POWIAT KOŚCIAŃSKI [7]

PANORAMA LESZCZYŃSKA
www.panorama.media.pl 28 VII 2011

POWIAT KOŚCIAŃSKI. Kłopoty z systemem ratownictwa medycznego

Mają swój
gościniec

P

o niemal miesi¦cu od wprowadzenia nowego systemu ratownictwa medycznego spe¼niaj¦ si´ obawy koÊcia¾skiego starosty oraz straàaków. Wystarczy¼y nieco ponad trzy tygodnie, by
dowieÊ¨, àe rozwi¦zania wymyÊlone
przez urz´dników wojewody i zaakceptowane przez ministerstwo zdrowia nie sprawdzaj¦ si´ w praktyce.
Mimo àe pomi´dzy KoÊcianem, Poznaniem i Warszaw¦ kr¦à¦ pisma
z argumentami dowodz¦cymi racji
w¼adz powiatu, eksperyment na àywym organizmie trwa…

Minister nic nie może
Niemal od samego pocz¦tku przygotowa¾ do wprowadzenia zmian
w systemie ratownictwa medycznego, samorz¦dowcy i straàacy przekonywali, àe nowe rozwi¦zanie si´ nie
sprawdzi. Najwi´cej protestów wzbudza¼ pomys¼ wy¼¦czenia gminy Krzywi¾ spod systemu obejmuj¦cego powiat koÊcia¾ski i w¼¦czenia w obr´b
dzia¼ania s¼uàb z Leszna. Wbrew protestom wojewoda wielkopolski pozosta¼ przy swoim zdaniu i gotowy projekt zosta¼ przes¼any do ministerstwa
zdrowia, które wyda¼o w tej sprawie
pozytywn¦ opini´. W Êlad za nim do
Warszawy posz¼o pismo koÊcia¾skiego starosty Andrzeja J´cza apeluj¦ce
o zmian´ wczeÊniejszych decyzji.
– Kryteria, którymi kierowano si´
przy opracowywaniu projektu zosta¼y dla powiatu koÊcia¾skiego przygotowane w oparciu o dane zupe¼nie
nieadekwatne do stanu faktycznego.
Czas dotarcia zespo¼u ratownictwa
medycznego na miejsce zdarzenia
po wejÊciu w àycie planowanej reorganizacji ulegnie znacznemu pogorszeniu. Ponadto w raà¦cy sposób na-

ruszy obowi¦zuj¦ce normy prawne
– pisa¼ Andrzej J´cz. – Proponowane rozwi¦zanie godzi w bezpiecze¾stwo mieszka¾ców powiatu koÊcia¾skiego, bowiem liczba mieszka¾ców
przypadaj¦cych na jeden zespó¼ ratownictwa medycznego przekroczy
granic´ ustalon¦ w ustawie na 33
tysi¦ce osób.
OdpowiedÜ z ministerstwa zdrowia nadesz¼a juà po wprowadzaniu
w àycie nowego systemu.
– Podj´cie ostatecznej decyzji
w sprawie reorganizacji systemu
ratownictwa medycznego w województwie minister zdrowia pozostawi¼ wojewodom, zobowi¦zuj¦c ich do
przygotowania takich planów, które
b´d¦ gwarantowa¨ bezpiecze¾stwo
dla systemu i nie b´d¦ wywo¼ywa¨
niepokojów spo¼ecznych – stwierdzi¼ w piÊmie do starosty Marek Haber, podsekretarz stanu w ministerZintegrowane stanowisko kierowania w Kościanie
stwie zdrowia.

3 lipca, Łuszkowo

Na ¼uku drogi ¼¦cz¦cej Jerk´ i »uszkowo w gminie Krzywi¾, 28-letni kierowca traci panowanie nad autem.
Samochód wypada z jezdni i uderza
w drzewo. Jest 3 lipca. Telefon alarmowy odbiera dyspozytor w KoÊcianie,
cho¨ w myÊl nowych rozwi¦za¾ po¼¦czenie powinno zosta¨ skierowane do
Leszna. KoÊcia¾skie stanowisko kierowania nie moàe przyj¦¨ zg¼oszenia,
przekazuje je Lesznu. Karetka dociera na miejsce o godzinie 14.00, dok¼adnie 23 minuty po odebraniu informacji
o wypadku. Gdyby wys¼ano j¦ z KoÊciana, jecha¼aby 17 minut. Od czasu
wprowadzenia zmian, tylko mieszka¾cy Czerwonej Wsi po¼oàonej najbliàej
granicy z powiatem leszczy¾skim po
wykr´ceniu numeru alarmowego do-

dzwaniaj¦ si´ do Leszna. Telefony pozosta¼ych wci¦à odbieraj¦ dyspozytorzy z KoÊciana, którzy kaàd¦ rozmow´ musz¦ przekierowywa¨.
– Sygna¼ z telefonu komórkowego
zawsze kieruje si´ w stron´ najbliàszego wolnego masztu. Dla mieszka¾ców gminy Krzywi¾ najcz´Êciej
b´dzie to maszt w KoÊcianie. Przekierowania telefonów mog¦ dokona¨
operatorzy, którzy jednak nie kwapi¦
si´ do tego, bo oznacza to dodatkowe
koszty. Problem staje si´ tym wi´kszy, àe ratownicy karetki wys¼anej
do gminy Krzywi¾ z Leszna nie maj¦ bezpoÊredniej ¼¦cznoÊci z tamtejszym dyspozytorem – wyjaÊnia Andrzej Ziegler, zast´pca komendanta
powiatowego Pa¾stwowej Straày Poàarnej w KoÊcianie.

Starosta pisze listy

Po historii z wypadkiem w »uszkowie, Andrzej J´cz wysy¼a do ministerstwa zdrowia kolejny list. Inne pismo
starosty trafia na biurko Piotra Florka,
wojewody wielkopolskiego. Wojewodzie przypomina o niespe¼nionej obietnicy ulokowania karetki w Krzywiniu.
Do Marka Habera pisze zaÊ:
– Niedopuszczalne jest, by mieszkaniec gminy Krzywi¾ zastanawia¼ si´,
czy zg¼oszenie odbierze dyspozytor medyczny w KoÊcianie czy teà w Lesznie
i w efekcie jak d¼ugo przyjdzie mu czeka¨ na pomoc. Trudno jest w tej sytuacji odnaleÜ¨ argumenty, które stanowi¼yby wyjaÊnienie dla osoby oczekuj¦cej pomocy. Jeszcze trudniej, gdy
oczekiwana pomoc dociera zbyt póÜno.
(SzA)

KOŚCIAN. W sierpniu rozpocznie się odmulanie kanału Obry

POWIAT KOŚCIAŃSKI. Wakacyjne remonty dróg

Miasto wróci do rzeki

Poślizgu na razie nie ma
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Termin rozpoczęcia prac zależy od pogody
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40 tys. z¼ kosztowa¨ b´dzie odmulanie i wzmacnianie wa¼ów kana¼u Obry rozci¦gaj¦cego si´ pomi´dzy
krajow¦ „pi¦tk¦” i ul. Marcinkowskiego w KoÊcianie. Pieni¦dze pochodz¦
z urz´du marsza¼kowskiego.
– Termin rozpocz´cia prac przy kanale uzaleàniony jest od pogody. Musimy poczeka¨ do ko¾ca deszczów i na
obniàenie si´ poziomu wody. Mam nadziej´, àe firma z Krobi, która wygra¼a
przetarg na wykonanie inwestycji, b´dzie mog¼a wejÊ¨ na plac budowy z pocz¦tkiem sierpnia – mówi Franciszek
Halec, dyrektor leszczy¾skiego oddzia¼u Wielkopolskiego Zarz¦du Melioracji
i Urz¦dze¾ Wodnych w Poznaniu.
Prace na tym odcinku Obry powinny
zako¾czy¨ si´ w paÜdzierniku. Polega¨
b´d¦ na odmuleniu i oczyszczeniu dna,
a takàe naprawieniu oraz wzmocnieniu
wa¼ów nadw¦tlonych podczas tegorocznych roztopów. W kolejnych kilku latach planowane jest odmulenie pozosta¼ego fragmentu kana¼u znajduj¦ce-

go si´ w KoÊcianie. Dzi´ki temu rzeka
stanie si´ g¼´bsza, co chc¦ wykorzysta¨
w¼adze miasta.
– Jednym z elementów inwestycji
b´dzie wybudowanie przy parku miejskim niewielkiej przystani dla sprz´tu p¼ywaj¦cego – mówi Maciej Kasprzak, zast´pca burmistrza KoÊciana. – Przysta¾ powinna by¨ gotowa
w przysz¼ym roku.
Z rozpocz´cia inwestycji ciesz¦ si´
nie tylko samorz¦dowcy, Franciszek
Halec podkreÊla, àe dzi´ki niej KoÊcian
b´dzie chyba jedynym miastem w kraju, które na powrót zwróci si´ w stron´ rzeki.
– MyÊl´, àe po zako¾czeniu odmulania, kana¼ Obry znów stanie si´ wizytówk¦ miasta, cho¨by ze wzgl´du na
naprawd´ pi´kny szlak kajakowy, który ma szans´ tu powsta¨. Nowe miejsce do rekreacji daje moàliwoÊci rozwoju gospodarczego, czego Êwietnym
przyk¼adem jest zbiornik w Pakos¼awiu – uwaàa Halec.
(SzA)

ierowcy przejeàdàaj¦cy przez
KoÊcian najlepiej wiedz¦, àe
w dziedzinie przebudowy dróg sporo
si´ tam dzieje. Takàe poza granicami
miasta moàna si´ natkn¦¨ na ekipy
remontowe. Jak d¼ugo potrwaj¦ jeszcze utrudnienia? Objazdy w samym
mieÊcie to efekt modernizacji czterech
ulic powiatowych: Pó¼nocnej, »¦kowej,
Koszewskiego i Sierakowskiego. Renowacja tej ostatniej sko¾czy¼a si´
trzy tygodnie temu. Na Koszewskiego drogowcy pracowa¨ b´d¦ do ko¾ca sierpnia.
– Koszt inwestycji na ulicach Koszewskiego i Sierakowskiego to 3,286
mln z¼. Ich przeprowadzenie jest moàliwe dzi´ki unijnej dotacji wynosz¦cej
1,461 mln z¼. Powiat, który jest inwestorem, otrzyma¼ teà wsparcie z budàetu KoÊciana – wyjaÊnia Bartosz Jankowski z biura promocji i informacji
koÊcia¾skiego starostwa. – Przebudowa polega na po¼oàeniu nowej nawierzchni oraz wybudowaniu chodników. Na ulicy Koszewskiego zostanie
teà poszerzona jezdnia.
Sporym utrudnieniem dla kierowców jest jednoczesna przebudowa ulic
»¦kowej i Pó¼nocnej w KoÊcianie. Na
»¦kowej w¼aÊnie sko¾czy¼ si´ remont
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Czarny scenariusz się spełnia

jednej strony mostu. Trwa teà wyznaczanie miejsc parkingowych przy
ogródkach dzia¼kowych oraz uk¼adnie chodników w s¦siedztwie osiedla Nad »¦kami. Na ul. Pó¼nocnej drogowcy po jednej stronie jezdni i wiaduktu u¼oàyli juà now¦ nawierzchni´.
Teraz przygotowuj¦ si´ do uk¼adania
jej po drugiej stronie, co najprawdopodobniej b´dzie si´ wi¦za¼o z wprowadzeniem ruchu wahad¼owego. Koszt
tych dwóch inwestycji to 5,3 mln z¼,
z czego 4,144 mln z¼ pochodzi z funduszy unijnych.
– Prace na ul. »¦kowej i Pó¼nocnej
potrwaj¦ do ko¾ca wakacji – dodaje
Bartosz Jankowski.
Drogowców moàna teà spotka¨ na
drodze ¼¦cz¦cej Czempi¾, Borowo, Gorzyczki, Stary Go¼´bin, Turew, R¦bi¾,
»uszkowo i Jerk´. Na razie gotowe s¦
odcinki pomi´dzy Borowem, Starym
Go¼´biem oraz Turwi¦. W samej Jerce trwa budowa kanalizacji deszczowej. Ca¼oÊ¨ kosztuje 6,7 mln z¼: 3 mln
z¼ pochodzi z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, milion
z¼otych da¼y gminy Krzywi¾ i Czempi¾, a reszt´ wy¼oày¼ powiat. Zako¾czenie prac planowane jest na koniec
wrzeÊnia.
(SzA)

Inwestycje drogowe gmin
KOŚCIAN – zakończyła się modernizacja fragmentu ul. Maya, trwa przebudowa ul. Bukowieckiej, planowane jest utwardzenie ul. Akacjowej.
GMINA KOŚCIAN – zakończono modernizację drogi z Januszewa do Wławia, nowa nawierzchnia będzie ułożona na drodze w Nacławiu oraz pomiędzy Katarzyninem i Wyskocią
Małą, wykonany będzie pierwszy etap inwestycji na drodze z Nacławia do osiedla Gurostwo
w Kościanie i z Kiełczewa do Szczodrowa.
ŚMIGIEL – od sierpnia do listopada przebudowywane będą ul. Dudycza w Śmiglu i Leśna
w Nietążkowie.
KRZYWIŃ – trwa przebudowa drogi w Łuszkowie, modernizowana będzie droga ze Zbęch
Pole do Mościszek i ul. Podgórna w Lubiniu.

„GoÊciniec Chory¾” – pod t¦ nazw¦
kryje si´ wyremontowana Êwietlica
wiejska oraz na nowo zaaranàowane otoczenie budynku. Przy
odnowionym obiekcie powsta¼ plac
do grillowania, altanka, parkingi
dla samochodów i rowerów oraz
p¼yta do ta¾ca. Jest takàe tablica
informacyjna prezentuj¦ca szlaki
rowerowe regionu, alejki i ziele¾.
– Prace rozpocz´¼y si´ jesieni¦
ubieg¼ego roku. Najpowaàniejszym
zadaniem by¼ kapitalny remont
Êwietlicy polegaj¦cy m.in. na przebudowie wn´trza, odnowieniu elewacji,
a takàe wymianie okien i drzwi
– mówi Andrzej Przyby¼a, zast´pca
wójta gminy KoÊcian. – Koszt ca¼ej
inwestycji to 600 tys. z¼, cz´Ê¨
pieni´dzy pochodzi¼a z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(SzA)

Wypoczywali
nad Balatonem
Pi´tnaÊcioro najlepszych uczniów ze
szkó¼ podstawowych w gminie Czempi¾ i gimnazjum w Borowie sp´dzi¼o
kilka dni w w´gierskiej gminie
Badacsonytomaj. M¼odzieà zwiedzi¼a
m.in. regionaln¦ izb´ tradycji, koÊció¼,
urz¦d miejski, muzeum malarstwa
Józsefa Egry oraz grot´ poÊwi´con¦
b¼ogos¼awionemu Janowi Paw¼owi
II, ruiny koÊcio¼a naleà¦cego do
zakonu paulinów i dworek dawnej
w¼aÊcicielki ziemskiej Rosy Szegedy.
– Duà¦ atrakcj¦ by¼ wyjazd do
pobliskiej Topolcy, która s¼ynie
z podziemnych grot i starówki
z amfiteatrem na wodzie. Poniewaà
pogoda dopisa¼a, m¼odzieà mog¼a
korzysta¨ z uroków k¦pieli w Balatonie. Uczestnicy wycieczki wyp¼yn´li
teà statkiem na to najwi´ksze na
W´grzech jezioro – mówi Robert
Gorczy¾ski, inspektor ds. promocji w czempi¾skim magistracie.
Wraz z m¼odzieà¦ do Badacsonytomaj pojecha¼ zast´pca burmistrza
Czempinia Jan KaÜmierczak
i nauczycielka Ryszarda Borowska
ze szko¼y podstawowej w Czempiniu.
(SzA)

Uczniowie
muszą poczekać
Od stycznia przysz¼ego roku maluchy
z Parz´czewa w gminie Kamieniec
rozpoczn¦ nauk´ w nowym przedszkolu. Na ich potrzeby zaadaptowana zostanie przyszkolna salka
gimnastyczna, do której dobudowane b´d¦ sanitariaty oraz szatnie.
Roboty zako¾cz¦ si´ w grudniu,
kosztowa¨ maj¦ oko¼o 300 tys. z¼.
– Przedszkole w Parz´czewie
mieÊci si´ obecnie w starym
budynku, wymagaj¦cym pilnych
remontów. W dodatku obiekt ten
nie jest w¼asnoÊci¦ gminy. Dlatego
postanowiliÊmy przenieÊ¨ dzieci
w nowe miejsce – wyjaÊnia Piotr
Halasz, wójt gminy Kamieniec.
Teraz w przedszkolu uczy si´ 40
maluchów, po zmianach powstan¦
dwie 25-osobowe grupy. Inwestycja
oznacza, àe uczniowie podstawówki
w Parz´czewie nie b´d¦ mieli gdzie
¨wiczy¨. Ten problem rozwi¦àe
budowa sali gimnastycznej.
– Koszt jej postawienia wyniesie
oko¼o 2,5 mln z¼. Prace rozpoczn¦ si´
w przysz¼ym roku. Na razie mamy
zagwarantowane 500 tys. z¼ z programu rozwoju obszarów wiejskich.
Reszt´ pieni´dzy b´dziemy musieli
poàyczy¨ – mówi Piotr Halasz.
– Zako¾czenie budowy sali planowane
jest na 2013 rok.
(SzA)

