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S tarosta Kościański  Bernard 
Turski we wtorek 30 stycznia 
2018 roku spotkał się z przed-
siębiorcami Ziemi Kościańskiej. 

Gościem spotkania była Andżelika 
Możdżanowska, wiceminister rozwoju, 
pełnomocnik rządu do spraw małych i 
średnich przedsiębiorstw. 
 Witając zebranych starosta B. Turski 
podziękował pani minister A. Możdża-
nowskiej i przedsiębiorcom za czas i 
udział w spotkaniu. Wyraził nadzieję, 
że inicjatywa ta zaowocuje wymianą 
informacji i poglądów, które pozwolą 
rządowi na lepsze zrozumienie potrzeb 
przedsiębiorców. 
 Starosta mówiąc o powiecie przedstawił 
ogólną charakterystykę jego gospodar-
ki i aktualną sytuację na rynku pracy. 
Wspomniał o działaniach samorządu 
sprzyjających  przedsiębiorczości, przede 
wszystkim o udzielanych dotacjach dla 
osób rozpoczynających działalność oraz 
o inicjatywach Stowarzyszenia Wspiera-
nia Przedsiębiorczości. Zwracając  się do 
zebranych podkreślił znaczenie rozwoju 
małych i średnich firm dla kondycji samo-
rządu. 
 Zdaniem starosty - utrzymanie szybkie-
go i długotrwałego wzrostu gospodarczego 
w naszym kraju wymaga zwiększania 
wielkości i efektywności inwestycji. Firmy 

Spotkanie 
z przedsiębiorcami i ministrem

można zachęcać, ale nie zmuszać do inwe-
stowania – zaznaczył B. Turski.  
 - Doświadczenie uczy, mówił starosta, 
że nie da się zastąpić inwestycji prywat-
nych państwowymi. Centralne sterowane 
prowadzi do osłabienia innowacyjności 
efektywności wykorzystywania zasobów  
oraz utraty  konkurencyjności. Od rządu 
inwestorzy oczekują racjonalnego i stabil-
nego prawa, niezbędnego do ochrony praw 
własności, odpowiedniej infrastruktury 
technicznej, dobrej edukacji i powszech-
nej opieki zdrowotnej. Ręczne sterownie, 
alokacja kapitału i pracowników poprzez 
preferencje dla arbitralnie wybranych 
sektorów i firm ogranicza konkurencje, 
zmniejsza efektywność inwestycji i hamu-
je wzrost. Uzasadniając swoje stanowisko 
starosta zachęcał do porównania  Francji 
i Niemiec w ostatnich 70 latach - w pierw-
szej – mówił - rząd miał większy wpływ na 
decyzje inwestycyjne, w drugiej znacznie 
mniejszy.  Strategia niemiecka okazała 
się bardziej efektywna. Uczmy się zatem 
od tych, którzy przetarli już szlaki i ko-
rzystajmy z ich doświadczeń - apelował. 
Nie wszystko, co się urodzi w kręgach rzą-
dowych, zawsze się sprawdza, chciałbym, 
by efektem tego spotkania było powstanie 
gremium osób, które monitorowałoby 
gospodarcze inicjatywy rządu dotyczące 
przedsiębiorców i rynek pracy. 

 Gość spotkania, minister A. Możdża-
nowska, której głównym zadaniem jest 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
przyznała, że jest niepokornym pełno-
mocnikiem rządu. Zależy jej na szero-
kich konsultacjach społecznych, których 
efektem będzie zmiana relacji, w której 
to przedsiębiorca jest partnerem rządu i 
samorządu. 
 Spotkanie w Kościanie ma na celu 
zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorców 
w powiecie. Spotkanie to  - podkreślała 
A. Możdżanowska - rozmowa i analiza 
opinii przedsiębiorców, jest elementem 
przygotowania do konsultacji regional-
nych. – Muszę i chcę wiedzieć, jakie 
mają państwo oczekiwania – mówiła. 
Zdaniem minister potencjał Wielkopolski 
nie zawsze jest doceniany z perspektywy 
Warszawy. Wielkopolska w jej opinii ma 
wyjątkowy potencjał gospodarczy i powin-
na być wzorcem rozwoju dla całego kraju. 
 Charakteryzując największe prob-
lemy przedsiębiorców minister A. Moż-
dżanowska wskazała na bariery ad-
ministracyjne, niespójne prawo, różne 
interpretacje przepisów prawa przez izby 
skarbowe i brak możliwości pozyskania 
środków na inwestycje. Wskazywała tak-
że na konieczność opracowania kodeksu 
pracownika i pracodawcy, który musi się 
równoważyć. 

 Ustawa o przedsiębiorcach tzw. kon-
stytucja dla biznesu, zdaniem minister, 
jest fundamentem, na którym mają się 
opierać nowe rozwiązania administra-
cyjne, które posłużą przedsiębiorstwom. 
W efekcie staną się oni partnerem ad-
ministracji. Konstytucja  - w jej opinii - 
pozwoli m.in. na jedną linię interpretacji 
przepisów, zakłada domniemanie uczci-
wości - przedsiębiorca jest uczciwy, jej 
zaletami są także takie rozwiązania, jak 
wprowadzenie działalności nierejestro-
wej,  a także 6 miesięczna ulga na start, 
a następnie 2 lata niższego ZUS - u. To 
uwolni potencjał przedsiębiorczości.  
 Minister Możdżanowska podczas 
spotkania zadeklarowała pomoc i wspar-
cie indywidualne dla każdego przed-
siębiorcy, który napotkał na barierą 
administracyjną. Poinformowała także, 
że trwają prace nad ustawą o samorzą-
dzie gospodarczym. Poprosiła o wszelkie 
możliwe sygnały, które posłużą rozwojo-
wi polskiego rzemiosła. Rzemieślnicy to 
doświadczenie i bogactwo, którego nie 
można zniszczyć. Kontakt z izbami po-
zwoli na stworzenie dobrych rozwiązań 
systemowych. 
 Znaczącą część spotkania poświęco-
no na zadawanie pytań. Przedsiębiorcy 
mówili o problemach związanych m.in. 
z zatrudnianiem obcokrajowców i prob-
lemie długiego oczekiwania na zaświad-
czenia pozwalające na ich zatrudnianie. 
Poruszono także kwestię braku wsparcia 
i gwarancji ubezpieczenia eksportu do 
państw Afryki i Azji. Zastanawiano się 
także nad sensem zwiększania admi-
nistracji w celu poprawy ściągalności 
podatku VAT, a także nad kosztami 
wprowadzenia obecnego systemu, który 
wymusza na małych przedsiębiorcach 
zatrudnienie księgowych. Mówiono 
także o bardzo ważnym w Wielkopolsce 
problemie zakupu gruntów rolnych na 
potrzeby rozwoju firm. W  przypadku, 
gdy przedsiębiorca nie jest rolnikiem 
a chce się rozwijać nie ma – w myśl 
obowiązujących dziś przepisów – prawa 
zakupu ziemi rolnej. Odnosząc się do tych 
kwestii minister mówiła m.in. o planach 
zakładających, że każda gmina będzie 
musiała posiadać plan zagospodarowania 
przestrzennego.  Mówiono także o braku 
źródeł i braku bezzwrotnych  środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
a także o braku programów na rozwój 
rzemiosł. Pytana o problem wysokich 
składek na ubezpieczenie społeczne i 
uzależnienie składek ZUS od zarobków, 
minister przyznała, że jest opracowany 
projekt stosownej ustawy i że trwają 
ostatnie wyliczenia, nie podała jednak 
konkretnych terminów jej uchwalania. 
 Na zakończenie spotkania Starosta 
Kościański, dziękując wszystkim za 
udział, zadeklarował otwartość do powo-
łania powiatowej rady biznesu i przedsię-
biorczości, która byłaby forum wymiany 
opinii i problemów gospodarczych. bj

Andżelika Możdżanowska, wiceminister rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw odpowiadała na 
pytania przedsiębiorców z powiatu. 
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Świetlica wiejska w Pianowie zyskała 
nowy wygląd i lepszą funkcjonalność. 
Zakończyła się termomodernizacja 

budynku, która objęła wykonanie prac re-
montowych wewnętrznych, przebudowę po-
mieszczeń, tynkowanie i malowanie ścian, 
wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, 
wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej 
oraz remont instalacji wodno-kanalizacyj-
nej, elektrycznej i odgromowej. Innowacją 
jest kompleksowa modernizacja systemu 
ogrzewania pomieszczeń polegająca na 
wprowadzaniu ogrzewania realizowanego 
za pomocą centrali wentylacyjnej z odzy-
skiem ciepła na wymienniku krzyżowym. 
Prace w tym zakresie objęły montaż centrali 
wentylacyjnej z wbudowaną pompą ciepła, 
instalacji nawiewno – wywiewnej, montaż 
czerpni powietrza (gruntowego płytowego 

Odnowiona świetlica w Pianowie 

wymiennika ciepła) oraz modernizację 
przygotowania c.w.u. w oparciu o pojem-
nościowy podgrzewacz ciepłej wody zasilany 
z układu pompy ciepła. Wykonawcą tych 
prac było Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe JANBUD z Kiełczewa za kwotę 
brutto 625.524,91 zł. Ponadto teren wokół 
świetlicy został zagospodarowany i utwar-
dzony. Utwardzeniem terenu zajęła się 
firma BUDOMONT z Kościana, a koszt 
wyniósł 31.281,50 zł. Na całe zadanie Gmi-
na Kościan uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW 
w Poznaniu w kwocie 400.000 zł z opcją 
umorzenia ostatniej raty w wysokości 25 
% wielkości pożyczki. W ramach funduszu 
sołeckiego wsi Pianowo zostały zakupione 
nowe meble kuchenne do zmodernizowanej 
świetlicy. Kwota przeznaczona na ten cel to 
10.000 zł. (md)

 Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął kon-
kurs ofert na wykonywanie w 2018 roku 
przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego zadań publicznych 
będących realizacją zadań samorządu 
gminnego w zakresie kultury fizycznej. 
Konkurs ogłoszony był w trzech obszarach. 
Do konkursu w zakresie kultury fizycznej 
złożonych zostało 13 różnorodnych ofert 
m.in. na prowadzenie zajęć sportowo - re-
kreacyjnych, organizację imprez, szkolenia 
dzieci i młodzieży, m.in. z żeglarstwa, tańca 
i akrobatyki, oraz udział w rozgrywkach 
piłkarskich lub wyjazdy na zawody i im-
prezy sportowe. Apetyty były ogromne, bo 
wnioski opiewały na kwotę ponad 530 tys. zł 
wsparcia przy całkowitych kosztach zadań 
sięgających 825 tys. zł. Rozdysponowano 
kwotę 220.000 zł. Trzy oferty zostały odrzu-
cone, a dla dwóch nie wystarczyło środków. 
Komisja konkursowa brała pod uwagę 
m.in. zakres rzeczowy zadania, atrakcyj-
ność zadań, liczbę beneficjentów zadania 
pochodzących z Gminy Kościan, liczbę 
sekcji młodzieżowych, wysokość finanso-
wego udziału własnego, dotychczasowe 

Gminny konkurs ofert
doświadczenia w realizacji tego typu zadań 
oraz rzetelność i realność harmonogramu i 
kosztorysu poszczególnych zadań. Kluby 
otrzymały następujące dotacje: PKS Racot 
i JunaTrans Stare Oborzyska – po 83000 zł, 
Jantar Racot - 25000 zł, Rywal Kurza Góra 
i Tur Turew - po 9000 zł, Klub Tańca Poe-
zja z Kościana – 5000 zł, Kościański Klub 
Żeglarski i Klub Karate Gottsu Kościan 
– po 3000 zł. Na konkurs ofert w zakresie 
kultury wpłynęło siedem ofert. Sześć z nich 
uzyskało akceptację komisji i dofinasowanie 
ze środków Gminy Kościan na łączną kwotę 
30000 zł. Wsparcie uzyskały Złote Kłosy 
z Bonikowa - 2500 zł, Stowarzyszenie „Z 
muzyką do ludzi”, Team Aktywni Razem 
oraz Orkiestra Dęta „Ton” z Kościana – po 
3000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciele Go-
rzelni w Turwi - 3500 zł, Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju Gminy Kościan - 15000 
zł. Przyznano również dotację na zadania 
z zakresu promocji zdrowia. Kwotą 10000 
zł wsparte zostaną działania Kościańskiego 
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego 
i Udaru Mózgu. Życzymy powodzenia w 
realizacji zaplanowanych działań! (md)

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej bip.gmina-
koscian.pl od dnia 28 lutego 2018 do dnia 30 marca 2018 zamieszczony został spis 
inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze komuna-
lizacji na rzecz Gminy Kościan tj.
 - działki nr 61 o powierzchni 0,0800 ha, obręb geodezyjny Stare Oborzyska, 
 - działki nr 143/2 o  powierzchni 0,7900 ha, obręb geodezyjny Stary Lubosz,
 - działki nr 121 o  powierzchni 0,3700 ha, obręb geodezyjny Turew.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym 
mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryza-
cyjnej Gminy Kościan (Urząd Gminy, pok. 21).

Wójt Gminy Kościan

 W sobotę, 17 lutego z okazji 99. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego odbyła się VII 
edycja Gry Miejskiej „Kryptonim Wolność”, 
której Gmina Kościan była współorganiza-
torem.  Gra inspirowana jest historycznymi 
wydarzeniami związanymi z wyzwoleniem 
Kościana w latach 1918-1919. Z roku na rok 
impreza cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem wśród młodzieży.  W VII edycji 
gry wzięły udział dwie drużyny z Zespołu 
Szkół Gminy Kościan w Racocie oraz siedem 
drużyn z Zespołu Szkół w Starych Oborzy-
skach. Uczestnicy mieli do wykonania wiele 
misji. Zadania do  wykonania ściśle związa-

Kryptonim Wolność
ne były z wydarzeniami jakie miały miejsce 
z 29 na 30 grudnia 1918 roku. Uczestnicy 
gry miejskiej uciekali z aresztu, ćwiczyli 
musztrę, wynosili amunicję ze zbrojowni, 
brali udział w lekcji w pruskiej szkole, rzu-
cali do celu z kosza z balonu, pływali łodzią 
omijając miny. Mieli również możliwość 
obejrzeć modele samolotów z okresu I woj-
ny światowej czy replikę wozu pancernego 
Ehrhardt M17. Zmagania drużyn zakończył 
wykład regionalisty ziemi kościańskiej Jana 
Pawickiego, który przybliżył historię strajku 
szkolnego uczniów z okolic Kościana z 1906 
roku.

 W związku z przeniesieniem przedszkola w 
Starych Oborzyskach do nowo wybudowanego 
budynku przy szkole podstawowej dotychcza-
sowe lokale przedszkolne na os. PKP zostaną 
wystawione na sprzedaż w drodze przetar-
gu. Lokale użytkowe nr 13,14 i 15 o łącznej 

Lokal do zbycia

 Na początku marca zostanie podpisa-
na umowa na budowę sieci wodociągowej 
w Szczodrowie. Wykonawcą prac będzie 
firma PPHU DROKAN ze Starczanowa, a 
zakres robót obejmował będzie budowę sieci 

powierzchni 244,7 m2 są własnością Gminy 
Kościan, która posiada także udziały w wyso-
kości 2447/58822 części w prawie użytkowania 
wieczystego działki nr 146/10 położonym na 
wspomnianym osiedlu. Przetarg na zbycie 
zostanie ogłoszony w kwietniu tego roku.

wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 
1.073,0 m wraz z przyłączami o łącznej 
długości 352,5m. Wartość zadania wynosi 
374.000 zł, a termin zakończenia planowany 
jest na koniec czerwca 2018r. (mg)

Sieć wodociągowa w Szczodrowie
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 Grupa ponad 20 osób z Racotu brała 
udział w kibicowaniu rodakom podczas 
Igrzysk Olimpijskich w PyeongChang. 
Kibice wyjechali do Korei 8 lutego, gdzie 
po długiej podróży (dziesięciu godzinach 
lotu, dwóch godzinach jazdy pociągiem 
i trzydziestu minutach autobusem) 
dotarli w pobliże serca Igrzysk gdzie 
przez 10 dni mieszkali. Fani mieli okazję 
zobaczyć ceremonię rozpoczęcia igrzysk, 
a także niezwykle emocjonujący konkurs 
skoków narciarskich. Niewątpliwie naj-
więcej euforii przyniósł zwycięski skok 
Kamila Stocha, który po raz trzeci w hi-
storii został mistrzem olimpijskim oraz 

SKS Jantar Racot w PyeongChang
brązowy medal zdobyty w klasyfikacji 
drużynowej. Oprócz skoków grupa do-
pingowała polskim sportowcom na: bie-
gach narciarskich (trzy razy), biathlonie 
(dwa razy), łyżwiarstwie szybkim (czte-
ry razy), snowboardzie (dwa razy), hoke-
ju mężczyzn (trzy razy), raz na skokach 
akrobatycznych na nartach oraz jeździe 
figurowej. Cała grupa miała możliwość 
wejścia do wioski olimpijskiej, zwiedziła 
Seul oraz prowincję PyeongChang. Kibi-
ce wrócili do Polski 20 lutego, gdzie na 
lotnisku w Warszawie czekała na nich 
licznie zebrana rodzina i przyjaciele. 

(ML)

Komunikat
Wójt Gminy Kościan przypomina, że dnia 15 marca br. upływa I rata płatności:
- podatku rolnego i leśnego;
- podatku od nieruchomości;
- łącznego zobowiązania podatkowego.
Jednocześnie informujemy, że płatności dokonujemy na indywidualne konta podatkowe 
wskazane w decyzjach. Istnieje możliwość płatności bezkosztowo w siedzibie Banku 
Spółdzielczego w Kościanie. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji „Kościan Triathlon”, który odbę-
dzie się 2 września 2018r. w Nowym Dębcu. Szczegóły i zapisy na stronie: www.greatman.pl 

Ruszyły zapisy

 Astronomicznej wiosny jeszcze nie ma, 
ale Gmina Kościan już przygotowuje się do 
sezonu letniego w Nowym Dębcu. W poprzed-
nim sezonie modernizację przeszedł budynek 
ratowniczy i wypożyczalnia. Obecnie trwają 
prace przy budowie tarasu widokowego, któ-
rego konstrukcja powstaje na starym żelbe-

 W minionym roku Gmina Kościan 
udzieliła dotacji celowej na prace konser-
watorskie i restauratorskie na zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków na rzecz 
Stadniny Koni, a stanowiący budynek lo-
downi w Gryżynie. Wysokość dofinansowa-
nia wynosiła 25.000 zł. W tym roku gmina 
udzieli wsparcia Instytutowi Środowiska 
Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu na remont tarasu w 

Dotacje na remont zabytków 
Pałacu w Turwi. Kwotę 25.000 zł przy-
znano na remont interwencyjny tarasu na 
pierwszym piętrze pałacu, a prace polegać 
będą na skuciu płytek klinkierowych, wy-
konaniu izolacji z papy termozgrzewalnej, 
wykonaniu opierzenia, wykonaniu posadzki 
cementowej, położeniu płytek ceramicznych 
oraz oczyszczeniu i pomalowaniu balustra-
dy tarasu. Zadanie ma być wykonane do 
końca listopada 2018r.

towym obiekcie. Ukończenie prac planowane 
jest na maj br.  Kolejną inwestycją w Nowym 
Dębcu będzie przebudowa drogi od parkingu 
rowerowego w kierunku sanitariatów i dalej 
do ul. Leśnej. Plaża główna zostanie powięk-
szona i będzie ciągnęła się od zjeżdżalni do 
tarasu widokowego. (ml)

Przygotowania do sezonu letniego
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W sobotę 17 lutego br. odbyła się 
7. edycja gry miejskiej „Krypto-
nim Wolność”. Dla uczestników 

i mieszkańców była to okazja do poznania 
historii miasta, jego ciekawostek i miejsc 
związanych z bohaterami Powstania 
Wielkopolskiego. 
 Kościan tego dnia zmienił się w 
miasto powstańcze sprzed blisko wieku. 
Ożyły koszary 37 pułku fizylierów, patro-
le pruskiego zaborcy, które przejmowały 
kontrolę nad miastem. Dzięki życzliwości 
właścicieli kamienic i punktów usługo-
wych znajdujących się na rynku udało się 
odtworzyć wygląd dawnych kamienic w 
centrum miasta. Dziesiątki rekonstruk-
torów, statystów i aktorów przypomina-
ło życie z początku XX wieku. O bruk 
stukały znów końskie kopyta ciągnące 
dorożki, wypuszczano balony zwiadow-
cze, na lotnisku urządzonym na stadionie 
pojawiły się modele samolotów Fokker, 

7. Gra miejska „Kryptonim Wolność”

Zdj.: Kościan w obiektywie

n a  r y n k u  w ó z 
pancerny,  a  na 
mieście bicykle. 
Centrum miasta 
stało się wielką 
planszą do gry, a 
uczestnicy poru-
szali się po uli-
cach wykonując 
szereg misji. Dru-
żyny zgłaszały się 
poprzez rekruta-
cję elektronicz -
ną, gdzie otrzy-
mywały pierwsze 
wskazówki do gry. 
Już od godziny 9 
pierwsze grupy ruszyły na misje. Do gry 
zgłosiło się 37 grup, które musiało zmie-
rzyć się z 20 misjami. Drużyny musiały 
wykazać się sprytem, grą zespołową, 
jak i tężyzną fizyczną. O godz. 16.30 na 

 Zapraszamy do wszystkich kościań-
skich samorządowych przedszkoli i szkół 
na Drzwi Otwarte, które zaplanowane są 
na sobotę 3 marca br. Na spotkaniach w 
placówkach oświatowych mile widziani 
będą przyszli przedszkolacy i uczniowie 
klas pierwszych szkół podstawowych oraz 
ich rodzice.
 Zasady rekrutacji do publicznych przed-
szkoli, szkół podstawowych znajdą Państwo 
na stronie www.koscian.pl oraz w BIP, a 
także w placówkach oświatowych.  

Drzwi Otwarte 
w przedszkolach 
i szkołach

że zgodnie z Uchwałą nr XIII/143/16 
Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 marca 
2016 roku w sprawie zasad i trybu udzie-
lania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane dla 
zabytków wpisanych do rejestru zabytków, 
do 31 sierpnia 2018 roku można składać 
wnioski o udzielenie dotacji na ww. prace 
dla obiektów wpisanych do rejestru za-
bytków. Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie internetowej Miasta oraz w 
Urzędzie Miejskim – Wydział Gospodarki 
Przestrzennej i Mienia Gminnego (Al. 
Kościuszki 22, parter, pok. nr 1).

Burmistrz Miasta 
Kościana informuje:

 Samorząd Kościana w ramach Resor-
towego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH 
+” 2018 otrzymał z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie 
na funkcjonowanie instytucji opiekuna 
dziennego w kwocie 27.000,00 złotych. 
Jest to kontynuacja zadania realizowa-
nego od czerwca 2016r. w formie punktu 
opieki dziennej „Kościańskie Stacyjkowo”.  
Najmłodszymi dziećmi w wieku od 1 do 3 
roku życia zajmuje się 3 dziennych opieku-
nów. Jednocześnie sprawują opiekę nad 15 
dzieci.  

Dofinansowanie 
z programu „Maluch+”

 Gmina Miejska Kościan otrzymała z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 34.000 zł 
dotacji celowej, która zostanie przeznaczo-
na na realizację projektu „Umiem Pływać” 
oraz 8.400 zł, na realizację zadania pn. 
„Gimnastyka korekcyjna-kompensacyjna 
Aktywny Kościan – Żyj Zdrowo II”. Nasz 
samorząd od lat z powodzeniem pozyskuje 
dodatkowe środki na naukę pływania i 
gimnastykę korekcyjną, przyczyniając się 
do aktywnego udziału dzieci w pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. 
Nauką pływania objęte będą dzieci z kl. 
I i II kościańskich szkół podstawowych. 
Gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną 
od września br. objęci będą uczniowie kl. I 
i II szkół podstawowych , u których zdiag-
nozowano wady postawy.

Dofinansowanie 
na naukę pływania 
i gimnastykę 
korekcyjną

 Powstają mury nowego przedszkola 
ze żłobkiem na os. Konstytucji 3 Maja. W 
ramach pierwszego etapu prac wykonana 
została ocieplona grzewcza płyta funda-
mentowa. Obecnie trwa budowa ścian, 
stropów, schodów, szybu windy. Prace 
budowlane wykonuje firma Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe „JANBUD” 
Michał Jankowiak. Koszt wykonania 
płyty fundamentowej wyniósł 678 tysięcy 
złotych, natomiast budowy murów 882 
658,90 zł. 
 Kolejnym etapem będzie budowa dachu 
z izolacją.Powstają mury nowego przedszkola ze żłobkiem

Budowa 
nowego 
przedszkola 

kościańskim Rynku odbyło się zakończe-
nie gry z podsumowaniem i rozdaniem 
nagród. Drużyny, które wykazały się 
wybitnymi umiejętnościami w poszcze-
gólnych misjach otrzymały odznaki 
sprawnościowe.
 Grę dla miasta Kościana przepro-
wadziła Agencja Artyleria z grupami 
rekonstrukcyjnymi, w tym Kościańska 
Rezerwa Skautowa, a współorganiza-
torami byli: Gmina Kościan, Muzeum 
Regionalne, Kościański Ośrodek Kultu-
ry, Miejska Biblioteka Publiczna, Fara 
Kościańska, Stadnina Koni Racot, LOK, 
Leszczyński Klub Balonowy, I Liceum 
Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga 
w Kościanie, Zespół Szkół nr 1 w Koś-
cianie, Straż Miejska, Kawiarnia Saskia, 
Kwiaciarnie. Miasto mogło cofnąć się o 
wiek wstecz, dzięki pomocy instytucji 
i właścicieli kamienic z rynku m.in.: 
Conex, Bank BGŻ BNP Paribas, ELGos, 
Cenowy Raj, Kodak EXPRESS.
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Miasto Koœcian

 Rozstrzygnięty został otwarty konkurs 
ofert na wykonywanie w 2018 roku przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicz-
nego zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Kościan w zakresie pomocy społecznej, 
kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, tu-
rystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji 
zdrowia, ochrony zwierząt.
 W ramach otwartego konkursu ofert 
ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Koś-
ciana rozdysponowano w tym roku łącznie 
kwotę 162 tys. zł, w tym: 7 tys. zł na reali-
zację zadań z zakresu pomocy społecznej, 94 
tys. zł na kulturę, sztukę i ochronę dóbr kul-
tury, 15 tys. zł turystykę i krajoznawstwo, 
40 tys. na ochronę i promocję zdrowia oraz 
6 tys. zł na ochronę zwierząt. W otwartym 
konkursie ofert organizacje pozarządowe 
złożyły 64 oferty, z których 58 ofert otrzy-
mało dotację. 
 Ogłoszenie wyników z wykazem podmio-
tów, którym przekazane zostaną dotacje na 
2018 rok znajdą Państwo na stronie inter-
netowej www.koscian.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Konkurs ofert 
rozstrzygnięty 

 W muzeum od połowy lutego można 
obejrzeć nową animację zatytułowaną „Jak 
w Kościanie Sukno tkano”. 
 Praca z wełną była zajęciem złożonym 
i skomplikowanym. Na każdym etapie wy-
twarzania tkaniny należało zwracać uwagę 
na ty by wszystko było wykonane perfekcyj-
nie. Dzięki osiągniętemu mistrzostwu koś-
ciańscy sukiennicy otrzymywali powszech-
ne uznanie oraz wyróżnienia. Film muzeum 
ukazuje w uproszczony sposób proces 
powstawania sukna - od strzyżenia owiec 
po barwienie i sprzedaż gotowego produktu. 
Więcej na stronie www.muzeum.koscian.pl. 
Serdecznie zapraszamy!

Nowa animacja 
w muzeum

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie 
informuje, że w dniu 09 marca 2018 r. 
odbędzie się przetarg nieograniczony 
na wydzierżawienie na okres 3 lat 
pomieszczenia znajdującego się na 
nieruchomości w Kościanie przy ul. 
Wielichowskiej 14.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona zosta-
ła w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, 
ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej i Dróg tel. 65 512 28 75.

Z projektu unijnego na rozwój zieleni 
samorząd Kościana przebudowu-
je teren Bulwaru Kościańskiego. 

Obecnie przebudowywane, kształtowane 
i utwardzane są skarpy nad Kościańskim 
Kanałem Obry na odcinku od ul. Strze-
leckiej do nowej kładki na ul. Mostowej. 
Prace obejmą też odcinek od ul. Wrocław-
skiej do Strzeleckiej i od ul. Bączkowskie-
go do Marcinkowskiego.
 Wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry 
wytyczony będzie nowy układ ścieżek z 
nawierzchni mineralnej, podejścia nato-
miast wykonane zostaną z kostki grani-
towej. Zadanie wykonuje firma Matejko 
Development Sp. z o.o. z Czapur za kwotę 
1 081 170 zł. 
 Kolejnym etapem będzie wykona-
nie nasadzeń gatunkami rodzimymi, w 
miejsce inwazyjnych gatunków obcych, 
tworzące dogodne warunki dla rodzimych 
ptaków, owadów i drobnych ssaków, z 
rozwiązaniami korzystnymi dla ochrony 
przyrody, np. karmniki, poidła i budki dla 
ptaków, także łąki kwietne zamiast traw-
ników. Bulwar po wykonaniu projektu ma 
być w 70% pokryty zielenią. 
 Na projekt pn. „Budowa Kościań-
skiego Traktu Rekreacyjnego etap VI” z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, Działania 2.5 Po-
prawa jakości środowiska miejskiego, Typ 

Przebudowa Bulwaru Kościańskiego 

projektu 2 – rozwój zieleni w miastach i 
obszarach funkcjonalnych, Kościan otrzy-
mał  blisko 2,9 mln zł dofinansowania. 
Wartość całego projektu to 3 374 405,01 

zł, z czego dotacja Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej 2 868 244,25 zł, pozostałą kwotę 15% 
dołoży samorząd Kościana.

 Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja 
do projektu „Internet szerokopasmowy 
dla mieszkańców szansą rozwoju miasta 
Kościana” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne 
– zwiększenie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu.

Dodatkowa rekrutacja
 Celem Projektu jest zapewnienie uczest-
nikom dostępu do Internetu szerokopas-
mowego, dostarczenie i instalacja sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem 
na miejscu w gospodarstwach domowych 
oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera 
oraz korzystania z Internetu.
 Zgłoszenia do projektu dokonuje peł-
noletni wnioskodawca z gospodarstwa 
domowego, dostarczając do Ośrodka 

Pomocy Społecznej Formularz zgłosze-
nia do projektu, który można pobrać w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie 
oraz Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Miejskiego Kościana.
 Rekrutacja potrwa do dnia 31.05.2018 r. 
Komisja rekrutacyjna będzie kwalifikowała 
uczestników w każdy poniedziałek podczas 
trwania rekrutacji z wniosków, które wpły-
nęły do piątku poprzedniego tygodnia.
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Powiat Koœciañski

Starosta Kościański, Burmistrz Koś-
ciana i Stowarzyszenie Oliwskie 
Słoneczko z Lubinia zapraszają na ko-

lejną edycję Disko Summer Show Festiwal, 
który odbędzie się w Kościanie w sobotę, 23 
czerwca 2018 roku. Impreza odbędzie się, 
podobnie jak w ubiegłym roku, na placu 
przy kościańskim basenie. 
 Do udziału w muzycznym powitaniu lata, 
podczas konferencji prasowej, która odbyła 
się 25 stycznia 2018 roku w Starostwie Po-
wiatowym w Kościanie, zapraszali Bernard 
Turski Starosta Kościański, Michał Jurga 
Burmistrz Miasta Kościana, Piotr Ruszkie-
wicz  Przewodniczący Rady Miejskiej Koś-
ciana i Piotr Serdiuk, Prezes Stowarzyszenia 
Oliwskie Słoneczko z Lubinia. 
 Starosta Bernard Turski podkreślił, że 
ubiegłoroczna edycja Festivalu spotkała się 
z dużym zainteresowaniem mieszkańców 
powiatu. Zaznaczył również, że współpraca 
przy jej organizacji była bardzo dobra, a 
przede wszystkim, co szczególnie ważne, 
impreza była bezpieczna. Te wszystkie ele-
menty sprawiły, że organizatorzy zadecydo-
wali o powtórzeniu muzycznego wydarzenia 
w tym roku.  

Zapraszamy na II edycje 
Disco Summer Show Festival w Kościanie 

Podczas Festivalu wystąpią gwiazdy disco 
polo: Gesek, Bayera, Spontan, Exaited. 
Gwiazdą wieczoru będzie Boney M z Shey-
lą Bonnik. Imprezę poprowadzi, podobnie 
jak w ubiegłym roku, Maciej Smoliński z 
Polo TV.
 Impreza, jak poinformował Piotr 
Serdiuk ze Stowarzyszenia Oliwskie Sło-
neczko, rozpocznie się o godzinie 17.00. 
Wejścia na jej teren będą otwarte od 
godziny 16.00. Zakończenie zaplanowano 
na godzinę 23.00. 
 Koszt biletów 20 złotych. W dniu 
imprezy cena biletu wyniesie 50 złotych. 
Dzieci do 12. roku życia wchodzą bez-
płatnie. Bilety można kupić na serwisie: 
bilety24.pl. 
 Poza muzycznymi atrakcjami – dodał 
Piotr Serdiuk – zaplanowano rozszerzoną, 
w porównaniu do ubiegłego roku, strefę 
food tak, by mogła obsłużyć większą ilość 
osób. Będą także atrakcje dla dzieci i nie-
spodzianki dla dorosłych, którzy nie boją 
się ryzyka.  
 Partnerami strategicznymi Festivalu 
są: Zakład Elektrotechniczny PIECHEL, 
Wytwórnia Pasz LIRA, Instal Filter.  bj

Starosta Kościański ze współorganizatorami zaprasza na muzyczne otwarcie lata. 

 Coroczna odprawa podsumowująca wyniki 
pracy Komendy Powiatowej Policji w Kościa-
nie w 2017 roku odbyła się 5 lutego 2018 r. 
 Ostatni rok pracy Komendy Powiatowej 
Policji w Kościanie podsumował Komendant 
Powiatowy Policji insp. Andrzej Zakrzewski. 
 W Komendzie Powiatowej Policji w Kościa-
nie służy obecnie 129 policjantów. Wspiera ich 
21 pracowników cywilnych, wśród których 11 
stanowisk to korpus służby cywilnej, a pozostałe 
9 to tzw. pracownicy normatywni Policji. 
 Policjanci z KPP w Kościanie mają do 
dyspozycji 18 radiowozów oznakowanych, 6 
nieoznakowanych oraz 2 motocykle.

Kryminalni
 W 2017 r. na terenie powiatu kościańskie-
go stwierdzono 1082 przestępstwa kryminal-
ne, rok wcześniej 1037. Wykrywalność wy-
niosła 90,7%. Dla porównania wykrywalność 
przestępstw w województwie wielkopolskim 
wynosiła 75,5%. 
 W 2017 r. policjanci pionu kryminalne-
go zabezpieczyli u podejrzanych 7396,70 g 
narkotyków. W minionym roku stwierdzono 
92 przestępstwa narkotykowe, wszczęto 33 
postępowania. 
 W kategorii uszczerbek na zdrowiu wszczę-
to 15 postępowań, natomiast w kategorii bójka 
lub pobicie 3. W kategorii przestępstw doty-
czących kradzieży cudzej rzeczy wszczęto 59 
postępowań, zaś kradzieży samochodu 8. Jeśli 
chodzi o kradzież z włamaniem, to wszczęto 30 
postępowań. Jedno postępowanie wszczęto za 
przestępstwo rozbójnicze. W kategorii uszko-
dzenie rzeczy wszczęto 22 postępowania . Pięć 
wszczęć postępowań dotyczyło przestępstw 
korupcyjnych, zaś 194 przestępstw gospodar-
czych. 

Prewencja
 W 2017 r. policjanci prewencji przepro-
wadzili 3643 interwencje. Zabezpieczono 
10 imprez masowych. Były to w większości 
imprezy artystyczno – rozrywkowe oraz jedna 
sportowa (gala sportów walki). W ich zabez-
pieczeniu udział wzięło 164 funkcjonariuszy, 
a koszt zabezpieczenia wszystkich imprez 
wyniósł 33 312 zł. Oprócz imprez masowych 
policjanci zabezpieczyli 26 lokalnych meczów 
piłki nożnej. W minionym roku na terenie 
powiatu kościańskiego policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Kościanie zabezpieczyli 
trzy zgromadzenia publiczne. 
 Czas reakcji na pilną interwencję w 2017 
r. wyniósł: 8 min. 27 sekund, przy czym ocze-
kiwany czas reakcji to 10 min. 
W 2017 r. nieletni popełnili 31 czynów zabro-
nionych, rok wcześniej 29. 
 W minionym roku mieszkańcy powiatu 
coraz chętniej korzystali z nowego narzędzia 
do zgłaszania uwag dotyczących bezpieczeń-
stwa w swoim miejscu zamieszkania. Dzięki 
funkcjonowaniu mapy, bez wychodzenia z 
domu można zgłaszać problemy do najbliż-

Kościańscy policjanci podsumowali 2017 rok
szej jednostki Policji.   W 2017 r. mieszkańcy 
powiatu na mapie zagrożeń dokonali 1366 
zgłoszeń. W trakcie weryfikacji tych zgłoszeń 
538 z nich nie zostało potwierdzonych.
 Natomiast 828 zgłoszeń po weryfikacji zo-
stało potwierdzonych. Działania podjęte przez 
Policję doprowadziły do wyeliminowania 399 
zgłoszonych zagrożeń. Najczęściej zgłaszano 
uwagi dotyczące bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym (przekraczanie dozwolonej prędkości, 
nieprawidłowe parkowanie). Najwięcej zgło-
szeń odnotowano na terenie Kościana (470), 
drugą gminą pod względem liczby zgłoszeń 
była Gmina Czempiń (457). Najmniej zgłoszeń 
zaznaczono na terenie Gminy Krzywiń (92). 
 Kolejnym narzędziem pozwalającym w 
łatwy sposób nawiązać kontakt z dzielnico-
wym oraz znaleźć najbliższą jednostkę Policji 
jest aplikacja na urządzenia mobilne „Moja 
Komenda”. 

Ruch drogowy
 W 2017 r. na drogach powiatu kościań-
skiego doszło do 104 wypadków drogowych, 
w których rannych zostało 116 osób, a śmierć 
poniosło 7 osób. Policjanci z KPP zatrzymali 
165 kierujących pod wpływem alkoholu. 
 Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego pro-
wadzą cykliczne działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na drogach, m.in. : „Prędkość”, 
„Trzeźwość”, „Truck”, „Niechronieni uczestni-
cy Ruchu” i wiele innych. W działaniach oprócz 
funkcjonariuszy drogówki biorą również udział 
funkcjonariusze z posterunków gminnych oraz 
prewencji.  
 Funkcjonariusze ruchu drogowego organi-
zują również konkursy z zakresu wiedzy o ru-
chu drogowym dla młodzieży szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
Najlepsze drużyny wyłonione na szczeblu 
powiatowym reprezentują powiat kościański 
na etapie wojewódzkim. 
 Następnie uczestniczący w odprawie Sta-
rosta Kościański Bernard Turski podziękował 
za dotychczasową współpracę między Policją 
a lokalnymi samorządami, jednocześnie za-
pewnił o dalszym współdziałaniu mającym na 
celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu kościańskiego. 
 W odprawie oprócz kierownictwa komen-
dy oraz samorządowców udział wziął także 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski oraz 
Prokurator Rejonowy w Kościanie Marzena 
Tylińska. 
 Po zakończonej odprawie, zaproszeni go-
ście udali się na plac przy komendzie, gdzie 
nastąpiło przekazanie trzech radiowozów. 
Oznakowany opel będzie wspomagał funk-
cjonariuszy ze Śmigla w dotarciu w trudno 
dostępne rejony gminy. Pozostałe dwa pojazdy 
zasilą pion kryminalny Komendy Powiatowej.  
 Zakup samochodów możliwy był dzięki 
wsparciu samorządów gminnych oraz Staro-
stwa Powiatowego.  hg

 W ostatnim czasie w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Mościszkach przeprowadzono wiele 
remontów i inwestycji. Wyremontowano i 
odświeżono elewację pałacu, głównego bu-
dynku administracyjnego DPS -u, a przyległy 
do niego park oczyszczono i wysprzątano z 
krzewów i chaszczy. Koszt tych prac to ponad 
56 tys. złotych.
 Ponadto wyremontowano i położono 
kostkę na rampie przylegającej do pawilonu 
mieszkalnego. Ułatwi to korzystanie z kuchni 

i kotłowni. Koszt remontu rampy to ponad 78 
tys. złotych. Na terenie placówki postawiono 
także nowe ogrodzenie. Koszt jego wykonania 
i montażu to ponad 27 tys. złotych. 
 Poza pracami na zewnątrz, w budynku 
pawilonu mieszkalnego zamontowano nową 
windę, jej koszt to ponad 70 tys. złotych. Wyre-
montowano kilka pomieszczeń mieszkalnych, 
pomieszczenia gospodarcze, w których znala-
zło się m.in. miejsce na kuchnię terapeutyczną. 
Remontu doczekały się także pomieszczenia po 

Remonty w domu pomocy w Mościszkach

 Wyremontowano i odświeżono elewację pałacu. 

dawnej szatni dla pracowników, 
zaadaptowano też pomiesz-
czenia na pralnię. Koszt tych 
inwestycji to kwota prawie 150 
tys. złotych. Poza tymi inwesty-
cjami zakupiono i zamontowano 
ściankę akustyczną, a także 
kupiono automat myjący, pralki 
i suszarki do pralni. Łącznie 
koszt tych zakupów to ponad 38 
tys. złotych. 
 Środki na zakupy i remonty 
w DPS pochodziły z budżetu 
powiatu.  bj

 Już 3 marca 2018 roku w Zieleńcu 
odbędę się kolejne Mistrzostwa Powiatu 
Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym 
i Snowboardzie.
 Do udziału w zawodach zapraszają: 
Powiat Kościański, Gmina Miejska 
Kościan, Gmina Kościan, Gmina Śmi-
giel, Gmina Czempiń, Gmina Krzywiń, 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
w Kościanie.
 Osoby, które nie zgłosiły się do 27 lute-
go w Wydziale Oświaty Starostwa, mogą 
to zrobić również w dniu zawodów. Biuro 
zawodów (bar Michałówka przy Gryglówce) 
będzie czynne w godzinach od 8:00 do 9:00. 
Opłata za start wyniesie dla osoby dorosłej 

Zapraszamy do Zieleńca
- 100 złotych, dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych, i studentów – 80 złotych, 
dla młodzieży z gimnazjum, dzieci ze szkół 
podstawowych i młodszych - 60 zł.
 Uiszczenie opłaty startowej uprawnia 
do korzystania bezpłatnie w dniu zawodów 
ze wszystkich wyciągów Stacji Narciar-
skiej Winterpol i Gryglówka w godzinach 
od godz. 9:00 do 16:00. Opłata startowa, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy zawody zostaną 
odwołane, nie podlega zwrotowi.
 Zawody zostaną rozegrane wg programu 
minutowego. Program ogłoszony zostanie w 
dniu zawodów, ponadto będzie dostępny na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Kościanie www.powiatkoscian.pl. hg
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 Na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej, które odbyło się 8 lutego 2018 
roku, Rada podjęła uchwały dot. opinii w 
sprawie rozwiązania stosunku pracy z dy-
rektorem SP ZOZ oraz wskazania jednego 
przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ 
do udziału w pracach komisji konkursowej 
wybierającej nowego dyrektora. Rada jako 
swojego przedstawiciela wskazała starostę 
Bernarda Turskiego.
 Zgodnie z przepisami prawa, wybór 
dyrektora szpitala ma kilka etapów, które 
omawiano na Radzie Społecznej. Następnym 
krokiem w sprawie wypowiedzenia umowy 
o pracę przez dyrektora Piotra Lehmanna 
oraz konieczności wyboru nowego dyrektora 
będzie podjęcie przez Radę Powiatu Kościań-
skiego uchwały w sprawie powołania komisji 
konkursowej w terminie 2 miesięcy od dnia 
zwolnienia stanowiska przez obecnego dy-
rektora. Dyrektor Piotr Lehmann pisemne 
wypowiedzenie umowy o pracę złożył 28 
grudnia 2017 roku z zachowaniem trzymie-
sięcznego okresu wypowiedzenia, co oznacza, 
że upłynie on 31 marca 2018 roku. Dopiero 
po tej dacie powołać można komisję konkur-
sową. Powołanie komisji wszczyna postępo-
wanie konkursowe. Oprócz osoby wskazanej 
przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kościanie 
w komisji konkursowej znajdzie się jeszcze 
od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzą-
cego, czyli Zarządu Powiatu, posiadających 
wykształcenie wyższe, w tym przynajmniej 
jeden lekarz. Zarząd Powiatu Kościańskiego 
oraz Komisja Spraw Społecznych wskażą 
osoby, które będą mogły zasiąść w komisji 
konkursowej. Uchwałę w sprawie powołania 
komisji konkursowej podejmie Rada Powiatu 
Kościańskiego.
 Komisja konkursowa, po przeprowa-
dzonym konkursie, wybiera kandydata na 
stanowisko dyrektora w drodze tajnego 
głosowania bezwzględną większością głosów. 
Zarząd Powiatu Kościańskiego powiadamia 

Dyrektor szpitala 
rezygnuje z funkcji

pisemnie o wynikach konkursu kandyda-
tów biorących w nim udział w terminie 14 
dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji 
konkursowej. Komisja konkursowa ulega 
rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku 
pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej z 
kandydatem wybranym w drodze konkursu.
 Po posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ, 
na którym omawiany był harmonogram dzia-
łań w sprawie przeprowadzenia procedury 
konkursowej na zwalniane przez dra Piotra 
Lehmanna stanowisko dyrektora szpitala, 
starosta Bernard Turski oraz dyrektor Piotr 
Lehmann spotkali się z dziennikarzami.
Starosta podziękował dyrektorowi Lehman-
nowi za blisko 12 lat pracy na stanowisku. 
Podkreślił, że dzięki staraniom jego oraz jego 
pracowników szpital z roku na rok uzyskiwał 
coraz wyższy standard, a dyrektor Lehamnn 
dokonał rzeczy niebywałej – uczynił kościań-
ską lecznicę miejscem, które przynosi chlubę.
 Tłumacząc powody rezygnacji dyrektor 
Lehmann podkreślił, że wykonał już swoją 
robotę. - Szpital jest doprowadzony do obo-
wiązujących standardów, pozostaje w dobrej 
kondycji pod każdym względem, posiada 
duży potencjał rozwojowy. Wszystko co zo-
stało wspólnie zrobione było zorientowane 
na pacjenta, gdy powstawał problem, to de-
cydowało  rozwiązanie korzystniejsze dla 
pacjenta. Udało się dostosować szpital pod 
względem materialnym i funkcjonalnym do 
obowiązujących wymagań i rozporządzeń, 
wprowadzić standardy zapewniające bez-
pieczne i adekwatne do wymagań świadcze-
nia medyczne. Zaowocowało to m. innymi 
przyznaniem certyfikatu akredytacyjnego z 
CMJ. Zainwestowaliśmy w infrastrukturę i 
sprzęt ponad 25 milionów złotych, to dobrze 
ulokowane pieniądze. To było duże doświad-
czenie, uczące pokory. Było wiele trudnych 
sytuacji, ale z dumą przyznaję, że wszystko 
się udało – powiedział dyrektor Lehmann. - 
Miałem misję i wyzwanie do spełnienia, a im 
było trudniej tym większa inspiracja.  Stara-

łem się zarządzać, a nie rządzić. Obowiązków 
dyrektorskich nie zostawia się w pracy, to 
zajęcie zostaje w głowie i w godzinach odpo-
czynku, kosztem czasu rezerwowanego na 
odpoczynek, rodzinę i rozwój intelektualny.
 Dyrektor zapytany o to, czy zostanie w 
kościańskiej lecznicy i będzie pracował w 
poradni kardiologicznej  przyznał, że stanie 
do konkursu i może raz w tygodniu będzie 
wykonywał badania, szczególnie te, których 
wykonywaniem zajmował się od lat.  - Medy-
cyna była i jest moją pasją. Zawsze miałem 
dysonans, czy rozwijać się jako lekarz, czy 
menadżer szpitala. Chciałbym się nadal 
rozwijać w kardiologii – powiedział.
 Starosta podkreślił, że nie wyobraża sobie 
odejścia dra Lehmanna ze szpitala. - To dosko-
nały lekarz i byłaby to niepowetowana strata, 
gdybyśmy go stracili - powiedział starosta. - 
Trzymamy za niego kciuki i mam nadzieję, że 
będziemy mogli czerpać z jego wielkiej wiedzy i 
doświadczenia. Sukces był możliwy dzięki jego 
wyjątkowej empatii i umiejętności współpracy.
 - Praca w szpitalu i jego sukces nie byłby 
możliwy, gdyby nie osoby pracujące w szpita-
lu – podkreślił dyrektor Lehmann. - Zespół 
zarządzający, cały biały personel i wszyscy 
pracownicy  komórek organizacyjnych two-
rzyli zespół, ja tylko ukierunkowywałem te 

Dr Piotr Lehmann kończy prace stanowisku dyrektora SP ZOZ w Kościanie. - Mam nadzieję 
że będziemy mogli czerpać z jego wielkiej wiedzy i doświadczenia - mówił na konferencji 
prasowej Bernard Turski – Starosta Kościański. 

działania. I za to dziękuję. Dziękuję też panu 
staroście Bernardowi Turskiemu oraz jego po-
przednikowi Andrzejowi Jęczowi za zaufanie 
i wsparcie w podejmowanych decyzjach. Bez 
wsparcia wszystkich samorządów przeobraże-
nie szpitala nie byłoby możliwe – powiedział 
P. Lehmann.
 W związku z tym, że przepisy nie umoż-
liwiają przeprowadzenia konkursu w trakcie 
trwania okresu wypowiedzenia obecnego 
dyrektora oraz „powierzenia obowiązków kie-
rownika” wskazanej osobie, konieczne będzie 
powołanie dyrektora ds. lecznictwa (SP ZOZ 
w Kościanie nie posiada zastępcy dyrektora 
ds. lecznictwa, obecny dyrektor jest lekarzem 
w związku z czym nie zachodziła potrzeba 
powołania takiej osoby) i udzielenie czasowych 
pełnomocnictw osobom, które będą zarządzały 
SP ZOZ w czasie prac komisji konkursowej.
 Kierownikiem podmiotu leczniczego może 
zostać osoba, która posiada wykształcenie 
wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękoj-
mię prawidłowego wykonywania obowiązków 
kierownika, posiada co najmniej pięcioletni 
staż pracy na stanowisku kierowniczym albo 
ukończone studia podyplomowe na kierunku 
zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, 
nie została skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo popełnione umyślnie. hg

 Tradycyjnie już w okresie przed-
świątecznym Starostwo Powiatowe w 
Kościanie zaprasza wszystkich uczniów 
szkół podstawowych, uczniów szkoły 
specjalnej oraz niepełnosprawnych 
uczestników placówek z terenu powiatu 
kościańskiego do udziału w konkursie na 
„Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną”.
 W tym roku zadaniem uczestników 
konkursu jest zaprojektowanie i wy-
konanie kartki wielkanocnej . Praca 
powinna zostać wykonana w formacie 
A3 dowolną techniką. Do jej dekoracji 
można wykorzystać jedynie własnoręcz-
nie wykonane elementy. W konkursie 
wezmą udział tylko prace wykonane 
indywidualnie. Każda placówka może 
zgłosić maksymalnie 30 prac. 
 Celem konkursu jest propagowanie 
tradycji związanej z tematyką Świąt 
Wielkanocnych, rozwijanie umiejętności 
plastycznych i manualnych, promowanie 
samodzielności w działaniach twórczych 
oraz prezentowanie i skonfrontowanie 
osiągnięć plastycznych uczniów. 
 Kartka powinna być opatrzona da-
nymi autora (imię i nazwisko autora, 

Konkurs – Najpiękniejsza 
Ozdoba Wielkanocna

klasa i nazwa szkoły/placówki oraz 
imię i nazwisko opiekuna). Uczestnicy 
konkursu muszą dostarczyć swoje prace 
w terminie do 14 marca 2018 roku do 
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Kościanie na 
ulicy Gostyńskiej 38, pokój nr 210 (II 
piętro).
 Komisja konkursowa powołana przez 
Zarząd Powiatu wyłoni spośród nade-
słanych prac zwycięzców oraz przyzna 
wyróżnienia. Autorzy zwycięskich i 
wyróżnionych prac otrzymają nagrody 
rzeczowe. Przy wyborze zwycięskich 
prac komisja będzie brała pod uwagę 
tradycyjność i oryginalność pomysłu, 
dekoracyjność, ogólne wrażenie este-
tyczne oraz trwałość formy i samodziel-
ność wykonania. Autorzy nagrodzonych 
prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy 
konkursu, za pośrednictwem szkoły lub 
placówki, zostaną powiadomieni o termi-
nie i miejscu uroczystego podsumowania 
konkursu.
 Regulamin konkursu można pobrać 
na stronie internetowej www.powiatko-
scian.pl hg

Strażacki sprzęt
 Narada podsumowująca działania Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kościanie, która odbyła się we wtorek 6 lutego 
2018 roku, była także okazją do podsumowa-
nia ubiegłorocznych zakupów. Nowy sprzęt, 
na który wydano 320 tys. złotych, będzie 
służył strażakom w zwalczaniu różnorakich 
zagrożeń. 
 Strażacy zakupili m.in. ponton Navigator 
wraz z wyposażeniem: przyczepą, sprzętem 
łączności, suchymi skafandrami oraz ubra-
niami flotacyjnymi. Rzeczy te ułatwią akcje 
na wodzie. Ponton łatwiej można zwodować 
niż łódź, która już jest na wyposażeniu straży. 
Poza tym zakupiono 50 kompletów ubrań 
specjalnych, lekkie ubrania chemiczne, 16 
kompletów aparatów nadciśnieniowych. Za-
kupiono także kombinezony zabezpieczające 
używane podczas usuwania owadów błonko-
skrzydłych. W ubiegłym roku zagrożenia wy-
nikające z nietypowego zachowania zwierząt, 
w tym owadów stwarzających zagrożenie, 
odnotowano aż 171 razy. 
 Ponadto zakupiono przenośny zbiornik do  
wody o pojemności 13 m3. W związku z częsty-
mi huraganami i silnymi wiatrami zakupiono 
plandeki do ewentualnego zabezpieczenia 
dachów. 

 Komenda kupiła także mniejszy sprzęt: 
wentylator do oddymiania, miernik wieloga-
zowy,  szelki ratownicze, pasy wraz z zatrzaś-
nikami, dalmierz, wyposażenie przyczepy do 
zaopatrzenia wodnego, sprzęt oświetleniowy, 
elektronarzędzia podręczne, pilarkę do drew-
na,  węże pożarnicze, sprzęt informatyczny. 
 Powiat Kościański wsparł w minionym 
roku KP PSP przekazując m.in. 20 tys. zło-
tych na zakup pontonu. Ponad 30 tys. prze-
kazano na naprawę i konserwację sprzętu 
transportowego. Na dofinansowanie szkoleń 
i podnoszenie uprawnień m.in. do obsługi 
butli z powietrzem przekazano ponad 6600 
złotych. Z kolei 5278 zł przekazano  na serwis 
sprzętu specjalistycznego, a 6000  zł  na zakup 
materiałów, uzbrojenia i techniki specjalnej, 
do wykorzystania na doposażenie przyczepy 
zaopatrzenia wodnego. bj
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UWAGA
ZAGROŻENIE ASF!!! 
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU 
ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choro-
ba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE 
ŚWINIE I DZIKI.
 Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie 
wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza za-
grożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie 
ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo po-
ważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus 
ASF może przez długi czas utrzymywać się w 
zwłokach padłych dzików, dlatego powinny 
być one usuwane ze środowiska.
 Celem akcji informacyjnej jest wsparcie 
działań zmierzających do eliminacji wirusa, 
poprzez usuwanie ze środowiska martwych 
dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe 
przestrzeganie poniższych zasad zminimali-
zuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia 
się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF 
do gospodarstw, w których utrzymywane są 
świnie.
 Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki 
dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach 
komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym sta-
dium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
- jeżeli to możliwe, oznakować miejsce zna-
lezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich 
odnalezienia przez właściwe służby;
- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i 
pozostawić je w miejscu znalezienia;
- zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do 
właściwego miejscowo powiatowego lekarza 
weterynarii lub najbliższej lecznicy wete-
rynaryjnej lub straży miejskiej lub miejsco-
wego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia 
należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. 
charakterystyczne punkty orientacyjne lub 
współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej 
(w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę 
znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, 
ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan 
ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:
- w lesie nie wolno pozostawiać żadnych od-
padków żywnościowych;
- należy powstrzymać się od wywoływania 
hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w 
tym używania sprzętów lub pojazdów powo-
dujących hałas);
- nie spuszczać psów ze smyczy;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na ob-
szarach występowania ASF, osobom mającym 
kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie 
środków higieny niezbędnych do ograniczenia 
ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie 
rąk i obuwia;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która 
znalazła padłego dzika, a tym samym mogła 
mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny 
po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, 
w których utrzymywane są świnie i nie wyko-
nywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie We-
terynarii. 

Centralna ul. Rynek 19 1 marca
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 2 marca
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 3 marca
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 4 marca
Grodzka ul. Rynek 28 5 marca
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 6 marca
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 7 marca
Centralna ul. Rynek 19 8 marca 
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 9 marca
Grodzka ul. Rynek 28 10 marca 
Centralna ul. Rynek 19 11 marca
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 12 marca
Arnika os. Jagiellońskie 82c 13 marca 
Centralna ul. Rynek 19 14 marca
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 15 marca
Grodzka ul. Rynek 28 16 marca
Centralna ul. Rynek 19 17 marca 
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 18 marca
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 19 marca
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 20 marca

Grodzka ul. Rynek 28 21 marca
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 22 marca
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 23 marca
Centralna ul. Rynek 19 24 marca
Na Deptaku ul. Wrocławska 27 25 marca
Grodzka ul. Rynek 28 26 marca
Centralna ul. Rynek 19 27 marca
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 28 marca
Arnika os. Jagiellońskie 82c 29 marca 
Centralna ul. Rynek 19 30 marca
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 31 marca
Arnika os. Jagiellońskie 82c 1 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 2 kwietnia
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 3 kwietnia
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 4 kwietnia
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 5 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 6 kwietnia
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 7 kwietnia
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 8 kwietnia 
Centralna ul. Rynek 19 9 kwietnia

Dyżury aptek w marcu i kwietniu
Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w marcu i kwietniu 2018 roku. Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne 
apteki na terenie miasta Kościana.

Na Deptaku ul. Wrocławska 22 10 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 11 kwietnia 
Centralna ul. Rynek 19 12 kwietnia
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 13 kwietnia
Arnika os. Jagiellońskie 82c 14 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 15 kwietnia
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 16 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 17 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 18 kwietnia
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 19 kwietnia
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 20 kwietnia
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 21 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 22 kwietnia
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 23 kwietnia
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 24 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 25 kwietnia
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 26 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 27 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 28 kwietnia
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 29 kwietnia
Arnika os. Jagiellońskie 82c 30 kwietnia

 Starosta Kościański Bernard Turski 
wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie Zyg-
muntem Koniecznym zaprosili przedstawicieli 
środowisk rolniczych z powiatu kościańskiego 
do udziału w Forum Rolniczym.
 Głównymi tematami Forum, które odbyło 
się 12 lutego 2018 roku w restauracji Poemat 
w Śmiglu, były bieżące zagadnienia dotyczące 
rolnictwa,  w szczególności zaś zagrożenia 
związane z ASF oraz działania w zakresie bio-
asekuracji, nowe formy składania wniosków 
o dopłaty, obowiązki, jakie nakłada na rolni-
ków prawo oraz rachunkowość w rolnictwie. 
Omówione zostały także tegoroczne zadania 
instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. 
 Zaproszonych na spotkanie rolników, posła 
na Sejm RP, samorządowców oraz przedsta-
wicieli instytucji okołorolniczych przywitał 
starosta Bernard Turski. Starosta podkreślił 
też jak ważną rolę w polskiej, a powiatowej 
szczególnie, gospodarce odgrywa rolnictwo. 
Rolnictwo jest branżą, która wiedzie prym 
na terenie powiatu kościańskiego w przed-
siębiorczości. – powiedział starosta. – Mamy 

Rozmawiali o  rolnictwie 

na swoim terenie naprawdę duże firmy 
związane z produkcją rolną oraz produkcją 
żywności – Stacja Hodowli Roślin Danko, Top 
Farms Wielkopolska, firma Smolarek, Agro-
-Handel, Marcinkowscy, Lira… - zauważył B. 
Turski. - 30,4% osób w powiecie kościańskim 
zatrudnionych jest właśnie w rolnictwie. Dla 
porównania w województwie wielkopolskim 
ten wskaźnik to 19,5%. 
 Starosta przedstawił także prognozy w 
rolnictwie na 2018 rok. 
 Katarzyna Szulańczyk – Mencel, Powiato-
wy Lekarz Weterynarii przedstawiła obecną 
sytuację dot. afrykańskiego pomoru świń. W 
Polsce ASF występuje w czterech wojewódz-
twach, w 31 powiatach – powiedziała K. Szu-
lańczyk – Mencel. – W ostatnim czasie choroba 
rozprzestrzeniła się właśnie na województwo 
warmińsko-mazurskie, a spowodowane jest 
to występowaniem wirusa w obwodzie kali-
ningradzkim. Przyczyną rozprzestrzeniania 
się wirusa jest jego występowanie u zwierząt 
wolnożyjących. Aby zwalczyć ASF, trzeba 
zwalczyć tę chorobę u dzików – zauważyła 
Powiatowy Lekarz Weterynarii. - Niestety 

nie ma co liczyć, że szybko pojawi się jakaś 
szczepionka. Najwcześniej za jakieś 10-15 
lat. Jedynym sposobem na zapobiegnięcie 
wystąpieniu choroby jest niedopuszczenie do 
powstania ognisk, szczególnie w Wielkopolsce. 
Są propozycje rozwiązań prawnych mających 
na celu zapobieganie tej chorobie, ale są one 
na razie w fazie projektów. 
 Doktor Katarzyna Szulańczyk – Mencel 
podkreśliła też jak ważną, kluczową rolę 
odgrywa przestrzeganie zasad bioasekuracji. 
Wirus do gospodarstwa wnoszony jest przez 
człowieka i to w dużej mierze właśnie od właś-
cicieli gospodarstw zależy bezpieczeństwo ich 
zwierząt. 
 W sprawie ASF głos zabrał także Zygmunt 
Konieczny, który zauważył, że jest to ogólnona-
rodowa sprawa, która w sąsiednich państwach 
jest rozwiązywana kompleksowo. Poseł na 
Sejm RP Wojciech Ziemniak zadeklarował 
natomiast zorganizowanie spotkania z wice-
przewodniczącą sejmowej Komicji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Dorotą Niedzielą. 
 Kierownik powiatowego biura ARiMR 
Jarosław Dąbrowicz powiedział o terminach 
składania wniosków oraz przypomniał o 
nowych formach ich składania. Wszystkie 
wnioski składane będą teraz on-line. Uspokoił 
jednak, że będą w tej sprawie organizowane 
szkolenia, a dla rolników bez dostępu do in-
ternetu przewidziana jest pomoc techniczna 
(kółka rolnicze, biuro powiatowe ARiMR). 
 O kwestiach ważkich dla rolników oraz 
możliwościach rozwoju wypowiedzieli się tak-
że: Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, Mieczysław Wojciechowski 
– kierownik Powiatowej Inspekcji Roślin i 
Nasiennictwa, Jan Szczepaniak – Kierow-
nik Powiatowego Zespołu Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Romuald 
Roszkowski z KRUS-u, Adam Mikołajczak z 
firmy eAgronom oraz przedstawiciele banku 
BGŻ BNP Paribas oraz SGB Banku Spółdziel-
czego w Kościanie. 
 Patronatem honorowym tegoroczne Fo-
rum objął Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi 
Krzysztof Jurgiel. hg 

Podczas forum rolniczego rozmawiano o zagrożeniach m.in. chorobie ASF i szansach 
rozwoju stojących przed rolnictwem i rolnikami. 

 Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął 
30 stycznia 2018 roku uchwałę w sprawie 
podziału środków na dofinasowanie zadań 
realizowanych w ramach programu „Ferie 
zimowe na sportowo”.
 O wsparcie mogli ubiegać się organizatorzy 
inicjatyw sportowo – rekreacyjnych, których 
celem jest upowszechnianie aktywnej formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze 
ponadgminnym. Mogą to być m.in.: zawody, 

festyny, mistrzostwa amatorskie, półkolonie o 
charakterze sportowym.  Inicjatywy te mogą 
być jedno lub kilkudniowe.
 Termin realizacji programu od 12 do 25 
lutego 2018 roku.
 W tym roku wniosek o udzielenie finan-
sowego wsparcia złożyły 42 podmioty. Zarząd 
Powiatu Kościańskiego zwiększył początkowo 
planowane środki na realizację programu do 
kwoty 30 200 złotych. Dofinansowanie przy-

Powiat wsparł sportowe ferie dzieci i młodzieży
znano 40 wnioskodawcom. Jedna oferta była 
niezgodna z regulaminem, a drugi podmiot był 
nieuprawniony do złożenia oferty. Najniższe 
dofinansowanie 200 złotych, a najwyższe 1500 
złotych.  
 Z tych pieniędzy może być dofinansowany 
zakup biletów wstępu, zakup usług trans-
portowych, zakup nagród, zakup drobnego 
sprzętu sportowego, zakup środków żywności 
(nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania). bj


