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Wojewoda Wielkopolski zwrócił się 8 lutego do Staro-
sty Kościańskiego z wnioskiem o zaakceptowanie zmian
w „projekcie aktualizacji wojewódzkiego planu działania
Systemu  Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woje-
wództwa wielkopolskiego.

W związku z tym, iż zmiany przewidywane dla woje-
wództwa wielkopolskiego w zakresie systemu PRM na-
dal nie uwzględniają postulatów wskazywanych przez
władze powiatu kościańskiego w pismach kierowanych
zarówno do wojewody, jak i ministra zdrowia Starosta
Kościański wyraził negatywną opinię dotyczącą projektu
planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Me-
dyczne dla województwa wielkopolskiego.

W piśmie z 10 lutego starosta kolejny raz zaznaczył,
że funkcjonujący w obecnym kształcie system PRM nie
spełnia optymalnych gwarancji bezpieczeństwa dla miesz-
kańców powiatu kościańskiego. Analiza kryteriów, który-
mi kierowano się na etapie planowania reformy wskazy-
wała na nieefektywność i nieracjonalność przyjętych roz-
wiązań, jednak mimo to została przeprowadzona. Wielo-
krotnie przywoływane argumenty przemawiające przeciw-
ko wyłączeniu z dniem 1 lipca 2011 roku miasta i gminy
Krzywiń z rejonu operacyjnego powiatu kościańskiego rów-
nież nie zostały uwzględnione w dotychczasowych aktu-
alizacjach. Organów decyzyjnych nie przekonały apele
władz powiatu, poparcie posłów i senatorów, a także przed-
stawiane przypadki naruszania norm prawnych skutku-
jące realnym zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców
miasta i gminy Krzywin.

W okresie dwuletnich starań władz powiatu kościań-
skiego – podkreśla starosta Andrzej Jęcz - o utworzenie
dodatkowego miejsca stacjonowania karetki w Krzywi-
niu nie została podjęta żadna inicjatywa ze strony przed-
stawicieli administracji rządowej, która umożliwiłaby wy-
jaśnienie i przyjęcie najlepszego rozwiązania.

W piśmie skierowanym do wojewody, starosta A. Jęcz
odnosi się także do decyzji podjętej przez wojewodę w
styczniu 2012 roku dotyczącej przeniesienia zespołu ra-
townictwa medycznego (karetki) obsługującej gminę Krzy-
wiń z Kąkolewa do Osiecznej. Decyzja taka – zdaniem
wojewody została podjęta w wyniku zgłaszanych niepra-
widłowości i analizie czasów dotarcia na miejsce wezwa-
nia zespołów ratownictwa medycznego i jak podkreśla

Negatywna opinia starosty

Zintegrowane stanowisko dyspozytorskie działa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
według planów ministerstwa i wojewody  ma zostać  zlikwidowane, a jego obowiązki przejmie punkt centrum powiada-
miania ratunkowego w Lesznie.

wojewoda „jest jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem,
zgodnym z zawartą umową z Wielkopolskim Oddziałem
Wojewódzkim NFZ w Poznaniu oraz z zapisami „Wojewódz-
kiego Planu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woje-
wództwa wielkopolskiego”. Zmiana taka miałaby zostać
przeprowadzona do 29 lutego tego roku. Jednak przedsta-
wiony staroście kościańskiemu do akceptacji „Wojewódz-
ki plan..” zmiany tej nie uwzględnia. Taki fakt, zdaniem
starosty nasuwa wątpliwości co do rzeczywistego wpro-
wadzenia jej w życie. Jednocześnie starosta kościański
uważa, że takie rozwiązanie nie wpłynie na polepszenie
dostępu do usług ratownictwa medycznego mieszkańców
miasta i gminy Krzywiń.  Spowoduje być może nieznaczne
skrócenie czasu dotarcia karetki na miejsce wezwania,
ale z pewnością – zaznaczył w piśmie starosta - nie jest to
satysfakcjonujące rozwiązanie, tym bardziej, że wielokrot-
nie - od lipca ubiegłego roku - czas dotarcia karetki na
miejsce wezwania był przekraczany statystycznie nawet
o 25 minut.

W liście skierowanym do wojewody starosta odnosi
się także negatywnie do projektu utworzenia od 1 stycz-
nia 2013 roku wojewódzkiego centrum powiadamiania ra-
tunkowego. W myśl proponowanych założeń mieszkańcy
naszego powiatu mieliby być obsługiwani przez  jeden
punkt dyspozytorski leszczyńskiego rejonu operacyjnego,
obejmującego poza naszym powiatem powiat leszczyń-
ski, gostyński, rawicki i śremski. Punkt ten obsługiwałby
– jak wskazano w projekcie aktualizacji -  łącznie 390 176
mieszkańców. Zdaniem Andrzeja Jęcza takie rozwiąza-
nie z pewnością nie może być skuteczne. Niemożliwością
jest – podkreśla starosta - efektywna logistyka i zarzą-
dzanie jednostkami ratownictwa medycznego na tak
znacznym obszarze przez zaledwie kilku dyspozytorów
oddalonych od niektórych miejscowości o kilkaset kilo-
metrów.

Zdaniem starosty propozycja wojewody nie spowoduje
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli, a wpro-
wadzi tylko i wyłącznie chaos i dezorientację. Wyrażając
nadzieję, że tym razem opinie zainteresowanych samo-
rządów zostaną przez wojewodę uwzględnione starosta
podkreślił, że ratownictwo medyczne nie może być przed-
miotem eksperymentów i pomyłek, gdyż każdy błąd może
kosztować ludzkie życie.                                                       bj

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kościanie wziął udział w dwóch postępowaniach konkur-
sowych ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ich
pozytywny rezultat pozwoli szpitalowi na zaoferowanie
mieszkańcom naszego powiatu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej w szeregu poradni.

Pacjenci mogą korzystać z:

1. poradni chirurgicznej w: Czempiniu,
Kościanie.
2. poradni chirurgii ogólnej dla dzieci
3. poradni kardiologiczej
4. poradni ginekologiczno- położniczej w:
Czempiniu,  Śmiglu, Kościanie.
5. poradni urazowo- ortopedycznej
6. poradni diabetologicznej
7. poradni onkologicznej
8. poradni reumatologicznej w: Kościa-
nie, Śmiglu
9. poradni preluksacyjnej
10. poradni nefrologicznej
11. poradni medycyny sportu
12. poradni leczenia bólu
13. poradni chorób naczyń

Poradnie specjalistyczne zakontrakto-
wane w wyniku drugiego postępowania
konkursowego:
1. poradnia neonatologiczna
2. poradnia endokrynologiczna
3. poradnia urologiczna

Wszelkie informacje dotyczące harmonogramu, rodza-
ju, zakresu oraz miejsca udzielania poszczególnych świad-
czeń zdrowotnych realizowanych w SP ZOZ w Kościanie
można uzyskać w Punkcie Informacyjnym. Informacje ta-
kie można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod nume-
rem 65 512 08 55 wew. 316 oraz 325                                  jj

Zakontraktowane
poradnie
kościańskiego szpitala

Kościański szpital zakontraktował działalność poradni.
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W czwartek, 16 lutego br. w Starych Oborzyskach zo-
stała oddana do użytku świetlica wiejska, która znalazła
swoje miejsce w Domu Katechetycznym miejscowej para-
fii. W drodze porozumienia pomiędzy Gminą Kościan a
Kurią w Poznaniu zostało na ten cel wydzierżawione po-
mieszczenie na pierwszy piętrze. Rozmowy i uzgodnienia
pomiędzy stronami trwały od wiosny 2011 r. Pomysł w peł-
ni poparł proboszcz parafii ks. Wojciech Słomiński. Inicja-
torem powstania świetlicy w domu katechetycznym była
Rada Sołecka ze sołtysem Starych Oborzysk Maria Bi-
dzińską, która nie unika trudnych wyzwań i często jest
pomysłodawcą wielu inicjatyw skierowanych do mieszkań-
ców Oborzysk. Ponieważ pomieszczenie wymagało remon-
tu wszyscy liczyli się ze znacznym nakładem pracy i nie-
zbędnych środków finansowych. Gdy tylko umowa na wy-
dzierżawienie pomieszczenia została podpisana zaraz ru-
szyły prace. Należało m.in. założyć ogrzewanie gazowe i
instalację elektryczną, odnowić podłogę, wydzielić pomiesz-
czenie na toaletę oraz na zaplecze kuchenne i wszystko
pomalować. Znaczny zakres tych robót został sfinansowa-
ny z budżetu gminy.  Wyposażenie świetlicy zostało zaku-
pione m.in. ze środków GKRPA oraz przez sponsorów -

Œwietlica w Starych Oborzyskach
przedsiębiorców ze Starych Oborzysk. Jednak wiele pracy
społecznej włożyli sami mieszkańcy wsi. Specjalistyczne
prace związane z położeniem instalacji elektrycznej wyko-
nał nieodpłatnie Józef Trzciński. Nad całością przebiegu
prac czuwała sołtys wsi Maria Bidzińska. Po ukończeniu
prac remontowych przyszedł czas na przekazanie świetlicy
mieszkańcom wsi. Na zaproszenie Rady Sołeckiej na jej
otwarcie przybyli m.in. Wójt Gminy Kościan Henryk Bar-
toszewski i jego zastępca Andrzej Przybyła, przewodniczą-
cy Rady Gminy Kościan - Jan Szczepaniak, proboszcz miej-
scowej Parafii ks. Wojciech Słomiński. Wśród zaproszo-
nych byli także sponsorzy oraz członkowie Klubu Seniora,
którzy przygotowali na tę okazję krótki program artystycz-
ny. Oddanie do użytku świetlicy zbiegło się z tłustym
czwartkiem, a więc wszyscy goście mogli raczyć się przy
kawie przygotowanymi na te okazję pączkami.

Stare Oborzyska są kolejną miejscowością Gminy
Kościan, która wzbogaciła się o świetlicę wiejską. Będzie
to miejsce spotkań mieszkańców oraz członków Klubu
Seniora. Znajdzie tutaj także swoja siedzibę Akademia
Świętego Mikołaja, w ramach której prowadzone będą koła
zainteresowań dla dzieci i młodzieży.                         (mb)

Gmina Kościan ogłosiła przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy budowy kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo, która
na być zrealizowana do połowy grudnia tego roku. Przed-
miotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej wykonanej z rur PVC 200 mm – 1601 mb, 48 sztuk
przykanalików wykonanych z rur PVC 160 mm, rurociągu
tłocznego wykonanego z rur PE – 2382 mb oraz przepom-
powni sieciowej. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w
dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych dostępnej na stro-
nie internetowej Gminy Kościan. Termin składania wnio-
sków przetargowych mija 8 marca. Gmina Kościan uzy-
skała na ten cel pożyczkę w wysokości 1.500.000 zł z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.                                                        (md)

Kanalizacja
w Darnowie

Wójt Gminy Kościan uprzejmie informuje, że na pod-
stawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U z 2006, Nr 123,
poz. 858 ze zmianami)  Rada Gminy Kościan podjęła
uchwałę w dnia zatwierdzając nową taryfę opłat za wodę
pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanaliza-
cyjnych w Gminie Kościan. Taryfa obowiązywać będzie
przez rok, tj. od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013
r. Zatwierdzone taryfy przedstawiają się następująco:
-  taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągów Gminy
Kościan w taki sposób, że cena netto 1m3 wody wynosi
2,70 zł;
-  taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągów Gminy
Kościan na potrzeby ogródków działkowych będących wła-
snością bądź w zarządzie Polskiego Związku Działkow-
ców w taki sposób, że cena netto 1m3 wody wynosi 3,25 zł;
- taryfa opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w taki
sposób, że cena netto 1m3 ścieków odprowadzanych  do
oczyszczalni ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyj-
nych wynosi 5,10 zł;
- cena netto 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni ście-
ków będących własnością Gminy Kościan wynosi 5,80 zł;
szczegółowe warunki odbioru ścieków ustalone zostaną w
stosownej umowie.

Do wartości sprzedaży netto dolicza się VAT wg staw-
ki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT
wynosi 8 %).

Nowe gminne stawki
opłat za wodę i ścieki

Rada Gminy Kościan stosowną uchwałą Nr XIII/148/
11 z dnia 14 grudnia 2011 r. przyjęła miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
obrębie wsi Kurza Góra. Plan ten, który wszedł w życie 28
lutego br., porządkuje oraz ustala ogólne zasady zagospo-
darowania terenów i szczegółowe przeznaczenie gruntów.
Do opracowania projektu planu zagospodarowania przy-
stąpiono w maju 2004 roku i w trakcie jego opracowywa-
nia uwzględniono postulaty i uwagi mieszkańców. Treść
uchwały wraz z graficznymi załącznikami dostępna jest
na stronie Gminy Kościan.                                              (md)

Plan zagospodarowania
Kurzej Góry

Komunikat
Wójt Gminy Kościan przypomina, że dnia 15 marca
2012 r. upływa I rata płatności:
- podatku rolnego i leśnego;
- podatku od nieruchomości;
- łącznego zobowiązania podatkowego.

Jak co roku w styczniu i lutym odbywały się Halowe
Mistrzostwa Gminy Kościan w Piłce Nożnej. Wśród dru-
żyn zrzeszonych w OZPN Leszno (10 ekip) najlepsza
okazała się, podobnie jak przed rokiem, reprezentacja
Olimpii Stary Lubosz przed JunaTrans Stare Oborzy-
ska i Rywal-Ewmar Kurza Góra. Rywalizację w katego-
rii drużyn niezrzeszonych, do której przystąpiło 10 dru-
żyn, wygrała ekipa Team Stare Oborzyska przed druży-
nami Rywal II Kurza Góra i Old-Boys Stary Lubosz. W

Mistrzostwa Gminy w Futsalu
kategorii juniorów triumfował PKS Racot przed dwie-
ma reprezentacjami JunaTrans Stare Oborzyska. Ka-
tegorię trampkarzy wygrała drużyna PKS I Racot, a
kolejne miejsca zajęły Tur Turew i Orlik Kokorzyn.
Wśród młodzików najlepsza okazały się drużyna Juna-
Trans Stare Oborzyska wyprzedzając PKS Racot i
Strzelca Darnowo. Najmłodszą kategorię orlików wy-
grała Olimpia Stary Lubosz przed PKS Racot i Juna-
Trans Stare Oborzyska.                                               (md)

Triumfatorzy zmagań drużyn zrzeszonych
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Przypominamy, że w terminie od 1 do 31 marca br.
w placówkach oświatowych w Kościanie będą przyjmo-
wane zapisy na kolejny rok szkolny do przedszkoli, od-
działów zerowych oraz klas pierwszych w szkołach pod-
stawowych. Dotyczy to również dzieci już uczęszczają-
cych do przedszkoli i zerówek. Wszystkie osoby zaintere-
sowane zapisaniem dziecka do przedszkola, zerówki lub
klasy pierwszej, prosimy o kontakt z wybraną placówką,
gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

Zapisy do przedszkoli

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościa-
na www.koscian.pl opublikowany został Kalendarz Im-
prez w Kościanie w 2012 roku, który zawiera chronolo-
giczny wykaz zaplanowanych w bieżącym roku uroczy-

Kalendarz imprez na 2012 rok w Kościanie

Zapraszamy na:
- 03.03.2012r. (sobota) godz. 16.00 Rodzinne Spotkanie z
Bajką: „Jaś i Małgosia” w wykonaniu aktorów Wałbrzy-
skiego Teatru Lalki i Aktora, sala KOK, wstęp płatny,
- 11.03.2012r. (niedziela) godz. 16.00 Kabaret Moralnego
Niepokoju, sala KOK, wstęp płatny,
- 24.03.2012r. (sobota) „Poszukiwany żywy lub martwy” –
spektakl muzyczny w wykonaniu uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej - Poznań, sala KOK,
- 27.03.2012r. (wtorek) Wykład TMZK: mgr inż. Dariusz
Korzeniowski: Modernizacja dróg powiatowych, MBP,
wstęp wolny,
- 28-31.03.2012 r. Wystawa – Zwierzęta naszych pól i la-
sów, sala KOK, wstęp wolny.
Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl oraz www.ko-
scian.pl.

Imprezy kulturalne

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Kościana pod-
sumowano sportową rywalizację kościańskich osiedli o Pu-
char Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana. Po raz
trzeci z rzędu wygrało Osiedle Wolności, otrzymując tym
samym puchar na własność.

W 2011 roku w 9 turniejach zespoły poszczególnych
kościańskich osiedli rywalizowały w różnych dyscyplinach
sportowych. W klasyfikacji ogólnej osiedle Wolności uzy-
skało 62 pkt., na II miejscu z 57 pkt. uplasowało się os.
Jagiellońskie, natomiast na III miejscu os. Śródmieście
zdobywając 52 pkt. Kolejne miejsca zajęły osiedla: Kon-
stytucji 3 Maja (50 pkt.), Gurostwo (37), Piastowskie (36),
Wesołe Miasteczko (33), Błonie (31), Sikorskiego (23).

Os. Wolności
trzeci rok z pucharem

Puchar z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
Piotra Ruszkiewicza odebrał Ireneusz Beszterda Przewod-
niczący Rady Osiedla Wolności

W czwartek 16 lutego 2012r. Kościan zamienił się w
powstańcze miasto sprzed 93 lat.

Na ulicach miasta rozgrywana była gra miejska „Kryp-
tonim Wolność”, odtwarzająca w przestrzeni miejskiej hi-
storię zdobycia broni z niemieckiego arsenału usytuowane-
go w szpitalu psychiatrycznym w Kościanie w nocy z 29 na
30 grudnia 1918 roku przez grupę nastoletnich harcerzy z
kościańskiej Rezerwy Skautowej im. Jana III Sobieskiego i
wyzwolenia przez nich miasta.

Grę poprzedziła edukacja historyczna w szkołach, czyli
lekcje „ożywionej” historii z mundurami i rekwizytami z
okresu powstania, zachęcające młodzież do udziału w grze.

Tajemnice powstania i bohaterskie działania członków
Rezerwy Skautowej, podczas lekcji i gry, przybliżali rekon-
struktorzy z firmy Artyleria z Poznania.

Około 85 młodych osób w wieku od 14-26 lat z Kościana
i okolic odkrywało na tajnych misjach na nowo historię mia-
sta, jego tajemnice i zapomniane zakątki. Kościan stał się
wielką planszą, a uczestnicy graczami rozwiązującymi za-
gadki. Wprowadzony klimat konspiracji przenosił uczest-
ników do czasów kiedy Wielkopolska była pod zaborem
pruskim.

Gracze startowali z punktu werbunkowego zorganizo-
wanego w Ratuszu w Muzeum Regionalnym, skąd byli pro-
wadzeni tajnymi instrukcjami przez miejsca w mieście
związane z powstaniem. Zdobywali punkty za wykonanie
zadań takich jak m.in.: komisja poborowa, szkolenie woj-

Zdobyli Arsenał w grze powstańczej
Pamiątkowe zdjęcie z rekonstruktorami pod Pomnikiem Powstańców na Pl. I. Paderewskiego

skowe, odnalezienie i przeprowadzenie dezertera, tajne
komplety, rozbrojenie Niemca, odnalezienie tablicy, czy
grobu powstańca oraz zdobycie broni z arsenału niemiec-
kiego. Na zakończenie gry zwycięska drużyna wspólnie z
rekonstruktorami zainscenizowała „zdobycie arsenału”
przy Pl. I. Paderewskiego i wywiesiła polską oraz po-
wstańczą flagę na murach szpitala.

Wygrała drużyna w składzie: Aleksander Szajek (do-
wódca), Wojciech Szajek, Kacper Schmidt, Bartosz Wyrzy-
kiewicz, Hubert Zemler. II miejsce zajęła drużyna: Jakub
Kąkolewski (dowódca), Fryderyk Małecki, Miłosz Major-
czyk, Joanna Linke, Dominika Woś, Konrad Łukaszyk,
Kacper Pietrasz. III miejsce - Grzegorz Sekuła (dowódca),
Jędrzej Mądry, Mateusz Gryś, Mateusz Waliszewski.

Podczas akcji „Kryptonim Wolność” gazeciarz roznosił
powstańczy „Kościański dodatek nadzwyczajny”. Całą
akcję rozbrojenia garnizonu broni przez kościański tajny
oddział zbrojny wraz z tłem historycznym wydarzeń w
Wielkopolsce i Ziemi Kościańskiej opisał w nim autor tek-
stów, regionalista Jan Pawicki.

Na projekt, który miał przybliżyć młodzieży zapomnia-
ne historie kształtujące dzieje Polski, wzbudzić fascyna-
cję regionalizmem i wzmocnić więź młodych ludzi z małą
ojczyzną, angażując w akcje patriotyczne młodzież oraz
mieszkańców, miasto Kościan uzyskało dofinansowanie z
Fundacji BZWBK w ramach programu grantowego „Bank
Ambitnej Młodzieży”.

stości patriotycznych, imprez kulturalnych, wydarzeń
artystycznych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych
i innych, skierowanych do mieszkańców i zaintereso-
wanych.
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Już dziesiąty raz starosta kościański Andrzej Jęcz za-
prosił przedstawicieli rolniczych środowisk na Forum Rolni-
cze Powiatu Kościańskiego. Z zaproszenia na forum, które
odbyło się 15 lutego 2012 roku w Kościanie skorzystali przed-
stawiciele środowisk rolniczych i rolników z całego powiatu;
sołtysi, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, rolni-
czych związków zawodowych, Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go, Gminnych Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych oraz samorządowcy.

Witając gości starosta Andrzej Jęcz  podkreślił, że nie-
zmienną intencją przyświecającą organizacji  tego spotkania
jest to, by przedstawiciele środowisk rolniczych z naszego po-
wiatu mieli możliwość spotkania się i bezpośredniej rozmo-
wy z przedstawicielami instytucji, których działalność ukie-
runkowana jest na problemy rolnictwa.

X Forum Rolnicze Powiatu Kościańskiego
mi oraz udział w zajęciach z zakresu obsługi systemów elek-
trotechnicznych w ciągnikach rolniczych, nowoczesnego roz-
wiązywania transportu wewnętrznego w gospodarstwach z
użyciem ładowarek, nowoczesnych technologii w uprawie wa-
rzyw, nowych technologii zbioru zielonek. Uczniowie odbywają
zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie rolniczym firmy
CASE IH, z którą szkoła ma podpisaną umowę o współpracy.

Dyrektor szkoły poinformowała również, że od nowego
roku szkolnego w placówce zostaną zmienione nazwy kie-
runków kształcenia, zamiast technik żywienia i gospodar-
stwa domowego powstanie kierunek technik żywienia i usług
gastronomicznych. Poinformowała również, że szkoła orga-
nizuje egzaminy kwalifikacyjne dla osób dorosłych na tytuł
zawodowy rolnik i kucharz małej gastronomii oraz kurs na
kombajnistów.

Drugim gościem tegorocznego forum był Tadeusz Gry-
gier, Powiatowy Lekarz Weterynarii. Powiat Kościański
jest wolny od chorób zakaźnych zwierząt - mówił. Nie stwier-
dzono zachorowań na brucelozę i enzootyczną białaczkę u
bydła. Nie ma także u bydła przypadków gruźlicy. Lekarz
poinformował, że od pięciu lat są prowadzone działania w
celu uwolnienia powiatu od choroby Aujeszkyego u świń. W
ubiegłym roku na terenie powiatu wykryto trzy ogniska tej
choroby. Świnie – poinformował - zostały zaszczepione. In-
spektorat Weterynarii czeka na tegoroczne wyniki badań
tych stad. Ponadto Tadeusz Grygier zaapelował o samo-
dzielne wypełnianie przez rolników sprzedających swoje
zwierzęta dokumentu – Łańcuch żywieniowy zwierząt do
uboju. Dokument ten – często bagatelizowany – daje do-
kładne informacje czym zwierze było karmione, jakie prze-
chodziło choroby, czym było leczone i kiedy mija karencja
na stosowane leki. Te informacje  - podkreślił T. Grygier -
są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa konsumentów.
Tadeusz Grygier przypomniał, że na terenie Unii Europej-
skiej obowiązuje zakaz stosowania pasz, w których znaj-
duje się mączka pochodzenia zwierzęcego (od ssaków). Prze-
strzegał przed ich kupowaniem.

Brunon Mikołajczak – z Oddziału Terenowego Agencji
Rynku Rolnego w Poznaniu poinformował uczestników fo-
rum, że od 15 stycznia można składać wnioski na dopłaty do
materiału siewnego. Przypomniał także, że do końca lutego
trwa “kwotowanie” mleka. Przestrzegał rolników przed wią-
zaniem się z odbiorcami mleka długoletnimi umowami. Pro-
sił, by rolnicy zwracali szczególną uwagę na to, co w umowach
zapisano małym drukiem.

15 % powierzchni powiatu należy do skarbu państwa. W
jego imieniu działa Agencja Nieruchomości Rolnych w Pozna-
niu, której przedstawiciel Mieczysław Szempiński był kolej-
nym gościem forum. Po ogólnym scharakteryzowaniu działań

podczas X forum poruszono wiele istotnych tematów doty-
czących rolników i rolnictwa.

Agencji na sali zrodziła się dyskusja dotycząca konkretnych
sytuacji z jakimi w swej działalności i współpracy z ANR
spotkają się samorządowcy i rolnicy. Rozmawiano m.in. o nie-
jednoznacznych regulacjach prawnych utrudniających przeję-
cie gruntu należącego do Agencji, a potrzebnego do realizacji
gminnych inwestycji, a także o obowiązkach spoczywających
na rolniku, który dzierżawi ziemię będącą własnością Agen-
cji. Szempiński podkreślił, że dzierżawca ponosi odpowiedzial-
ność za stan melioracji szczegółowej na dzierżawionym przez
siebie terenie.

Reprezentujący Stację Badawczą Polskiego Związku
Łowieckiego w Czempiniu, dr Robert Kamieniarz apelował
do rolników o poprawę stanu krajobrazu rolniczego poprzez
tworzenie stref buforowych dla małych zwierząt. Wspomniał
o realizowanym wspólnie z powiatem programie redukcji lisa
i restytucji zająca szaraka. Przyznał, że powiat kościański
jest liderem w realizacji tego programu na ogólnopolską ska-
lę. Wzrost populacji zajęcy będzie możliwy tylko wówczas,
gdy te zwierzęta – podkreślał Robert Kamieniarz – będą mia-
ły dogodne naturalne warunki życia. Nie sprzyjają temu pu-
ste, od zakończenia żniw do wiosny pola. Apelował do rolni-
ków o sadzenie poplonów, które zmienią krajobraz, wpłyną
pozytywnie na erozje gleby i dadzą schronienie zwierzętom.
Przypomniał, że wsparciem w realizacji poplonów są progra-
my rolno-środowiskowe, w ramach których można otrzymać
dopłatę. Jeśli nie stworzymy małym zwierzętom warunków
do życia to  - podkreślił Robert Kamieniarz – nasze dzieci
będą oglądały zające tylko w zoo i na filmach.

O szczegółach związanych z projektami rolno-środowisko-
wymi mówił uczestnikom spotkania Mirosław Wójcik z Po-
wiatowego Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.

Ponad 70% rolników, którzy składali wnioski na dopłaty
bezpośrednie do Powiatowego Biura  Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa otrzymała już pieniądze na konta –
poinformował kolejny gość forum, kierownik biura, Bolesław
Ratajczak. Poinformował, że planowane są dwa spotkania w
każdej gminie na temat zasad wypełniania wniosków na 2012
rok. O szczegółach i terminach sołtysi zostaną powiadomieni.
Odpowiadając na pytanie z sali poinformował, że w przypadku
kontroli powierzchniowych rolnik nie musi być poinformowany
wcześniej o terminie planowanej kontroli.

Kolejnymi gośćmi forum byli przedstawiciele spółek wod-
nych: Tomasz Słupiński – kierownik Spółki Wodnej Meliora-
cji Nizin Obrzańskich w Bonikowie i  Mięcimierz Przysiecki
przewodniczący zarządu Spółki Wodnej Melioracji i Konser-
wacji Urządzeń Melioracyjnych w Śmiglu. Przedstawili in-
formację o działalności spółek w 2011 roku o planach na rok
bieżący.                                                                                      bj

W ostatni piątek stycznia, w obecności  I Zastępcy Komen-
danta Wojewódzkiego Policji inspektora Romualda Milinga,
Wicestarosty Kościańskiego Edwarda Strzymińskiego oraz
Prokuratora Rejonowego w Kościanie Przemysława Raicha
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie podsu-
mowali swoją pracę. W odprawie rocznej, prócz kierownictwa
udział wzięli także policjanci i pracownicy cywilni kościań-
skiej jednostki. Sprawozdanie z rocznej  działalności  komen-
dy oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego na terenie naszego powiatu przedstawił inspektor
Leszek Majchrzak, szef kościańskich policjantów.

W 2011 roku na terenie naszego powiatu policjanci odno-
towali 2230 przestępstw, tj. o 506 więcej niż w 2010 roku.
Wykrywalność przestępczości w ujęciu ogólnym ukształtowa-
ła się na poziomie  93,2% ( 2010 – 92,7%, średnia wykrywal-
ność w Wielkopolsce w 2011 r. wyniosła 75,3%). Uzyskany
wskaźnik wykrywalności dał kościańskiej jednostce policji III
miejsce  pod względem ogólnej wykrywalności przestępstw
na 31 jednostek szczebla powiatowego w województwie. Naj-
więcej przestępstw odnotowano w mieście i gminie Kościan –
1712. Rozkład przestępczości w pozostałych miastach i gmi-
nach wyglądał następująco: Śmigiel – 216, Czempiń – 188,
Krzywiń - 114. Znaczący spadek liczby przestępstw nastąpił
w mieście i gminie Czempiń.

W  kategorii przestępstw kryminalnych, w 2011 roku
stwierdzono 1134 takie zabronione czyny tj. o 314 więcej niż
przed rokiem. Wykrywalność wyniosła 88,5% (wzrost wykry-
walności w porównaniu do roku ubiegłego – o 2,7%). Osiągnię-
cie takiego wskaźnika wykrywalności plasuje  KPP w Kościa-

Skuteczniejsi na III miejscu

Pierwszym gościem forum była dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie – Arleta Adamczak –
Puk. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – mówiła do gości
zachęcając ich do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły  -
kontynuuje chlubne tradycje Szkoły Rolniczej. Proponuje na-
ukę wspomaganą dodatkowymi przedsięwzięciami, które po-
zwalają na rozwinięcie umiejętności i kwalifikacji związa-
nych z wykonywaniem zawodu rolnika. Dodatkowe przedsię-
wzięcia to m. in. współpraca ze znanymi i znaczącymi firma-

nie również na III miejscu wśród 31 wielkopolskich jednostek
powiatowych, przy wojewódzkiej wykrywalności na poziomie
62.2% . Należy wskazać, że od lat najbardziej dokuczliwymi
dla społeczności lokalnych przestępstwami kryminalnymi są
przestępstwa przeciwko mieniu: kradzieże, kradzież z wła-
maniem, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W roku 2011
policjanci odnotowali  nieznaczny wzrost tej grupy przestępstw.
Wzrosła również ich wykrywalność. Na stosunkowo dużej dy-
namice przestępczości ogólnej w 2011 roku zaważyła przede
wszystkim lepsza skuteczność kościańskich stróżów prawa
w zakresie ścigania przestępczości narkotykowej i gospodar-
czej. W 2011 roku stwierdzono 463 przestępstwa narkotyko-
we, wzrost o 270 w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2011
roku stwierdzono także 662 przestępstwa o charakterze go-
spodarczym. Było ich w porównaniu z rokiem 2010 więcej o
214. Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 97.1% . W tej
liczbie znajduje się także 6 przestępstw o charakterze korup-
cyjnym.

W ubiegłym roku na terenie powiatu kościańskiego poli-
cjanci odnotowali 374 przestępstwa drogowych (w ujęciu ko-
deksu karnego w przypadku wypadków to zdarzenie, w któ-
rym przynajmniej jeden uczestnik odniósł obrażenia naru-
szające czynności organizmu na czas powyżej 7 dni). W po-
równaniu z rokiem 2010 przestępstw tych buło o 15 więcej.
Policjanci zatrzymali 477 osób, które kierowały pojazdami
pod wpływem alkoholu tj. o 42 mniej niż w roku 2010.

Najbardziej obrazowym – dla scharakteryzowania fak-
tycznego zagrożenia występującego w ruchu na drogach - jest
porównanie ilości zdarzeń i ofiar w ujęciu statystycznym (ranny

przynajmniej jeden uczestnik zdarzenia, bez względu na
prawną kwalifikację odniesionych obrażeń). I tak w 2011 roku
drogówka odnotowała 133 „statystyczne” wypadki drogowe,
tj. o 15 więcej niż w 2010 roku. W tym samym okresie były
532 kolizje, tj. o 57 mniej niż w 2010 roku. W wypadkach
drogowych zginęło 5 osób, jedna więcej niż w 2010 roku. Ran-
nych zostało 170 osób. Mniej o 13 osób, w porównaniu z ro-
kiem 2010.  było rannych.

W 2011 roku kościańscy policjanci częściej interwenio-
wali wobec sprawców wykroczeń.  Czynów takich stwier-
dzono 17 415 w stosunku do 15 777 z roku 2010.  Niezmien-
nie najwięcej wykroczeń ujawniono w ruchu drogowym –
15 423  (2010 - 13 886), a następną kategorią były wykro-
czenia przeciwko mieniu – 433 (2010 - 482). W sprawach
wykroczeń skierowano 471  wniosków o ukaranie do sądu
(2010 r. – 541), w 2336 (2010 r. - 3108)  przypadkach zasto-
sowano pouczenia, a mandatów karnych nałożono 14 419
(2010 r. - 11 852)  na kwotę 1 783 330 PLN (2010 r. - 1 497
920 PLN). Ponad 85% mandatów karnych nałożono za wy-
kroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu
drogowym.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi danymi dot.
bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym powiecie -
ocenianych z perspektywy policyjnej - zapraszamy do lektury
„Rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powia-
towego Policji w Kościanie, informacji o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kościańskiego
w 2011 roku”. Dokument dostępny jest w menu „Lokalne bez-
pieczeństwo” strony internetowej kościańskiej policji.   mm
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Dnia 14 lutego br. Klub Seniora ze Starego Lubosza
zorganizował podczas ferii zimowych imprezę w ramach
programu „Ferie zimowe na sportowo” pn. „Seniorzy dzie-
ciom i dla powszechnej samoobrony”. Program imprezy
przewidywał m.in. „Drużynowy sportowo-obronny tor
sprawnościowy” dla dzieci i seniorów, który obejmował
takie konkurencje jak: ułożenie rannego na desce ratow-
niczej, ubiór odzieży ochronnej, masaż serca, przekłada-
nie hula-hop przez ciało, skoki na skakance, a wszystko
na czas i dokładność wykonania. Konkurencję  sportowo-
obronną wygrali: I miejsce - Joanna Hertmanowska, Pa-
tryk Drąg, Wiktor Majchrzak, II miejsce - Joanna Sta-
siak, Kaja Drąg, Zuzanna Mueller, III miejsce - Sandra
Wlaźlak, Julia Łukaszewska, Barbara Stróżyk. Najlepszą
drużyną seniorską okazały się panie Maria Michalewicz,
Stanisława Mikołajczak, Janina Krysiak, a wyróżnienie
z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymał
zespół w składzie: Kazimiera Knoska, Pelagia Majchrzak,
Maria Pawlicka. Puchary i nagrody dla wszystkich oraz
poczęstunek ufundowane zostały ze środków powiatu ko-
ściańskiego, Gminy Kościan, gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, a także Klubu Seniora. Ogółem w imprezie
wzięło udział ponad 50 osób.                                   (bsz-m)

Seniorzy
dzieciom
w Luboszu

W środę 8 lutego br. 100-osobowa grupa kibiców Szkol-
nego Klubu Sportowego „Jantar” w Racocie udała się na
VIII Halowy Mityng Lekkoatletyczny Pedro’s Cup. Zawody
odbyły się w hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Rozegrane zo-
stały konkurencje skok o tyczce kobiet i mężczyzn
oraz pchnięcie kulą mężczyzn. Spośród zawodników róż-
nych narodowości młodzież miała okazję oglądać wyczyny
sportowe m.in.: Anny Rogowskiej, Moniki Pyrek, Brytyjki
Holly Bleasdale, a także carycy tyczki Jeleny Isinbajewej,
która triumfowała w swojej kategorii.  W skoku o tyczce
mężczyzn zwyciężył nasz rodak - Łukasz Michalski. Emo-
cjonująca okazała się również trzecia konkurencja – pchnię-
cie kulą, bowiem w tym roku zwycięstwo nad Amerykana-
mi odniósł Tomasz Majewski. Cała impreza w tym roku
zgromadziła rekordową ilość fanów tego wydarzenia.

11 lutego 42-osobowa grupa kibiców z Racotu wyruszy-
ła do położonego w Czechach Novego Mesta, aby kibicować
naszej królowej nart - Justynie Kowalczyk w kolejnym eta-
pie Pucharu Świata w Biegach Narciarskich. Był to już 45
wyjazd zagraniczny zorganizowany przez SKS Jantar Ra-
cot. Biegaczki zmierzyły się z 15-km trasą, pokonując ją
stylem klasycznym. Gorąca atmosfera, jaką stworzyli nasi
kibice, dopingując na trybunach przy trasie biegowej, po-
zwoliła zapomnieć o mroźnej pogodzie. Tym razem jednak
Justyna, mimo prowadzenia przez większą część dystan-
su, zajęła drugie miejsce. Zwyciężyła główna rywalka Ko-
walczyk - Marit Bjoergen, a trzecie miejsce przypadło The-
resie Johaug. Młodzież miała okazję zobaczyć dekorację
zawodniczek na podium. Niestety zmarznięta i zmęczona
biegiem Justyna Kowalczyk szybko oddaliła się i nie było
okazji na spotkanie z biegaczką. Wyjazd był dla młodzieży
wspaniałym początkiem długo wyczekiwanych ferii i po-
czucia emocji towarzyszących biegom narciarskim.

(mb)

Wyjazdy Jantara Racot

 Młodzież na trasie biegowej                                                                                                                        Fot. Dariusz Borowski

Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął konkurs ofert na
zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sporto-
wych naszej gminy realizowane w 2012 roku. Do konkur-
su przystąpiło 12 podmiotów, które złożyły oferty na pro-
wadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, organizację im-
prez, szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgryw-
kach piłkarskich na różnych szczeblach OZPN Leszno lub

Gminny konkurs ofert
wyjazdy na zawody i imprezy sportowe. Rozdysponowano
kwotę 200.000 zł. Dwie oferty z powodu niespełniania kry-
teriów zostały odrzucone. Komisja konkursowa brała pod
uwagę m.in. zakres rzeczowy zadania, liczbę beneficjen-
tów zadania pochodzących z Gminy Kościan, liczbę sekcji
młodzieżowych, wysokość finansowego udziału własnego,
dotychczasowe doświadczenia klubów w realizacji tego

typu zadań. Kluby otrzymały następujące dotacje: PKS
Racot - 53.500 zł, JunaTrans Stare Oborzyska - 35.000 zł,
Jantar Racot - 23.500 zł, Orlik Kokorzyn - 23.000 zł, Olim-
pia Stary Lubosz - 23.000 zł, Rywal-Ewmar Kurza Góra -
15.000 zł, Tur Turew - 10.000, Piast Spytkówki - 10.000
zł, Klub Karate Gottsu Kościan - 4.000 zł, Racocki Klub
Jeździecki - 3.000 zł.                                                           (md)
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Burmistrz Miasta Kościana
o g ł a s z a

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w
budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 24 wraz z udziałem w częściach wspólnych

oraz gruncie.

Lokal użytkowy o powierzchni 236,09 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 71,47 m2
zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego, położonego w Kościanie przy Al. Ko-
ściuszki 24. Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
lokali oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1853/1 zapisanej w Księdze Wieczy-
stej PO1K/00036270/3 wynosi 30756/85857.
Cena wywoławcza: 500 000,00 zł
Wysokość wadium:   50 000,00 zł
Nieruchomość oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 1853/1 nie jest objęta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kościana zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/445/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010r.
dla przedmiotowej nieruchomości wyznaczony jest kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny
usługowe.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań
wobec osób trzecich.
Lokal użytkowy stanowiący przedmiot przetargu nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wy-
nikającej z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr
243 poz. 1623 ze zmianami).
Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, które zobowiązany będzie
uiścić nabywca nieruchomości.
Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązu-
jącymi na dzień transakcji. Aktualnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 177 poz. 1054 ze zmianami) przedmiot przetar-
gu zwolniony jest z podatku VAT.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %
ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2012r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al.
Kościuszki 22 pokój nr 23.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu
Miejskiego Kościana numer 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w
punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego.
Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 2 maja 2012r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane
niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z
Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej w
przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto uczestnik reprezentujący osobę prawną bądź
osobę fizyczną winien się okazać stosownym pełnomocnictwem. Natomiast w przypadku uczestnictwa w prze-
targu jednego z małżonków okazać należy pisemne oświadczenie woli współmałżonka o wyrażeniu zgody na
nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub pisemne oświadczenie o nabyciu
nieruchomości z majątku osobistego.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24
marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 167, poz.
1758 ze zmianami) do zawarcia umowy notarialnej zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie wynikające z
przepisów powyższej ustawy.
Uczestnikom zainteresowanym udziałem w przetargu lokal użytkowy zostanie udostępniony do obejrzenia w
dniu 15 marca 2012r. i 12 kwietnia 2012r. w godzinach od 11.00 do 12.00.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego
Kościana pod numerem telefonu (65) 512 14 66 wew. 304.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wyko-
nywanie w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
zadań publicznych miasta Kościana, będących realizacją
zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej,
turystyki, kultury i sztuki, promocji i ochrony zdrowia,
polityki społecznej oraz ochrony zwierząt.

W ramach otwartego konkursu ofert rozdysponowa-
no w tym roku łącznie kwotę 444.500 zł, w tym 90 tys. zł
na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, 30 tys.
na promocję i ochronę zdrowia, 15 tys. zł na turystykę,
297,7 tys. zł na kulturę fizyczną, 10 tys. zł na politykę
społeczną oraz 1,8 tys. na ochronę zwierząt. W bieżą-
cym roku w otwartym konkursie ofert organizacje poza-
rządowe złożyły 120 ofert, o 12 ofert więcej niż w roku
poprzednim.

Ogłoszenie wyników z wykazem podmiotów, którym
przekazane zostaną dotacje na 2012 rok znajdą Państwo
na stronie internetowej www.koscian.pl.

Konkurs ofert
rozstrzygnięty

W dniu 20 lutego 2012r. ogłoszony został otwarty kon-
kurs projektów na dofinansowanie rozwoju sportu w 2012r.
na terenie Gminy Miejskiej Kościan. Projekty należy skła-
dać w Urzędzie Miejskim Kościana w terminie do dnia 7
marca 2012r. Szczegółowe informacje na BIP Urzędu Miej-
skiego Kościana oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Kul-
tury Fizycznej pod nr tel. 65 5122223.

Konkurs
na rozwój sportu

Zapraszamy na spotkanie z zawodnikami Unii Leszno w
piątek 2 marca 2012r. o godz. 18.00 w sali KOK. Zawodnicy
leszczyńskich byków będą opowiadali o swoich osiągnięciach,
medalach w drużynowych i indywidualnych mistrzostwach
Polski, sukcesach żużlowych klubu i  zawodników. Znajdzie
się też czas na odpowiedzi na pytania kościańskich kibiców.

Już teraz serdecznie zapraszamy.

Leszczyńskie Byki
w Kościanie

W czwartek 9 lutego 2012 roku podczas uroczystego
sportowego podsumowania roku 2011 w Kościańskim
Ośrodku Kultury Burmistrz Miasta Kościana Michał Jur-
ga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Pio-
trem Ruszkiewiczem oraz Posłem na Sejm Wojciechem
Ziemniakiem wyróżnili najlepszych kościańskich zawod-
ników oraz ich trenerów. W gronie najlepszych kościań-
skich sportowców i trenerów 2011 roku, uhonorowanych
pamiątkowymi statuetkami, dyplomami i upominkami,
znaleźli się: Szymon Kaczmarek, Paweł Kaczmarek (tre-
ner) -wyścigi motocyklowe; Bartosz Wolny, Adrian Nowa-
czyk, Tomasz Frąckowiak (trener) -piłka ręczna; Monika
Lewandowska, Stanisław Wróbel (trener) -boks; Maciej
Klimczok, Wiktor Wizerkaniuk, Maciej Janowicz (trener)
-piłka koszykowa; Jakub Płotkowiak, Tomasz Olejnik,
Robert Dąbrowski (trener) -piłka nożna; Marcin Popowicz,
Witold Szulc, Wojciech Majkut (trener) –hokej na lodzie;
Grzegorz Błochowiak, Szczepan Zimmerman, Roman
Szymkowiak (trener) –trójbój siłowy; Artur Krysmann,
Agata Tominska, Krzysztof Frankiewicz (trener) –ta-
ekwondo olimpijskie; Jakub Nowak, Krzysztof Szymanow-
ski, Roman Talikadze (trener) –lekkoatletyka; Patrycja
Gimzicka, Joanna Kustosz, Adam Cichocki (trener) –pił-
ka siatkowa; Dawid Niekraś –szachy; Michalina Stacho-
wiak, Dominika Ludwiczak, Maurycy Wawrzyniak (tre-
ner) -karate; Andrzej Nowacki –rajdy samochodowe; oraz
młodzi zawodnicy piłki ręcznej, którzy wystartowali w
ubiegłorocznym finale mistrzostw Polski w Koninie: Mi-
kołaj Józefowski, Bartosz Nowicki, Jakub Pawłow-
ski, Eryk Napieralski, Adrian Nowaczyk, Ryszard Lan-
dzwojczak, Daniel Olejnik, Mikołaj Gozdek, Bartek Przy-
był, Marcin Musielak, Mateusz Olejnik, Mateusz Wło-
darczak, Nikodem Dworczak, Konrad Jankiewicz, z tre-
nerem Tomaszem Frąckowiakiem.

Uhonorowani zostali również przedsiębiorcy, którzy
wspierają kościańskich zawodników.

Nagrody dla
najlepszych sportowców

Burmistrz nagrodził 22 wyróżniających się kościańskich
sportowców i 11 trenerów

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

informuje, że w dniu 12 marca 2012r. odbędzie się ofer-
towy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierża-
wienie lokalu użytkowego w Kościanie przy ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 33 o powierzchni 74,05 m2.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzi-
bie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i
Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej i Dróg tel. 65 5122875.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Kościanie

informuje, że w dniu 20 lutego 2012r. na tablicy ogło-
szeń w gmachu Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie przy
ulicy Mickiewicza 12 wywieszony został na okres 21
dni wykaz: dotyczący lokalu użytkowego przeznaczo-
nego pod działalność udzielania świadczeń zdrowot-
nych z zakresu stomatologii, położonego w Kościane
przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonego do wynajęcia
w trybie przetargowym na okres do 3 lat.
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powiat Koœciañski

Kolejny rok z rzêdu Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego wspar³ w
ramach programu „Ferie zimowe na sportowo” organizacjê  zawo-
dów, festynów, mistrzostw amatorskich, pó³kolonii o charakterze
sportowym, i innych zajêæ podczas, których prowadzone by³y
ró¿ne formy rekreacji ruchowej. Imprezy te musia³y byæ zorganizo-
wane na terenie powiatu w terminie od 13 do 26 lutego 2012 roku.

Do Zarz¹du wp³ynê³o 39 wniosków, jeden z nich nie spe³nia³ for-
malnych wymogów. Wsparcie otrzyma³o 38 pomys³ów na organizacje
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y. Wsparto 12 projektów wakacyjnych
organizowanych przez wnioskodawców z miasta Koœciana, 8 z gminy
Koœcian, 6 z gminy Œmigiel, 2 z gminy Czempiñ i 10 z gminy Krzywiñ.
Powiat na ten cel przeznaczy³ prawie 20 tys. z³otych.

O dofinansowanie z bud¿etu Powiatu Koœciañskiego mog³y
ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe, kluby sportowe oraz gminy,
szko³y, instytucje i inne podmioty posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹
zainteresowane organizacj¹ ogólnodostêpnych imprez sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y.

Dziêki wsparciu powiatu i zaanga¿owaniu organizatorów wiele
dzieci z naszego regionu mia³o atrakcyjne ferie. Organizatorzy
feryjnego wypoczynku przeznaczali otrzymane pieni¹dze na
transport, bilety wstêpu, nagrody, posi³ki.                                bj

Powiat
wsparł 38 pomysłów

Dla dzieci w Turwi najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ kulig.

Uczniowski Klub Sportowy Bie¿yñ – zabra³ dzieci m.in. na basen.

Dla dzieci z Bie¿ynia zorganizowano wiele konkursów.

Dzieci w Czaczu korzysta³y z uroków zimy.

Konkursy i zabawy w atrakcyjnych miejscach m³odym mieszkañ-
com Czacza umili³y wypoczynek.

M³odzie¿ z Krzywinia odwiedzi³a m.in. Koœciañskie muzeum. Wyj¹tkowo atrakcyjnym wydarzeniem by³o zimowe ognisko.

Uczniowie ze Starego Bojanowa sprawdzali swoje ³y¿wiarskie
umiejêtnoœci na koœciañskim lodowisku.

Klub UKS Promieñ zorganizowa³ turniej pi³ki no¿nej.

Ferie dla dzieci w Kokorzynie by³y m.in. okazj¹ do sportowych
zabaw na Sali gimnastycznej.

Do tañca z balonami zostali zaproszeni uczestnicy karnawa³owe-
go balu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców Osób
Niepe³nosprawnych w Koœcianie „RAZEM £ATWIEJ”. Bal da³
okazjê jego 80 uczestnikom nie tylko do tañców, ale tak¿e do startu
w wielu sportowych konkurencjach.

Pod koniec ubiegłego roku Powiatowy Urząd Pra-
cy w Kościanie zainicjował i wdrożył System Samo-
rządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej.
Do projektu przyłączyły się MOPS w Kościanie,
GOPS w Kościanie, OPS w Czempiniu, MGOPS w
Krzywiniu, OPS  w Śmiglu oraz PCPR w Kościanie.

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyj-
na pozwala na sprawne i bezpieczne udostępnianie
uprawnionym podmiotom administracji publicznej in-
formacji dotyczących klientów Powiatowego Urzędu Pra-

SEPI  w urzędzie pracy
cy w Kościanie. Wdrożenie systemu ułatwi załatwianie
spraw osobom bezrobotnym, gdyż nie będą one musiały
dostarczać zaświadczeń dotyczących rejestracji w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Kościanie do ośrodków pomocy
społecznej. Przyczyni się to tym samym do ograniczenia
wizyt zainteresowanych osób w poszczególnych urzędach i
instytucjach, tym samym do szybszego załatwiania spraw.

Podmioty korzystające z systemu mają możliwość
uzyskania informacji na temat osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy, w szczególności okresu pozostawa-

nia w ewidencji PUP, otrzymywanych świadczeń oraz
przebiegu aktywizacji zawodowej, przedłożonych
propozycji pracy lub innych usług rynku pracy.

Koszty wdrożenia, uruchomienia platformy i sfinan-
sowania zakupu serwerów niezbędnych do wymiany in-
formacji poniósł Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ze
środków pozyskanych dodatkowo z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej. Ważną cechą systemu jest
jego modułowość, pozwalająca na rozbudowę i przystę-
powanie sukcesywnie nowych użytkowników.                 dr
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Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 29 grudnia 2011 roku harmonogram dyżurów
aptek w marcu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 1 marca 2012
2. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 2 marca 2012
3. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 3 marca 2012
4. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 4 marca 2012
5. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 5 marca 2012
6. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 6 marca 2012
7. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 7 marca 2012
8. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 8 marca 2012
9. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 9 marca 2012
10. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 10 marca 2012
11. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 11 marca 2012
12. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 12 marca 2012
13. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 13 marca 2012
14. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 14 marca 2012
15. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 15 marca 2012
16. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 16 marca 2012
17. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 17 marca 2012
18. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 18 marca 2012
19. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 19 marca 2012
20. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 20 marca 2012
21. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 21 marca 2012
22. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 22 marca 2012
23. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 23 marca 2012
24. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 24 marca 2012
25. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 25 marca 2012
26. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 26 marca 2012
27. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 27 marca 2012
28. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 28 marca 2012
29. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 29 marca 2012
30. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 30 marca 2012
31. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 31 marca 2012

Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Apteki w powiecie

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Ko-
ścianie, Urząd Gminy w Kościanie. Redaktor naczelna -
Jolanta Napierała. Wydawnictwo AGA w Kościanie,
ul. Wrocławska 6. Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse,
Skórzewo, ul. Malwowa 158. Nakład 8 tys. egz.
Powiat: 65 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl;
Internet: www.powiatkoscian.pl
Miasto: 65 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Internet:
www.koscian.pl
Gmina: 65 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; Inter-
net: gminakoscian.pl

powiat Koœciañski

W imieniu wszystkich organizatorów X Mistrzostw Po-
wiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snow-
boardzie zapraszamy do Zieleńca na sobotę 3 marca 2012
roku.

Do końca lutego zawodnicy mogli zgłaszać swój udział
w zawodach w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych sta-
rostwa. Spóźnialscy mogą zgłosić swój start w Zieleńcu 3
marca 2012 roku w biurze zawodów w godzinach od 8:00
do 9:00.

Zapraszamy do Zieleńca
Opłaty:
65 zł – dorośli
55 zł – młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci (na-
leży przedstawić legitymację),
40 zł – dzieci, młodzież szkół podstawowych i gimnazjum
(należy przedstawić legitymację),
10 zł - dodatkowa opłata za start w dwóch konkurencjach,

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem
przypadku, gdy zawody zostaną odwołane.

W dniu zawodów prosi-
my o odbiór karnetu w biurze
zawodów Gryglówka oraz o
uiszczenie opłaty 10 zł tytu-
łem kaucji.

Uiszczenie opłaty star-
towej uprawnia do korzysta-
nia bezpłatnie ze wszystkich
wyciągów Stacji Narciarskiej
Winterpol i Gryglówka w
dniu zawodów w godzinach od
9:00 do 16:00.

Zawodnik po ukończe-
niu zjazdu otrzymuje na me-
cie medal okolicznościowy
(gwarantujemy medal dla
pierwszych 300 osób, które
ukończą slalom).  Zwycięzcy
wszystkich kategorii otrzy-
mują nagrody w formie dyplo-
mów (miejsca 1-6) i medali za
pierwsze 3 miejsca, najlepszy
zawodnik i zawodniczka  w
kategorii Open – puchar.

Przypominamy, że
współorganizujące mistrzo-
stwa urzędy gmin organizują
bezpłatny transport do Zie-
leńca.

Patronat medialny nad
mistrzostwami ma Gazeta
Kościańska i Radio Elka.

bj

Podczas spotkania podsumowującego działalność Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościa-
nie w 2011 roku, które odbyło się w środę 8 lutego 2012
roku Andrzej Jęcz, Starosta Kościański, wspólnie ze st.
bryg. Lechem Janiakiem zastępcą  Wielkopolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu symbolicznie przekazali kościańskim stra-
żakom kluczyki do nowych samochodów.

Strażacy mają teraz do dyspozycji lekki  samochód
operacyjny na podwoziu Skoda Octavia oraz średni samo-
chód ratowniczo - gaśniczy GBA 2,5/16 na podwoziu MANa.
Pojazdy zakupiono ze środków Komendy Wojewódzkiej
PSP w Poznaniu ze wsparciem  Wielkopolskiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu, Powiatu Kościańskiego,
Nadleśnictwa Kościan, Miasta Kościana, Miasta i Gmi-
ny Czempiń, Krzywiń i  Śmigiel. Koszt samochodu gaśni-
czego to kwota 520 tys. złotych. Samochód operacyjny kosz-
tował 57 tys. złotych.

Zakup pojazdów znacznie poprawia warunki wyposa-
żenia kościańskich strażaków i z pewnością przełoży się
na bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Kościańskiej. Po-
nadto możliwe będzie  przekazanie dotychczas użytkowa-
nych samochodów do jednostek ochotniczych straży po-
żarnych. Jednostka OSP Czempiń wzbogaci się o samo-
chód GBA 2/18 na podwoziu Renault, samochód ratowni-
czy trafi do Krzywinia,  natomiast operacyjny Opel Astra
będzie cieszył mieszkańców Śmigla.

Miniony rok był - jak oceniają strażacy - dobrym ro-
kiem, w którym Komenda pozyskała wiele potrzebnego
sprzętu. Łącznie straż ma do dyspozycji nowy sprzęt o
wartości ponad jednego miliona 17 tysięcy złotych. Poza
wspomnianymi samochodami strażacy mają do swojej
dyspozycji nowy samochód  ratownictwa wodnego - Mer-
cedes Benz - wyposażony w sprzęt oświetleniowy i agre-
gat prądotwórczy, przyczepę wraz z łodzią motorową, pła-
skodenną, łódź ma możliwość opuszczania trapu, elek-
tryczną pompę do wody brudnej, dwa zestawy sań lodo-
wych, ubrania suche do pracy w zanieczyszczonej wodzie,
urządzenie do serwisowania  sprzętu oddechowego TE-
STER III. Zakupy te sfinansowała KW Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Ponadto zakup sprzęt osobisty do grupy wod-
no nurkowej, sprzęt pożarniczy na doposażenie średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego, oraz oświetleniowy do
indywidualnego użytku. Środki na zakup sprzętu oświe-
tleniowego pochodziły z PZU Życie SA.                              bj

Nowy sprzęt
dla strażaków

Państwowa Straż Pożarna w Kościanie ma nowy sprzęt
wartości ponad miliona złotych.


