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W kąkolewskim domu jak w rodzinie
Wystarczy kilka minut pobyć wśród uczestników zajęć w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Kąkolewie aby przekonać się, jak bardzo ta placówka była potrzebna. Spotyka się tam 30 mieszkańców powiatu leszczyńskiego
z problemami zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawnością intelektualną, którym wraz z terapeutami udało się stworzyć swoistą rodzinę.
Na siedzibę Środowiskowego
Domu Samopomocy zaadaptowano
trzy lata temu budynek dawnej szkoły, tworząc tam wspaniałe warunki
do rehabilitacji oraz terapii ruchowej,
społecznej i zawodowej. Uczestnicy
podczas zajęć odnajdują swoje talenty i zainteresowania, których rozwijanie pozwala im uwierzyć w swoje
możliwości. Z indywidualnych sukcesów potraﬁą cieszyć się wspólnie.
Od poniedziałku do piątku dowożeni są czterema kursami busów z kilku gmin powiatu leszczyńskiego. Do

dyspozycji mają kilka pracowni: dziewiarsko-krawiecką, stolarsko-techniczną, muzykoterapii i poznawania świata, komputerową, plastyczną
oraz gospodarstwa domowego. Pracują w grupach i co tydzień zmieniają pracownię. Szczególnie odpowiedzialne zadanie mają osoby pracujące w pracowni gospodarstwa domowego. Pod okiem instruktora przygotowują codziennie ciepły posiłek dla
całej społeczności domu.
Ponadto w placówce znajduje się
sala rehabilitacyjna oraz pokój wy-

ciszeń. Uczestników zajęć odwiedza
psycholog i psychiatra, a opiekę medyczną pełni pielęgniarka.
– Obecnie w naszym domu jest komplet 30 uczestników zajęć. Wśród nich
są osoby w wieku od 26 do 72 lat – wyjaśnia Agnieszka Demska-Chudy,
kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kąkolewie. – Placówka utrzymywana jest z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu. Działalność wspiera także powiat leszczyński, który jest jednostką prowadzącą dla naszego domu.

Przedstawiamy radnych Powiatu Leszczyńskiego
Rafał Rimke w Radzie Powiatu Leszczyńskiego zasiada od dwóch kadencji. Jako mieszkaniec Brenna reprezentuje w niej gminę Wijewo.
Pan Rafał lubi spojrzeć na świat realnie i z każdej strony, dlatego nie wiąże się z żadnym ugrupowaniem politycznym. W wyborach zdecydował się
wystartować z listy Platformy Obywatelskiej, której program był bliski jego
poglądom.
Jest rolnikiem i od 10 lat prowadzi 70-hektarowe gospodarstwo rolne,
kontynuując pracę swoich rodziców.
Prócz hodowli trzody chlewnej nastawione jest ono na hodowlę drobiu oraz
opas bydła. Mama pana Rafała, Urszula
Rimke, zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego „Stajnia
pod krzywym siodłem”, proponując turystom doskonałą kuchnię po wycieczkach po malowniczej okolicy.
Rada Powiatu Leszczyńskiego postanowiła wykorzystać rolnicze doświadczenie Rafała Rimke powierzając mu funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska.

– Dla gminy Wijewo bardzo ważna była ubiegłoroczna przebudowa
dwóch mostów na drodze Brenno-Włoszakowice – podkreśla Rafał Rimke. – Dzięki temu zniesiono ograniczenia tonażowe, które stwarzały duży
problem między innymi przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie gminy Wijewo. W bliskich planach powiatu jest modernizacja drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej
Wschowa-Wolsztyn przez Brenno. To
oczekiwana inwestycja nie tylko przez
kierowców, ale również rowerzystów
i pieszych. Jeżeli uda się uzyskać dotację na modernizację i budowę połączenia drogowego Wijewa z węzłem
na drodze ekspresowej S5 w Nietążkowie, będzie to największa inwestycja drogowa powiatu.
Poza pracą zawodową i samorządową pan Rafał lubi udzielać się społecznie w miejscowej OSP. Nie lęka
się też wyzwań, jakie stawia przed nim

OBWIESZCZENIE

STAROSTA LESZCZYŃSKI
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ciągu dróg
powiatowych: 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P Łoniewo - Osieczna”. Decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Radny Rafał Rimke.

scena, obsadzając co roku jedną z ról
w przedstawieniach przygotowywanych przez miejscowych VIP-ów w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Żona pana Rafała, Krystyna,
uczy języka angielskiego.
Strona sponsorowana przez
Starostwo Powiatowe w Lesznie
- opracował Jacek Kuik

Urząd Miasta i Gminy Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna
listopada Hol Urzędu Miasta i Gminy - I piętro
2016 godz. 10:00-13:00
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Urząd Gminy Święciechowa
ul. Ułańska 4,
64-115 Święciechowa
listopada Hol na parterze budynku Urzędu Gminy
2016 godz. 10:00 – 13:00
godz.12.00
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Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17,
listopada 63-900 Rawicz
sala nr 18 - I piętro budynku
2016 godz. 10:00-13:00
godz.12.00

nie dotyczy
Telefon:

65 529 68 06
65 525 69 66
ŶĂũĚǍŶĂũďůŝǏszy
Punkƚ/nformacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Urząd Miasta i Gminy Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
listopada
Sala 101, I piętro budynku
2016 godz. 09:00-13:00
godz.12.00

rzeniach organizowanych przez podobne placówki w okolicy. Ma też
swoją cykliczną imprezę - Przegląd
Taneczny, na który co roku w kwietniu zaprasza do kąkolewskiej sali
wiejskiej przedstawicieli zaprzyjaźnionych domów.

Na podstawie art. 11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

godz.12.00

ŐųŽszenia:

Nie zawsze zajęcia odbywają się
na miejscu. Wielką radość sprawiają
wyjazdy, z których fotograﬁczne relacje zamieszczane są na proﬁlu Facebooka Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie. Reprezentacja domu bierze też udział w wyda-

Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
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oraz rawickiego.

Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego to duża odpowiedzialność,
ponieważ codziennie trzeba przygotować dla wszystkich smaczny posiłek.
Takie umiejętności przydadzą się także w domu.

Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych nieruchomościach gruntowych:
138/4, 139/4, 139/6, 139/13, 145/2, 147, 149/2, 152/3, 152/5, 152/10, 1344/1, 1441/5,
5083/1, 146/2, 1453/3, 146/1, 155/1, 155/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna,
w jednostce ewidencyjnej Osieczna - Miasto,
57/8, 71, 112/1, 119/1, 120/2, 131, 134, 136/3, 154/1, 154/3, 160/2, 161, 163, 165, 166,
167/2, 168, 209/3, 209/5, 209/6, 220, 221, 222, 223, 224, 240, 5082/1, 5083/3, 5084/2,
5085/1, 59/1, 119/2, 135, 142, 154/2, 160/1, 218/3, 239, 287 w obrębie ewidencyjnym
Łoniewo, w jednostce ewidencyjnej Osieczna – Obszar Wiejski,
177, 77, 583/5, 615, 141/1, 175/1, 176, 381, 582, 712, 174, 382, 232, 242/12, 244, 314/8, 629
w obrębie ewidencyjnym Kąkolewo, w jednostce ewidencyjnej Osieczna – Obszar Wiejski.
W związku z realizacją inwestycji dokonany zostanie podział następujących nieruchomości gruntowych: 138/4 (138/9, 138/10), 139/4 (139/18, 139/19), 139/6 (139/16,
139/17), 139/13 (139/20, 139/21), 145/2 (145/3, 145/4), 147 (147/1, 147/2), 149/2
(149/3, 149/4), 152/3 (152/12, 152/13), 152/5 (152/14, 152/15), 152/10 (152/16,
152/17), 1344/1 (1344/3, 1344/4), 1441/5 (1441/173, 1441/174), 5083/1 (5083/2,
5083/3) w obrębie ewidencyjnym Osieczna, w jednostce ewidencyjnej Osieczna Miasto, 57/8 (57/9, 57/10), 71 (71/1, 71/2), 112/1 (112/3, 112/4), 119/1 (119/3, 119/4),
120/2 (120/9, 120/10), 131 (131/1, 131/2), 134 (134/1, 134/2), 136/3 (136/5, 136/6),
154/1 (154/4, 154/5), 154/3 (154/6, 154/7), 160/2 (160/5, 160/6), 161 (161/3, 161/4),
163 (163/1, 163/2), 165 (165/1, 165/2), 166 (166/1, 166/2), 167/2 (167/3, 167/4), 168
(168/1, 168/2), 209/3 (209/9, 209/10), 209/5 (209/11, 209/12), 209/6 (209/13, 209/14),
220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 222 (222/1, 222/2), 223 (223/1, 223/2), 224
(224/1, 224/2), 240 (240/1, 240/2), 5082/1 (5082/2, 5082/3), 5083/3 (5083/4, 5083/5),
5084/2 (5084/3, 5084/4), 5085/1 (5085/2, 5085/3) w obrębie ewidencyjnym Łoniewo,
w jednostce ewidencyjnej Osieczna – Obszar Wiejski, 177 (177/3, 177/4), 77 (77/1,
77/2), 583/5 (583/7, 583/8), 615 (615/1, 615/2) w obrębie ewidencyjnym Kąkolewo,
w jednostce ewidencyjnej Osieczna – Obszar Wiejski. W nawiasach podano numerację działek po podziale, przy czym numery wytłuszczone stanowić będą działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji zostaną przejęte na rzecz Powiatu Leszczyńskiego. Termin przejęcia działek zostanie określony w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Jednocześnie zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Leszno, Pl. Kościuszki 4B Wydział Architektury i Budownictwa w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od
godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Jakub Rzeźniczak
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa

