjęliśmy na oddziale 2120 pacjentów – mówi dyrektor lecznicy Piotr
Lehmann. – Teraz dysponujemy na
tym oddziale nowoczesnymi salami,
jedno, dwu i trzyosobowymi, przy
każdej znajduje się łazienka.
W części diagnostycznej znajduje
się pracownia rentgenowska, pracownia endoskopii oraz cyfrowy mammograf, a także tomograf komputerowy.
Ten ostatni nie jest własnością szpi-
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Robert Kubiak z Kopaszewa
we wtorek (1 II) został zastępcą burmistrza Krzywinia. Tego samego
dnia stanowisko stracił dotychczasowy wiceszef gminy, Jacek
Karmiński. Nowy wiceburmistrz
ukończył Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in. w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu. Pracował do
tej pory w Energetyce Poznańskiej,
potem spółce Winkhaus, a w 2009
roku w firmie Gutkowski. Jest też
członkiem rady nadzorczej MZO
w Gostyniu. Zajmował się głównie
sprawami finansowymi. Do nowych
obowiązków Roberta Kubiaka
należeć będzie m.in. organizowanie pracy urzędu, nadzorowanie pracowników i wydawanie
decyzji administracyjnych.
Nowy wiceburmistrz pochodzi
z Leszna, w Kopaszewie mieszka od
15 lat. Jest żonaty, ma troje dzieci.
Zdradza, że jego największe hobby
to historia starożytnego Rzymu
oraz koszykówka. W ostatnich
wyborach samorządowych Robert
Kubiak bez powodzenia ubiegał się
o mandat radnego gminy Krzywiń.
Startował z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
(SzA)

Specjalistyczna
poradnia
Od stycznia kościańska poradnia
psychologiczno-pedagogiczna może
wydawać orzeczenia o konieczności
specjalnego kształcenia dzieci słabo
lub niesłyszących oraz niewidomych
i słabo widzących. Pozwolenie na
prowadzenie takiej działalności
otrzymała od kuratorium oświaty,
po spełnieniu kilku wymogów.
Jednym z nich było zatrudnienie
specjalistów. Tyflopedagogiem
została w poradni Jadwiga Koźlik-Smoczyk (pracuje z dziećmi
niewidomymi i słabo widzącymi),
a surdopedagogiem Katarzyna
Strzelczyk (zajmuje się dziećmi
niesłyszącymi i słabo słyszącymi).
Kolejnym warunkiem było m.in.
kupno odpowiedniego sprzętu.
– Dzieci oraz młodzież z wadami
wzroku i słuchu wymagają specjalnych form i metod nauczania,
dlatego konieczne jest otrzymanie
orzeczenia o potrzebie takiego
kształcenia. Do tej pory mieszkańcy
naszego powiatu musieli korzystać
z pomocy poradni w Poznaniu
– tłumaczy Grażyna Majchrzycka,
dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Kościanie.
Rodzice nie muszą starać się
o skierowanie, wystarczy zgłosić się do specjalisty.
(SzA)
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