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Rada Gminy ustaliła dochody Gminy Kościan na rok 2012 w wysokości 43.547.797
zł. Wydatki Gminy zostały zaplanowane w kwocie 46.496.374 zł. Deficyt budżetu w
kwocie 2.948.577 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i poży-
czek. Największy udział w  dochodach gminy stanowią dochody własne i wynoszą
12.163.000 zł, tj. 27,93 % dochodów. Na dochody własne składają się między innymi
podatki od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłata za wodę i ścieki,
podatek rolny, podatek za środki transportowe. Drugą pozycję w dochodach zajmuje
subwencja ogólna, w której  znajdują się środki na zadania  związane z oświatą i
wychowaniem, a dotacje celowe na zadania zlecone zawierają środki przeznaczane na
pomoc społeczną.

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczone na
zadania związane z oświatą i wychowaniem, tj. 16.180.929 zł – 34,80 %. Ponad 6 mln zł
przeznaczonych zostanie na zadania drogowe, a 5 mln zł zaplanowano na zadania zwią-
zane z gospodarką wodno-ściekową. Znaczące środki zaplanowano również na działa-
nia z zakresu pomocy społecznej, na którą przeznaczono 13,42 % środków. Na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu
budżetu  zabezpieczono kwotę 6.468.577 zł.

W  roku 2012  gmina planuje przeznaczyć  na  wydatki  majątkowe kwotę 12.452.000
zł, co stanowi 26,78 % wydatków budżetu. Na wydatki majątkowe składają się wydatki
inwestycyjne realizowane przez gminę oraz pomoc finansowa dla powiatu na budowę
dróg w kwocie 379.000 zł. Najważniejszymi inwestycjami gminnymi w tym roku będą
m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie i Darnowie, budowa studni głębino-
wej w Katarzyninie, przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w Pianowie, budo-
wa boiska Orlik 2012 w Racocie oraz budowa i przebudowa dróg gminnych. Wykaz
inwestycji gminnych na rok 2012 znajduje się  w  załączniku nr 4 do uchwały budżeto-
wej, z którym można szczegółowo zapoznać się na stronie internetowej naszej  gminy w
pozycji „Budżet”.                                                                                                                   (md)

Budżet gminy Kościan na 2012 rok

Gmina Kościan każdego roku organizuje Spotkania No-
woroczne. W dniu 5 stycznia na zaproszenie Wójta Gminy
Kościan i Przewodniczącego Rady Gminy do Hali Sporto-
wej przy Gimnazjum w Starych Oborzyskach przybyło
ponad 300 gości. Wśród zaproszonych byli między inny-
mi: Marian Poślednik - Senator RP, Wojciech Ziemniak -
Poseł na Sejm RP, Starosta Kościański, Burmistrzowie,
Prezesi i Dyrektorzy lokalnych firm, przedstawicie rolni-
ków z terenu gminy. Swoją obecność zaznaczyli również
sołtysi i radni gminy, pracownicy Urzędu Gminy i kierow-
nicy jednostek administracyjnych, kierownicy instytucji
działających w powiecie kościańskim, przedstawiciele sto-
warzyszeń i związków działających na terenie gminy, w
tym strażaków, klubów sportowych, spółdzielni rolniczych,

lokalnej prasy oraz sympatycy gminy. Przybyłych gości
witali Jan Szczepaniak oraz Andrzej Przybyła, wręczając
każdemu upominki i gadżety gminne.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Pana Jana
Szczepaniaka - Przewodniczącego Rady Gminy, który
witając zebranych gości wzniósł noworoczny toast za po-
myślność, szczęście i sukcesy w Nowym Roku. Po życze-
niach goście zasiedli do wspólnego obiadu. Następnie
głos zabrał Wójt Henryk Bartoszewski, który podczas
multimedialnej prezentacji podsumował miniony rok pod
względem inwestycji i działalności w naszej gminie. Go-
spodarz podziękował wszystkim zebranym za owocną
współpracę i życzył wszystkim w tym nowym roku podej-
mowania pomyślnych decyzji oraz wiele optymizmu.

W tym roku po raz pierwszy przyznawano nagrodę „Za-
służony dla gminy Kościan”. Wójt Gminy wnioskował,
by pierwszym wyróżnionym został Szkolny Klub Spor-
towy „Jantar” z Racotu. Kapituła pozytywnie zaopi-
niowała tę propozycję, a rada gminy przyjęła stosowną
uchwałę. Statuetkę odebrali prezes - Wojciech Ziem-
niak oraz wiceprezes - Mirosław Duda. Podziękowa-
nia i kwiaty za pracę społeczną i działalność charyta-
tywną odebrał Zdzisław Gidaszewski, przedsiębiorca
i radny, laureat konkursu ,,Ludzie Roku’’ gazety ,,ABC’’.
Po oficjalnej części spotkania nastał czas na karna-
wałowy akcent wieczoru. W tym roku wystąpił Piotr
Kuźniak, wokalista, kompozytor i multiinstrumenta-
lista.Galeria zdjęć na stronie Gminy Kościan.         (mn)

Spotkanie Noworoczne
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Spotkanie z ministrem
są prace reformujące strukturę organizacyjną  sądow-
nictwa powszechnego, podjęte przede wszystkim w celu
racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej. W ra-
mach przedmiotowych działań planuje się zniesienie
sądów rejonowych o obsadzie orzeczniczej do 14 sędziów
(włącznie). Celem zmian jest stworzenie takiego  mode-
lu organizacyjnego sądownictwa, w ramach którego funk-
cjonować będą duże jednostki sądowe szczebla rejono-
wego.

W celu zapewnienia obywatelom dogodnego dostępu
do sądu, wydziały jednostek przewidzianych do likwida-
cji przekształcone zostaną w wydziały zamiejscowe (cy-
wilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych)
sąsiednich, większych sądów.

W wyniku przeprowadzenia omawianej reorganiza-
cji, w sądach rejonowych objętych zmianami, w których
funkcjonować będą wydziały zamiejscowe, powstaną pio-
ny orzecznicze o odpowiedniej etatyzacji, co umożliwi
lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie zarówno kadry
sędziowskiej, jak i referendarzy oraz asystentów sędziów.
Należy bowiem zauważyć, że w małych jednostkach są-
dowych nieobecność jednego lub dwóch sędziów w wydzia-
le powoduje poważne problemy z opanowaniem wpływu i
bardzo często skutkuje szybkim narastaniem zaległo-
ści. Jednocześnie z uwagi na niewielką obsadę orzecz-
niczą wydziałów możliwości przesunięcia sędziów mię-
dzy wydziałami są niewielkie.

Poszukiwanie oszczędności nie stanowiło decydują-
cej przesłanki do podjęcia omawianych działań. Głów-
nym celem reformy jest racjonalne wykorzystanie kadry
orzeczniczej.
Wszystkie wystąpienia odnoszące się do planowanej re-
organizacji, i zawarte w nich argumenty, wpływające od
władz samorządowych i prezesów zainteresowanych są-
dów są przedmiotem wnikliwej analizy właściwych ko-
mórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zakłada się, że omawiana reorganizacja zostanie prze-
prowadzona z dniem 1 lipca 2012 roku (źródło: strona
internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości).                 bj

W związku z planowaną reformą struktury sądownic-
twa w Polsce Andrzej Jęcz, Starosta Kościański wraz z
Michałem Jurgą, burmistrzem miasta Kościana w czwar-
tek - 12 stycznia 2012 roku - spotkali się w Warszawie z
Jarosławem Gowinem, ministrem sprawiedliwości.

Andrzej Jęcz, Starosta Kościański wraz z Michałem Jurgą,
burmistrzem miasta Kościana w czwartek - 12 stycznia
2012 roku - spotkali się w Warszawie z Jarosławem Gowi-
nem, ministrem sprawiedliwości.

Spotkanie odbyło się w małym gronie, co dało możli-
wość – zaznaczył starosta - osobistej rozmowy. Wynika z
niej, że jest koncepcja, by sąd rejonowy w Kościanie po-
został. Koncepcja ta zakłada, by sąd kościański, w ra-
mach filii, obsługiwał również wydziały istniejącego sądu
w Śremie. Według obecnie obowiązującej koncepcji – pod-
kreślił starosta -  sąd rejonowy w Kościanie pozostałby i
to dla nas jest rozwiązaniem satysfakcjonującym.

W czasie rozmowy podnosiliśmy – wyjaśnia starosta
- argument o charakterze ogólnym. Naszym zdaniem nie
należałoby niszczyć czegoś co ma tak wielowiekową tra-
dycję. Istnienie sądu w Kościanie związane jest z po-
czątkiem państwa polskiego. Struktury państwa były
tworzone w oparciu o system sądownictwa i system przed-
stawicieli władzy królewskiej w terenie.  W opinii staro-
sty likwidacja sądów w III RP, instytucji, które przetrwały
przez wszystkie okresy historyczne byłoby czymś złym.
Stąd też – informuje Andrzej Jęcz - podjęte wspólnie z
burmistrzem Kościana starania, które miałyby temu
zapobiec. Póki projekt reformy nie jest ostatecznie za-
akceptowany istnieją szanse na jego zmianę. Każdy ma
na tym etapie możliwość przedstawiania swojego punk-
tu widzenia. Nie można – zaznacza starosta  - pozostać
biernym wobec takich propozycji. Nasza obecność na spo-
tkaniu wynikała z poczucia obowiązku wobec mieszkań-
ców, w imieniu których działamy.  Nieobecni – przyznaje
Andrzej Jęcz - nie mają racji. Reforma jest w sferze pla-
nów. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Minister pod-
czas spotkania z nami powiedział, że nie odstąpi od re-
formy. Mimo, że przedstawiona nam koncepcja reformy
jest dla nas satysfakcjonująca to jednak póki co jest to
plan, który w wyniku różnych czynników może ulec zmia-
nie. Stąd konieczność naszej wizyty w Warszawie. O koń-
cowym kształcie reformy, dowiemy się, gdy minister wyda
odpowiednie, ostateczne rozporządzenie. Nasze dalsze
działania – dodaje  - będą uzależnione od determinacji i
tempa działań ministerstwa sprawiedliwości.

Resort sprawiedliwości wyjaśnia: „Ministerstwo wy-
jaśnia: W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone

Zakończyła się realizacja projektu  „Rowerem w głąb
dziejów Południowej Wielkopolski. Romantyczne tra-
sy rowerowe Ziemi Kościańskiej”.

Na terenie Powiatu Kościańskiego wytyczono dzie-
sięć tras rowerowych o łącznej długości 294,89 km.

W ramach projektu powstały trasy przebiegające
przez istniejące drogi bitumiczne, gruntowe i leśne
oraz ciągi pieszo – rowerowe i utwardzone ścieżki poza
obszarami zabudowanymi. Miejsca trudno przejezd-
ne dla przeciętnego rowerzysty na odcinkach dróg grun-
towych zostały wyprofilowane i umocnione, natomiast
krzewy i gałęzie drzew utrudniające przejazd – wycię-
te.

Rowerem w głąb …
Dzięki projektowi powstały zupełnie nowe ścieżki

umożliwiające poruszanie się rowerem: Odcinek Gry-
żyna – Dębiec powstał w latach 2009 i 2010, nato-
miast Śmigiel – Bruszczewo i Bruszczewo – Stare Bo-
janowo w 2010 r. Ścieżka Cichowo – Bieżyń – Lubiń
została zbudowana w 2011 roku.

Na trasach rowerowych zlokalizowanych zostało 14
zadaszonych miejsc odpoczynkowych wraz ze stojaka-
mi na rowery. Umieszczono tam również mapy wielko-
formatowe umożliwiające orientację w terenie.

Trasy rowerowe zostały oznakowane drogowskaza-
mi kierunkowymi i informacyjnymi z rysunkiem rowe-
ru na białym tle zgodnie z kolorystyką przypisaną kon-

kretnym trasom. Oprócz tego przy ciekawszych obiek-
tach architektonicznych umieszczono tablice informa-
cyjne z notatką historiograficzną i nazwą miejscowo-
ści w której się znajdują.

Powiat wydał mapę tras rowerowych z opisem tras
oraz zasad bezpieczeństwa ruchu poruszania się ro-
werem. Ponadto powstała strona internetowa www.ro-
werowypowiatkoscian.pl na którą zapraszamy wszyst-
kich miłośników rowerowych wypraw. Została wydana
także płyta CD z prezentacją tras rowerowych oraz
przewodnik rowerowy.  Znajdują się tam najważniej-
sze informacje dotyczące opisu tras, atrakcji turystycz-
nych i krótki rys historyczny miejscowości powiatu ko-
ściańskiego. Zamieszczono tam także bazę danych
obejmującą obiekty noclegowe i gospodarstwa agrotu-
rystyczne oraz restauracje i punkty gastronomiczne
działające na terenie powiatu. Trasy zilustrowano zdję-
ciami wykonanymi m.in. przez pasjonatów turystyki
rowerowej.

Projekt  w latach 2009 – 2011 został zrealizowany
przez Powiat Kościański przy współudziale  finanso-
wym  Gmin: Czempiń Kościan, Krzywiń, i Śmigiel oraz
przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Ko-
ścianie, który realizował obsługę inwestycji budowla-
nych w terenie i oznakowanie tras.

Wartość całkowita projektu to ponad 3 600 000,00
zł. Udział dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego kształtuje się na poziomie 65%
całości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynios ło:
2 327 987,18 zł

Wkład Powiatu Kościańskiego to: 726 847,77 zł
Wkład Gminy Czempiń to: 6 000 zł
Wkład Gminy Kościan to: 148 300 zł
Wkład Gminy Krzywiń to: 232 000 zł
Wkład Gminy Śmigiel to: 163 500 zł                             bjW ramach projektu wytyczono wiele kilometrów tras. Zbudowano także ścieżki rowerowe.
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Rada Miejska
Kościana na sesji
w dniu 29 grud-
nia 2011 roku
uchwaliła budżet
Gminy Miejskiej
Kościan na rok
2012.

W przyjętej
uchwale budżeto-
wej dochody zo-
stały zaplanowa-
ne w wysokości
73.466.782,65 zł,
natomiast wy-
datki  w kwocie
72.602.462,65 zł.

N a j w i ę k s z y
udział po stronie
dochodów stano-
wią dochody wła-
sne i  wynoszą
41.491.782,00 zł
tj. 56% dochodów
ogó łem. Są  to
m.in. udziały w
podatkach docho-
dowych oraz po-
datki i opłaty lo-
kalne tj. podatek
od nieruchomości,
środków trans-
portowych, opłata
skarbowa,  eks-
ploatacyjna, tar-
gowa, dochody z
tytułu wydawa-
nia zezwolenia na
sprzedaż alkoho-
lu oraz adiacenc-
ka i planistyczna.
Na drugiej pozycji
w dochodach znaj-
duje się subwen-
cja ogólna w kwo-

Budżet Miasta Kościana na 2012 rok

Zaproszenie na sesję
Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana zaprasza wszystkich mieszkańców na sesję Rady Miejskiej, która odbę-
dzie się w czwartek 26 stycznia 2011 r. o godz. 16.00 w Kościańskim Ośrodku Kultury, ul. Mickiewicza 11.

W niedzielę 15 stycznia 2012 r. w auli I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie odbył się XXVI
Kościański Koncert Noworoczny.

Jak co roku koncert rozpoczął hejnał miasta w wykonaniu
trębaczy Orkiestry Dętej Ton. Burmistrz Kościana Michał
Jurga w okolicznościowym przemówieniu złożył wszystkim
życzenia noworoczne oraz podziękował za przybycie w ten
wyjątkowy niedzielny wieczór.

Widowisko „Pokażę Ci miasto piękne” we wspaniałej uro-
czystej scenerii wprowadziło widzów w nastrój koncertu. Ko-
ściańską widownię zachwyciło przedstawienie w wykonaniu
kościańskich artystów: Michała Dolaty, Marcina Ruszkiewi-
cza, Katarzyny Węgierskiej, Mikołaja Stępczaka, Katarzyny
Majewskiej oraz uczestników zajęć artystycznych KOK. W
układach tanecznych zaprezentowała się solistka Polskiego
Teatru Tańca: Karina Adamczak-Kasprzak. Autorami zdjęć
wykorzystywanych w prezentacji multimedialnej byli Anna
Ryl i Zbigniew Warczok.
Gwiazdą główną koncertu była światowej sławy mezzosopra-
nistka, zdobywczyni wielu międzynarodowych nagród Małgo-
rzata Walewska. Występowała w wielu teatrach operowych
Europy i Stanów Zjednoczonych oraz na licznych festiwalach,
a ostatnio na deskach Royal Opera House w Londynie. We-
dług brytyjskiego tygodnika Time roku została zaliczona do
grona dziesięciu najsławniejszych Polaków, jako „jedna z
gwiazd, które oświetlą Polsce drogę w następne tysiąclecie”.

Artystka przy akompaniamencie Roberta Morawskiego
wykonała polskie kolędy: „Lulajże Jezuniu”, „Bóg się rodzi”,
„Gdy śliczna panna”, „Gdy się Chrystus rodzi” oraz takie utwo-
ry jak m.in.: „Ave Maria” J. S. Bacha/ Ch. Gounoda, arię z
opery „Xerxes” „Ombra mai fu…” G. F. Haendla, arię Feneny
z opery „Nabucco” „O dischiuso il firmamento…” G. Verdiego,
lament Dydony z opery „Dydona i Eneasz” „When I am laid”
H. Purcella, „Plaisir d’amour” G. Martiniego, czy arię Joanny
z opery „Dziewica Orleańska” P. Czajkowskiego.

Na zakończenie tegorocznego koncertu artyści i dzieci
wspólnie zaśpiewali kolędę.

Transmisję występu można było obejrzeć na telebimie
ustawionym w holu pierwszego piętra liceum. Koncert cieszył
się dużym zainteresowaniem mieszkańców i zaproszonych
gości, którzy aplauzem przyjmowali występy znakomitej ar-
tystki.

Kolejny Kościański Koncert Noworoczny, na który już te-
raz serdecznie Państwa zapraszamy, już za rok.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga złożył wszyst-
kim noworoczne życzenia

Światowej sławy mezzosopranistka Małgorzata Walewska
na deskach sceny auli kościańskiego Kolberga

Kościański Koncert
Noworoczny

cie 16.685.847,00 zł, stanowiąca 23 % dochodów ogó-
łem.

Znaczną pozycję stanową dotacje rozwojowe i środ-
ki zewnętrzne na finansowanie wydatków na progra-
my i projekty realizowane ze środków budżetu UE w
kwocie 7.103.948,65 zł (10%) oraz dotacje celowe w
kwocie 8.185.205,00 zł (11%).

Wśród zaplanowanych w tegorocznym budżecie wy-
datków najwięcej pochłoną zadania związane z oświatą
i wychowaniem tj. 28.577.831,48 zł (39 %). Na zada-
nia związane z pomocą społeczną planowane jest wy-
datkowanie 12.506.251,00 zł tj. (17%).

Na zadania majątkowe w 2012 roku miasto przezna-
czyło 10.884.122,89 zł, środki te wydatkowane zostaną

m. in. na przebudowę Bulwaru Kościańskiego, ulic Aka-
cjowej, Taczanowskiego, Wierzbowej, realizację projek-
tu „Kościański trakt rekreacyjny”, który obejmuje prze-
budowę zabytkowej Wieży Ciśnień i rewitalizację Par-
ku Miejskiego oraz termomodernizację placówek oświa-
towych, a także budowę sieci internetu szerokopasmo-
wego z dostawą 240 komputerów. Ponadto zaplanowa-
no budowę oświetlenia drogowego w ulicach osiedla Wia-
traki, ul. Kruszewskiego oraz budowę przedszkola wraz
ze żłobkiem.

Więcej informacji na temat budżetu Gminy Miej-
skiej Kościan na rok 2012 znajdą Państwo na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
Kościana.

Zapraszamy na:
- 28.01.2012r. (sobota) godz. 15.00 Śpiewamy Kolędy i
Pastorałki – koncert chórów, Kościół pw. Św. Brata Alber-
ta, wstęp wolny,
- 31.01.2012r. (wtorek) godz. 17.30 Harcerze śpiewają ko-
lędy – koncert, sala KOK, wstęp wolny,
- 31.01.2012r. (wtorek) godz. 18.00 Wykład Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kościańskiej pt.”Kanał Obry” mgr Zdzi-
sław Witkowski, MBP, Dział Zbiorów dla Dorosłych,

- 17.02.2012r. (piątek) godz. 19.00 Koncert Walentynko-
wy - Karolina Boguś - fortepian, sala KOK, wstęp wolny,
- 19.02.2012r. (niedziela) godz. 17.00, Koncert Karnawa-
łowy Orkiestry Dętej TON, sala KOK, wstęp wolny,
- 26.02.2012r. (niedziela) godz. 16.00, Koncert Kapeli Du-
dziarskiej SOKOŁY i Dziecięcego Zespołu Tanecznego
OBRZANIE, sala KOK, wstęp wolny.
Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl oraz www.ko-
ścian.pl.

Imprezy kulturalne
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Na listopadowej sesji Rady Powiatu Kościańskiego dy-
rektor SP ZOZ W Kościanie, dr Piotr Lehmann informował
Radę o kondycji szpitala. Wówczas mówił o konieczności
jego restrukturyzacji, która miałaby wyprzedzić mogące po-
wstać w przyszłości problemy placówki. Podczas stycznio-
wego spotkania z dziennikarzami, w którym obok dyrektora
Piotra Lehmanna brał udział Andrzej Jęcz, starosta kościań-
ski omówiono aktualną sytuację szpitala.

Dyrektor P. Lehmann przypomniał, że 2011 rok kościań-
ski szpital zakończył ze stratą finansową, która nie ma nic
wspólnego z długami szpitala. Kondycja finansowa szpitala
na koniec roku była dobra. Płacimy  - zaznaczył  - wszystkie
zobowiązania krótko i długoterminowe, płacimy pracowni-
kom i kontrahentom. Nie mamy absolutnie żadnych zobo-
wiązań. Strata finansowa to jest strata operacyjna, księgowa,
w której dość istotny, procentowy udział ma amortyzacja. Szpi-
tal się rozwija, ma duży majątek  trwały, wynoszący w tej
chwili około 25 milionów. W związku z tym odpisy amortyza-
cyjne są wysokie co – jak przyznał dyrektor -  generuje koszty
i zwiększa stratę.

Odnosząc się do sytuacji finansowej szpitala starosta
kościański Andrzej Jęcz podkreślił, że potencjał kościańskie-
go szpitala jest taki, że mógłby zdecydowanie realizować
więcej świadczeń medycznych niż to ma miejsce. W zakresie
niezbędnych działań dla zachowania bezpieczeństwa i życia
mieszkańców szpital – zaznaczył starosta  - będzie realizo-
wał wszystkie zadania bez względu na wysokość kontraktu,
który w ocenie starosty jest zdecydowanie za mały. Potrzeby

Szpital bez długów
u progu koniecznej restrukturyzacji

zdrowotne naszych miesz-
kańców są zdecydowanie
wyższe niż wynika to z
kontraktu - mówił z naci-
skiem Andrzej Jęcz.

Starosta nawiązując
do zasad finansowania
szpitali w Polsce, a także
do wkładu samorządu
powiatowego w moderni-
zację kościańskiego szpi-
tala przypomniał, że przy-
chody szpitala w 98% po-
chodzą z kontraktu z Na-
rodowego Funduszu Zdro-
wia. Powiat nie ma praw-
nych możliwości, by w za-
kresie wydatków na dzia-
łalność bieżącą wzmocnić
szpital.  Staramy się –
przypomniał decyzje
Rady Powiatu  - wspierać
i przekazujemy środki fi-
nansowe na rzecz moder-
nizacji i zakupu sprzętu.
W tym roku jesteśmy przy-
gotowani, by przekazać 4
miliony 300 tys. złotych
gotówki. Trzy miliony z te-
gorocznego budżetu, a mi-
lion trzysta tysięcy złotych
z ubiegłorocznego. W za-

leżności od tempa prowadzonych modernizacji środki będą
przekazywane. Teraz trwają prace na oddziale ortopedycz-
nym i chirurgicznym. W tym roku też – przypomniał A. Jęcz -
rozpoczną się prace nad budową serca szpitala, nowego bloku
operacyjnego.

System ochrony zdrowia – mówił starosta - jest niedosza-
cowany. Polityka rządzących zmierza do likwidacji wielu szpi-
tali i usunięcia ich z mapy polskich szpitali. Podejmujemy
działania, by na tej mapie szpital kościański pozostał.

Mówiąc o stracie finansowej szpitala dyrektor placówki
przypomniał, że wynika ona z wygenerowanych w roku 2010
i 2011 nadwykonań. W poprzednich latach nadwykonania
były przez Narodowy Fundusz Zdrowia płacone.  Były lata,
że płacono je w 100 %.  W 2010 roku niezapłacone nadwyko-
nania wyniosły ponad milion złotych, z kolei w 2011 roku 2
miliony.

Restrukturyzacja, którą przeprowadzamy jest absolutnie
konieczna – przyznał dyrektor P. Lehmann.  Poziom finanso-
wania wszystkich szpitali w 2012 roku będzie dużo gorszy
niż w latach poprzednich. Działania podejmowane przez nas
będą ściśle służyły dopasowaniu potencjału kadrowego do
możliwości finansowania naszego szpitala.

Pierwotny, plan restrukturyzacji – mówił dyrektor Leh-
mann – zakładał stworzenie nowoczesnego systemu zatrud-
nienia w oparciu o umowy cywilno – prawne, kontrakty z
pracownikami. Jest to dla pracodawcy bardzo wygodna for-
ma zatrudnienia, ponieważ umożliwia elastyczne dyspono-
wanie personelem. Myślę, że jest to kwestia przyszłości. Zało-

ga szpitala nie dojrzała jeszcze do tej decyzji. Być może –
przyznał dyrektor - zbyt mało czasu poświęciłem na to, by
wytłumaczyć załodze na czym ta zmiana miałaby polegać.

Oceniając zalety takiej zmiany dyrektor wyraził przeko-
nanie, że w dłuższej perspektywie czasu pracownicy byliby z
niej zadowoleni. Większa ilość pracy, to większa płaca. Nie
można jednak – stwierdził -  takiej zmiany wprowadzić me-
todą siłową. Pracownicy muszą wydać na to zgodę. Taka zmia-
na może odbyć się tylko za obustronnym porozumieniem.

W szpitalu działa pięć związków zawodowych. Zarówno
one jak i  rada pracowników oprotestowała propozycję dy-
rektora i kategorycznie sprzeciwiła się proponowanym roz-
wiązaniom. W związku z tym, po analizie ekonomicznej po-
szczególnych komórek, oddziałów szpitala dyrektor przystą-
pił do realizacji drugiego wariantu restrukturyzacji. Spro-
wadza się on do zmniejszenia ilości etatów na niektórych
oddziałach. Działanie to ma poprawić rentowność konkret-
nych oddziałów. Na niektórych oddziałach – wyjaśnia dyrek-
tor - ze względu na ich specyfikę i na przepisy prawa pracy, nie
jest to możliwe. Na innych istnieje możliwość zredukowania
ilości personelu bądź zdjęcia godzin pracy, łamania etatów.

Na takie działania  - poinformował dyrektor Lehmann -
pracownicy wyrazili zgodę. Każdej komórce, z którą rozma-
wiałem przedstawiałem warianty rozwiązań. W chwili obec-
nej związki zawodowe mają czas na przedstawienie opinii na
temat przedłożonych propozycji. W pierwszej kolejności  - wy-
jaśnia dyrektor – propozycja redukcji dotyczyła wszystkich
pracowników, którzy nie spełniają wymogów nakładanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Te wymagania wzrastają
i tak, np. od 1 stycznia w systemie ratownictwa medycznego
nie mogą pracować  osoby, które nie mają odpowiednich kwa-
lifikacji.

Druga grupa osób, którą dotknie restrukturyzacja to oso-
by pracujące na umowy zlecenia lub w niepełnym wymiarze
godzin. To najczęściej personel – mówi dyrektor - który pracu-
je w innym szpitalu. Jak mieliśmy nadwykonania to chętnie
zatrudnialiśmy takie, dodatkowe osoby.  Trzecia grupa osób to
osoby pracujące na pełnych etatach i spełniające wymogi, ale
takie, dla których niestety – przyznaje Lehmann -  w tym roku
pracy w szpitalu zabraknie.

Przy podejmowaniu decyzji o redukcji zatrudnienia bra-
ne są pod uwagę dyspozycyjność, rzetelność, kształcenie się,
ważnym czynnikiem jest także kryterium socjalne. To są
rozmowy z kierownikiem, ordynatorem, który musi sobie do-
brać zespół – wyjaśnia dyrektor. Poza redukcją etatu istnieje
możliwość łamania etatów. Dzieje się tak np. na oddziale reu-
matologii, gdzie do wykorzystania jest 480 godzin pracy leka-
rza, czyli trzy etaty. Ordynator chce utrzymać 4 lekarzy i oni
dzielą się tymi godzinami. Podobnie jest w przypadku pielę-
gniarek. W pierwszej fazie łącznie pracę straci od 25 do 30
pracowników. Zostanie też zmniejszona ilość etatów. Dyrek-
tor szacuje, że kwota na wydatki związane z wynagrodze-
niami po przeprowadzonych działaniach restrukturyzacyj-
nych zmniejszy się o około milion złotych.

Redukcja zatrudnienia to nie są jedyne działania restruk-
turyzacyjne. Planowane jest także zmniejszenie ilości go-
dzin zespołów zabiegowych. Będzie ono wynikało z lepszej
synchronizacji np. pracy anestezjologa z blokiem operacyj-
nym. Ilość dni operacyjnych będzie lepiej dopasowana do
ilości zespołów operacyjnych.                                                bj

W szpitalu trwa restrukturyzacja.

ZAWIADOMIENIE

         Zawiadamia się, że od 1 do 15 lutego 2012 roku, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
przy Al. Kościuszki 22 w pokoju nr 24 w godzinach od 9 00 do 1200  zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu ewidencji gruntów i budynków
składający się z części opisowej i  kartograficznej z założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów położonych w jednostce ewidencyjnej  KRZYWIŃ – OBSZAR
WIEJSKI 301104_5:

etap I:      0001 – Bielewo, 0002 – Bieżyń, 0003 – Cichowo, 0010 – Łagowo, 0012 – Mościszki
etap II:    0005 – Gierłachowo, 0009 – Lubiń, 0013 - Nowy Dwór, 0019 – Wieszkowo, 0023 – Żelazno,
etap III:  0004 – Czerwona Wieś, 0007 – Jerka, 0006 – Jurkowo, 0017 – Świniec, 0018 –   Teklimyśl,    0022 – Zgliniec
etap IV:   0008 – Kopaszewo, 0011 – Łuszkowo, 0014 – Rąbiń, 0015 – Rogaczewo Małe,0016 – Rogaczewo Wielkie, 0020 – Zbęchy Pole, 0021 – Zbęchy.

Dokumentacja projektu, składa się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na
podstawie art.4 ust. 1a pkt 2, art. 20 ust. 1-3 i art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

       Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokółu ewentualne uwagi
i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków
ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
       Nie stawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania,
zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
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WÓJT
G M I N Y K O Ś C I A N

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa wła-
sności nieruchomości będących własnością Gminy
Kościan

Pozycja nr 1
Miejsce położenia nieruchomości : Witkówki
Księga wieczysta : 32510
Nr działki : 5/1
Powierzchnia ogółem : 555 m2
Cena wywoławcza : 14.000,00 zł
Wadium : 1.000,00 zł.

Pozycja nr 2
Miejsce położenia nieruchomości : Witkówki
Księga wieczysta : 32510
Nr działki : 5/2
Powierzchnia ogółem : 495 m2
Cena wywoławcza : 13.000,00 zł
Wadium : 1.000,00 zł

Pozycja nr 3
Miejsce położenia nieruchomości : Witkówki
Księga wieczysta : 32510
Nr działki : 5/3
Powierzchnia ogółem : 939 m2
Cena wywoławcza : 23.000,00 zł
Wadium : 2.000,00 zł.

Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w
wysokości 23 %.
Nieruchomości położone są w terenach nieobjętym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Dla przedmiotowych działek została wydana
decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obej-
mującej budowę 3 budynków mieszkalnych. Działki
są niezabudowane. Istnieje możliwość przyłączenia
się do sieci : energetycznej i wodociągowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 20. 02. 2012 r. o
godz. 11.00 w salceUrzędu Gminy Kościan ul.
Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są
do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysoko-
ści najpóźniej do 17. 02. 2012 r. godz. 14.30 w
gotówce w kasie urzędu lub przelewem na konto
Urzędu Gminy nr 08 8666 0004 0106 1997 2000
0006 z podaniem numeru geodezyjnego działki,
na którą wadium jest wpłacone. W przypadku
wpłaty wadium przelewem środki finansowe
muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na kon-
to gminy. W przetargu mogą brać udział tylko
osoby, które wpłaciły wadium na nieruchomość
która jest licytowana. Wadium wpłacone przez
oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczest-
nikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie
po jego zakończeniu jednak nie później niż przed
upływem trzech dni od dnia odwołania lub za-
kończenia przetargu. Nabywca powinien wpłacić
cenę nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu
ustalonego terminu sporządzenia umowy nota-
rialnej, o którym zostanie pisemnie powiadomio-
ny. W przypadku wpłaty ceny zakupu przelewem
środki finansowe muszą w wyznaczonym termi-
nie wpłynąć na konto Gminy nr 35 8666 0004
0106 1997 2000 0005. Jeśli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie stawi się bez uspra-
wiedliwienia w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu można odstąpić od zawarcia
umowy a wpłacone wadium nie podlega zwroto-
wi. Koszty zawarcia umowy kupna – sprzedaży
ponosi kupujący. Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska
15 pokój 21 lub telefonicznie (65) 512-10-01 wew.
39 lub (65) 512-68-55. Wójt gminy zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych
powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w
prasie, podając przyczynę odwołania.

Podczas Spotkania Noworocznego, które odbyło się 5
stycznia br. w Starych Oborzyskach miało miejsce nadanie
pierwszego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościan”. Statu-
etkę odebrali przedstawiciele Szkolnego Klubu Sportowe-
go „Jantar” w Racocie.

SKS Jantar obchodzi w tym roku 30-lecie swojego ist-
nienia. Powstał w listopadzie 1982 r. przy Szkole Podsta-
wowej w Racocie. Działalność „Jantara” wiąże się od po-
czątku z organizowaniem wypoczynku i rekreacji dla dzieci
i młodzieży. W latach 1983-1993 odbyło się 20 biwaków w
Osiecznej, a w latach 1984-2003 w czasie ferii odbyło się
20 zimowisk w Śremie dla ponad 1000 dzieci. Od 1984
roku „Jantar” kilkanaście razy wygrywał wojewódzki kon-
kurs „Sport dla każdego”, gdzie ocenie podlegały nie tylko
wyniki sportowe, ale przede wszystkim imprezy organizo-
wane w szkole dla przeciętnego ucznia, możliwości korzy-
stania z zajęć sportowo - rekreacyjnych. Od 1982 roku zor-
ganizował kilkaset wycieczek i wyjazdów krajowych oraz
44 zagraniczne. Szczególnym osiągnięciem były wyjazdy
na Igrzyska Olimpijskie do Barcelony, Lillehammer, Atlan-
ty, Nagano, Sydney, Aten, Turynu, Pekinu i Vancouver. Mło-
dzież z Racotu pięciokrotnie spotykała się z Przewodniczą-
cym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - Juanem
Antonio Samaranchem. Od roku 1994 organizowane są
wycieczki szlakiem miast olimpijskich. Te atrakcyjne wy-
jazdy pozwalają uczniom nie tylko mile spędzić wakacje,
ale także poznać krajobrazy, ludzi i kulturę innych państw.
Dzięki tej idei odwiedzili już m.in. Monachium, Lozannę,
Chamonix, Innsbruck, Olimpię, Paryż, Londyn, Amsterdam,
Berlin, a także Wenecję, Wilno, Budapeszt, Brukselę, Wie-
deń, Lizbonę, Edynburg. W 2000 roku członkowie „Janta-
ra” uczestniczyli w spotkaniu Jana Pawła II ze sportowca-
mi świata na stadionie olimpijskim w Rzymie.

W kwietniu 1987 roku powołano przy „Jantarze” Klub
Olimpijczyka. Zaczęło się od zapraszania do przyjazdu
sportowców i olimpijczyków. Pierwszymi gośćmi byli pły-
waczka Agnieszka Czopek, żużlowcy Roman Jankowski i

Zenon Kasprzak, kanadyjkarz Marek Łbik. Do tej pory
Racot odwiedziło już 160 sportowców, w tym ponad 100
uczestników igrzysk i paraolimpiad, wielu złotych medali-
stów m.in. Irena Szewińska, Władysław Komar, Mateusz
Kusznierewicz, Robert Korzeniowski, Andrzej Wróbel. Od
roku 1994 w Racocie organizowany jest wrześniowy Bieg
Olimpijski przyciągający rzesze sympatyków biegania. Ideę
biegu świetnie ilustruje hasło: „jeśli stanąłeś na starcie, to
już zwyciężyłeś”. Od tego roku organizowane są również w
kwietniu Wiosenne Biegi Przełajowe. Każda z tych imprez
poprzedzana jest ceremoniałem olimpijskim. „Jantar” po-
przez zbiórki surowców wtórnych, organizowanie balów i
festynów charytatywnych pomaga w leczeniu dziecka z po-
rażeniem mózgowym, wspiera potrzebujących oraz Domy
Dziecka we Wschowie i Bodzewie. Organizuje także impre-
zy integracyjne z osobami niepełnosprawnymi pod hasłem
„Olimpiada bez barier” oraz zawody rekreacyjne dla śro-
dowiska pod nazwą „Racockie Igrzyska”. Dla swoich człon-
ków „Jantar” ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzie-
ci mogą doskonalić swoje umiejętności na zajęciach z pły-
wania, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, nordic-walking
i fitnesu. Na wymienione działania klub pozyskuje fundu-
sze przede wszystkim z Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Gminy Kościan, a także Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Kościanie i Lokalnej
Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie, z
powodzeniem współpracując z tymi instytucjami i innymi
organami administracji publicznej.

Za swoją działalność „Jantar”, jego prezes - Wojciech
Ziemniak oraz działacze otrzymali wcześniej wiele wyróż-
nień, m.in. Złoty Medal za zasługi dla PKOl-u w 1987 roku,
wyróżnienie „Fair Play” PKOl-u za rok 1998, statuetkę
„PROFI” w ogólnopolskim konkursie „Baw się z nami spor-
towcami” w 1999 roku, Grand Prix KRRiTV za audycję
radiową o „Jantarze” pt. „Los Kibicos” w 2002 roku, Tro-
feum MKOl-u za promowanie sportu, kultury i nauki w
roku 2010.                                                                          (md)

Wyróżnienie dla Jantara

W Gimnazjum w Starych Oborzyskach odbyło się 4 stycz-
nia br. spotkanie integracyjne „Seniorzy seniorom” skierowa-
ne do najstarszych mieszkańców Gminy Kościan. Uroczystość
zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej z udziałem Klubów Seniora działających w Gminie
Kościan. Stanowiła ona ostatni etap programu „Jesień życia
- radość życia”, który realizowany był od kwietnia do grudnia
2011 r. Głównym celem programu była integracja i aktywiza-
cja seniorów wyrażających potrzebę aktywności. Mieli oni
wpływ na charakter programu i organizowanie zajęć poprzez
wskazywanie potrzeb, preferowanych prelekcji tematycznych
oraz ich częstotliwość. W ramach programu zrealizowano sze-
reg działań. W ramach cyklu „Bezpieczny Senior” obejmu-
jącego prelekcje nt. bezpieczeństwa osób starszych, odbyło
się 6 spotkań, które poprowadzili funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Kościanie oraz Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. W ramach cyklu
„Aktywny Senior” obejmującego tematykę promocji zdro-
wia i szeroko pojętą profilaktykę, zorganizowano 7 spotkań,
podczas których prelekcje wygłosili specjaliści z różnych dzie-
dzin medycyny, w tym kardiologii, ortopedii, fizjoterapii, reu-
matologii, endokrynologii, immunologii, urologii i dietetyki.
W ramach cyklu „Twórczy Senior” mającego na celu inte-
grację seniorów oraz poszerzenie ich zainteresowań m.in. pla-
stycznych i artystycznych, odbyło się 9 spotkań. Zajęcia arty-
styczne odbywały się w Klubie Seniora w Starym Luboszu
oraz w Racocie. Prace artystyczne powstałe podczas zajęć z
cyklu „Twórczy Senior” stanowiły element ozdobny stycznio-
wej uroczystości. Kolejny element programu stanowiło wspar-
cie finansowe z przeznaczeniem na spotkania Bożonarodze-
niowe w Klubach Seniora bądź paczki świąteczne dla wszyst-
kich członków. Ostatni etap programu będący jego podsumo-
waniem stanowiło spotkanie integracyjne „Seniorzy Senio-
rom”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 400 członków Klu-
bów Seniora działających w Kiełczewie, Kurzej Górze, Łagiew-
nikach, Starym Luboszu, Nowym Luboszu, Wyskoci, Turwi,
Starych Oborzyskach, Darnowie, Racocie i Widziszewie. Uro-
czystość uświetnili swą obecnością Poseł na Sejm RP Woj-
ciech Ziemniak, Wójt Gminy Kościan Henryk Bartoszewski,
Z-ca Wójta Gminy Kościan Andrzej Przybyła, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak, Dyrektor Gimna-
zjum w Starych Oborzyskach Roman Podgórski, Dyrektor

Seniorzy seniorom
Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach Żaneta Igłowicz-
Nieć oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kościanie.

Seniorów i przybyłych gości powitała Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Bożena Le-
wińska, która podziękowała wszystkim za przyjęcie za-
proszenia i obecność oraz przekazała Seniorom noworocz-
ne życzenia. Słowa podziękowania skierowane zostały rów-
nież do dyrektora Gimnazjum za udostępnienie sali oraz
przygotowanie wystroju. W świąteczny nastrój wprowadziły
uczestników spotkania „Jasełka” w wykonaniu dzieci z
Przedszkola w Starych Oborzyskach oraz ich rodziców. W
kolejnej części przedstawiono prezentację multimedialną
ukazującą wszystkie działania zrealizowane w ramach
programu „Jesień życia - radość bycia”. Spotkaniu towa-
rzyszyła również wystawa prac plastycznych i literackich
nagrodzonych w konkursach pt. „Aktywność Seniora”, któ-
re ogłoszone w ramach programu, skierowane były dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Najważniejszą
część uroczystości stanowiły występy artystyczne, w któ-
rych zaprezentowało się siedem Klubów Seniora. Były wy-
stępy wokalne, taneczne, a także recytacja wierszy oraz
monologi. Piosenki związane z Seniorami zaprezentowali
reprezentanci Klubu Seniora w Kiełczewie oraz Klubu Se-
niora „Wrzosy” w Kurzej Górze. Przemyślenia nt. życia
przedstawiła członkini Klubu Seniora „Złota Jesień” w
Racocie. Wiązanką pieśni biesiadnych umilili czas przed-
stawiciele Klubu Seniora „Złota Jesień” w Starych Oborzy-
skach. W monologu pt. „Prezent imieninowy dla męża” za-
prezentowała się przedstawicielka Klubu Seniora w Sta-
rym Luboszu. Występ wokalno - taneczny przedstawili
członkowie Klubu Seniora „Złotej Jesieni” w Turwi. Repre-
zentanci Klubu Seniora „Wrzos” zaprezentowali wiersze
oraz sprawozdanie sportowe. Wszystkie występy spotkały
się z dużym entuzjazmem i miłym odbiorem. Po części ar-
tystycznej przedstawiciele prezentujących się klubów otrzy-
mali słodkie upominki przygotowane przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Kościanie. Spotkanie „Seniorzy
seniorom” było inicjatywą służącą aktywizacji i integracji
seniorów a także okazją do prezentacji umiejętności i
wspólnej zabawy. W bieżącym roku planowana jest konty-
nuacja programu „Jesień życia - radość bycia”.               (kg)
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miasto Koœcian

Do końca lutego 2012r. do Urzędu Miejskiego Kościa-
na można zgłaszać kandydatów, którzy poprzez realiza-
cję zadań na rzecz miasta wybitnie przyczyniają się do
jego rozwoju.

Nagroda „KOŚCIAN DZIĘKUJE” od kilku lat przy-
znawana jest nieprzeciętnym osobom fizycznym, instytu-
cjom, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym
osobom prawnym za całokształt działalności zawodowej
i społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Przewodni-
czący Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i kluby rad-
nych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrz Miasta Kościa-
na, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzyszenia oraz or-
ganizacje społeczne i gospodarcze działające na terenie
miasta. Ponadto wniosek może zostać złożony przez gru-
pę co najmniej 50 mieszkańców miasta posiadających
czynne prawo wyborcze.

Wnioski rozpatrzy Kapituła Nagrody, nagrodę w for-
mie statuetki wręczy natomiast Burmistrz Miasta Ko-
ściana podczas święta miasta w czerwcu br. Szczegóło-
wych informacji udziela Biuro Promocji Urzędu Miejskie-
go Kościana tel. 65 512 62 17.

Nagroda „Kościan Dziękuje”

Zespół Szkół nr 1 w Kościanie przygotował dla grupy
34 uczniów swojej szkoły ciekawą ofertę edukacyjno- re-
kreacyjną na okres ferii zimowych.

Będzie ona realizowana dzięki wsparciu finansowe-
mu Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach progra-
mu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Kościań-
ska Jedynka przeprowadzi projekt pod nazwą „Edukacja
bez granic”, przygotowany przez nauczycieli szkoły. Jego
głównym celem jest popularyzowanie wśród dzieci wła-
ściwych nawyków i wartości poprzez uczestnictwo w kul-
turze, edukację regionalną i prozdrowotną. Jego wykona-
niem zajmą się nauczyciele szkoły.

Projekt potrwa przez 2 tygodnie ferii zimowych tj. od
13-24.02.2012r. Adresowany jest do grupy uczniów z klas
IV- VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum, a uczest-
nictwo dzieci jest całkowicie nieodpłatne.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 będą mogli brać udział
w zajęciach edukacyjnych i sportowych w szkole, a także
poza nią np. na basenie, czy lodowisku. Zostaną też zorga-
nizowane dwie jednodniowe wycieczki, podczas których
uczniowie wyjadą do stolicy województwa i zapoznają się
z zbiorami Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, zwiedzą
Palmiarnię Poznańską, obejrzą spektakl teatralny i se-
ans filmowy. Podczas wycieczek zaplanowany jest też
udział młodzieży w warsztatach prowadzonych w Insty-
tucie Pamięci Narodowej w Poznaniu i zwiedzanie Mu-
zeum im. A. Fiedlera w Puszczykowie.

Z projektem
na wycieczki

Podczas ferii zimowych, które trwają od 13 do 26 lute-
go br., instytucje kultury i rekreacji przygotowały dla dzieci
pozostających w mieście szereg atrakcji.

Propozycje dla zainteresowanych dzieci przygotował
na zbliżające się ferie Kościański Ośrodek Kultury. Dzieci
od 6 do 13 lat mogą wziąć udział Zimowych Warsztatach
Artystycznych - grach i zabawach, warsztatach teatral-
nych, plastycznych oraz dudziarskich. We wtorek 14 lute-
go odbędzie się konkurs plastyczny dla najmłodszych nt.
„Pokażę Ci miasto piękne”. Ponadto w czwartek 16 lutego
o godz. 11.00 zaplanowany jest bezpłatny spektakl dla
dzieci „Smok” – teatru „Złota Kaczka”. Natomiast w po-
niedziałek 20 lutego o godz. 17.00 KOK organizuje „Balik
przebierańców” dla dzieci.

W okresie ferii codziennie od godz. 6.00 do 18.00 dzieci
i młodzież z terenu powiatu kościańskiego mogą korzy-
stać z basenu, lodowiska i wypożyczalni łyżew po niższych
niż zwykle cenach. Wstęp na basen kosztuje 4 zł, na lodo-
wisko 3 zł, a za wypożyczenie łyżew trzeba zapłacić 4 zł.
Dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat mają bez-
płatny wstęp na lodowisko.

Zachęcamy dzieci i młodzież do zainteresowania się
propozycjami zajęć na czas dwutygodniowej przerwy w
nauce. Informacje znajdą Państwo na stronie miasta Ko-
ściana www.koscian.pl oraz na stronie Kościańskiego
Ośrodka Kultury www.kok.koscian.pl.

Ferie zimowe w mieście

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

informuje, że w dniu 03 lutego 2012r. odbędzie się ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawie-
nie lokalu użytkowego w Kościanie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 o powierzchni 74,05 m2.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, tel. 65 512 28 75.

W 93. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go uroczyście uczczono pamięć bohaterów walczących o
wolność Ojczyzny.

We wtorek 27 grudnia 2011 r. przy pomniku Po-
wstańców Wielkopolskich na placu I. Paderewskiego
w Kościanie podczas uroczystości patriotycznej Bur-
mistrz Miasta Kościana Michał Jurga przypomniał
historię odbicia broni z niemieckiego arsenału usytu-
owanego w szpitalu neuropsychiatrycznym w Kościa-
nie w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 roku przez grupę
nastoletnich harcerzy z kościańskiej Rezerwy Skauto-
wej im. Jana III Sobieskiego i wyzwolenia przez nich
miasta.

Zdobywcy Arsenału w Powstaniu Wielkopolskim
Władysława Serdeckiego, który wystawił straże do
pilnowania magazynów złożone wyłącznie z Polaków,
oraz Hofmańskiego, stróża Zakładu Psychiatryczne-
go.

29 grudnia o godz. 22.30 uczestnicy akcji zebrali
się w restauracji Simińskiej. Obecnych Józef Kamiń-
ski podzielił na grupy, których dowództwo objęli: Mak-
symilian Tomaszewski, Jan Banaszak, Roman Simiń-
ski i ppor. Stanisław Sikora. W domu Czaplickiego
mieścił się punkt sanitarny, kierowany przez kandy-
data medycyny Teofila Jórgę. Ciemna noc i deszcz uła-
twiły przebieg akcji. Stróżowi odebrano klucze i otwar-
to bramę zachodnią. Systemem „łańcuchowym” wynie-
siono 6 ckm, 12 lkm, 8 kb, 107 pistoletów, 33 skrzynie
granatów ręcznych i 66 skrzyń amunicji. Część broni
zmagazynowano na przedmieściach miasta, a część
odesłano do Krzywinia i Wielichowa dla utworzenia
tam kompanii powstańczych.

Następnego dnia około godz. 10.00 grupy harcerzy
pod dowództwem Leona Tomaszewskiego, Janusza
Czaplickiego i Romana Simińskiego opanowały trans-
port broni wieziony na dworzec kolejowy i magazyny w
Zakładzie Psychiatrycznym. Tym samym wszystka
broń niemiecka dostała się w ręce skautów. Około go-
dziny 14.00 grupa Janusza Czaplickiego rozbroiła w
Hotelu Warszawskim oficerów niemieckich, m.in. mjr.
Reymana. 30 grudnia, w godzinach wieczornych w Ra-
tuszu odbyło się posiedzenie Rady Robotniczo-Żołnier-
skiej i Powiatowej Rady Ludowej. Rada Ludowa ofi-
cjalnie przejęła władzę w mieście. Tak więc dzięki zde-
cydowanej postawie patriotycznej młodzieży kościań-
skiej, a wbrew poleceniom Powiatowej Rady Ludowej,
miasto zostało opanowane z łatwością.

Zdobycie broni odbiło się głośnym echem oraz uświa-
domiło ogółowi konieczność rozpoczęcia otwartej wal-
ki z zaborcą. Z drugiej strony oddziały, które tworzyły
się w Kościanie i okolicy nie musiały zabiegać o broń w
Poznaniu. Tym samym w odróżnieniu od oddziałów z
sąsiednich powiatów, powstańcy kościańscy – jak na
ówczesne możliwości – byli dobrze uzbrojeni w broń
ręczną i maszynową.
W tych samych dniach polskie flagi zawisły na urzę-
dach i domach prywatnych (…).”

Żeby przypomnieć mieszkańcom heroiczną posta-
wę patriotyczną kościańskich skautów, odkryć na nowo
historię miasta, jego tajemnice i zapomniane zakąt-
ki, Kościan stanie się wielką planszą, a uczestnicy gra-
czami rozwiązującymi zagadki. Na jeden dzień nasze
miasto zmieni się w powstańczy Kościan. Historia to
nie tylko daty i opisy, ale prawdziwe życie, które gra
miejska ma urealnić, angażując w akcje patriotyczne
młodzież oraz obserwatorów odtwarzanych w prze-
strzeni miejskiej wydarzeń.
Punkt rekrutacyjny rozpocznie pracę o godz. 9.00 w Ra-
tuszu, gdzie „powstańcy” powinni stawić się w czwar-
tek 16.02.2012r. Gracze będą prowadzeni tajnymi in-
strukcjami przez miejsca związane z powstaniem, zdo-
bywając punkty za wykonanie zadań. Na zakończenie
gry zwycięska drużyna wspólnie z rekonstruktorami
zainscenizuje „zdobycie arsenału” przy Pl. I. Paderew-
skiego i wywiesi polską flagę.

Na projekt, który ma przybliżyć młodzieży zapo-
mniane historie kształtujące dzieje Polski, wzbudzić
fascynację regionalizmem i wzmocnić więź młodych lu-
dzi z małą ojczyzną, miasto Kościan uzyskało dofi-
nansowanie z Fundacji BZWBK w ramach programu
grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży”.

Szczegóły na temat gry miejskiej niebawem na
miejskiej witrynie internetowej i plakatach. Informa-
cje można też uzyskać w Biurze Promocji Urzędu Miej-
skiego Kościana tel. 065 5126217, gdzie do piątku 10
lutego br. mogą zgłaszać się grupy młodzieży w wieku
od 14-26 lat, które chciałyby uczestniczyć w grze.

Podczas uroczystości przedstawiciele władz samo-
rządowych miasta Kościana, powiatu kościańskiego i
gminy, poseł ziemi kościańskiej Wojciech Ziemniak,
kombatanci, przedstawiciele instytucji, organizacji,
stowarzyszeń i młodzież szkolna złożyli wiązanki
kwiatów pod pomnikiem powstańców. Wszyscy zebra-
ni otrzymali biało-czerwone rozety powstańcze. Opra-
wę muzyczną uroczystości przygotowała Orkiestra Dęta
OSP Kościan.

Podczas przemówienia Burmistrz zaprosił  do
udziału w lekcji żywej historii - podróży w przeszłość
do Kościana powstańczego - gry miejskiej „Kryptonim
Wolność”, odtwarzającej w przestrzeni miejskiej „małe
zwycięstwa” skautów. Odbędzie się w 93. rocznicę ro-
zejmu w Trewirze 16 lutego 2012r. na terenie miasta,
a poprzedzi ją edukacja historyczna w kościańskich
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzo-
na przez rekonstruktorów z firmy Artyleria z Pozna-
nia. Lekcje „ożywionej” historii z mundurami i rekwi-
zytami z okresu powstania mają zachęcić młodzież do
współuczestnictwa w grze miejskiej i przybliżyć ta-
jemnice powstania, i bohaterskie działania członków
Rezerwy Skautowej.

Przypomnijmy jak historycy opisują rozbrojenie
garnizonu broni przez kościański tajny oddział zbroj-
ny [B. Polak „Na frontach Powstania Wielkopolskie-
go” w: „Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopol-
skim”, Kościan 1999]: „W Kościanie wiadomość o wy-
buchu powstania postawiła w stan gotowości bojowej
Rezerwę Skautową. Zrazu zamierzano pospieszyć na
pomoc Poznaniowi, ale otrzymano stamtąd telefonicz-
ne polecenie działania na własnym terenie. Wieczo-
rem 28 grudnia Roman Simiński i Janusz Czaplicki
otrzymali wiadomość, że 30 grudnia broń batalionu
stacjonującego w Kościanie zostanie wysłana do Le-
gnicy transportem kolejowym. Dowództwo Rezerwy
Skautowej przystąpiło energicznie do działania. Plan
akcji przedstawiono Radzie Ludowej. Ta jednak zde-
cydowanie odmówiła pomocy określając go „wybrykiem
wyrzutków społeczeństwa”. Zawiodła również pomoc
miejscowego „Sokoła”. W tej sytuacji postanowiono
działać własnymi siłami. W plan akcji wtajemniczono
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powiat Koœciañski

Rada Powiatu Kościańskiego uchwaliła budżet powia-
tu na 2012 rok. Oceniając tegoroczny budżet starosta An-
drzej Jęcz wskazał na zasadniczą różnicę między budże-
tem roku 2011 i wcześniejszych lat, a rokiem bieżącym.
Ta różnica wynika stąd, że - jak informował radnych sta-
rosta  - skończyły się możliwości pozyskania pieniędzy na
realizację projektów, które były finansowane ze środków
Unii Europejskiej. Harmonogram realizacji tych projek-
tów jest taki – wyjaśniał starosta - że Urząd Marszał-

Budżet powiatu na 2012 roku
kowski jako instytucja zarządzająca i wdrażająca pro-
gramy unijne nie przewiduje rozpisania konkursów, które
byłyby adresowane do samorządów terytorialnych. Staro-
sta zaznaczył, że w tym roku będzie można pozyskać środki
jedynie na realizację drobnych projektów o charakterze
nieinwestycyjnym. Starosta przypomniał, że w roku 2011
udało się pozyskać na inwestycje prawie 20 mln złotych.
Łącznie zrealizowane duże i drobne inwestycje miały war-
tość prawie 30 milionów złotych. Starosta poinformował,

że w budżecie na 2012 rok założono plan dochodów na
kwotę  55 777 247,00 złotych. W 2011 roku zaplanowano
dochód w wysokości 71 412 644,00 złotych. Tegoroczne,
planowane dochody zmaleją o 15 635 3697,00. W stosun-
ku do roku 2011 jest to spadek o 22%.

Najważniejsze budżetowe wskaźniki, przedstawione
w czytelny sposób znajdziecie Państwo poniżej. Zaintere-
sowanych szczegółami uchwały budżetowej odsyłamy do
Biuletynu Informacji Publicznej.                                       bj
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Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Zarząd Powiatu Kościańskiego projekt harmonogramu dyżurów aptek w stycz-
niu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. Harmonogram został pozytywnie zaopiniowany przez burmi-
strzów i wójta gmin powiatu, a także Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu. Rada
Powiatu Kościańskiego rozpatrzy stosowną uchwałę na posiedzeniu 29 grudnia 2011 roku.
1. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54,  1 lutego 2012
2. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28,  2 lutego 2012
3. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1,  3 lutego 2012
4. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21,  4 lutego 2012
5. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15,  5 lutego 2012
6. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54,  6 lutego 2012
7. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22,  7 lutego 2012
8. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28,  8 lutego 2012
9. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21,  9 lutego 2012
10. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco)  10 lutego 2012
11. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland)  11 lutego 2012
12. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c,  12 lutego 2012
13. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21,  13 lutego 2012
14. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a,  14 lutego 2012
15. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21,  15 lutego 2012
16. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54,  16 lutego 2012
17. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28,  17 lutego 2012
18. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1,  18 lutego 2012
19. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21,  19 lutego 2012
20. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15,  20 lutego 2012
21. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54,  21 lutego 2012
22. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22,  22 lutego 2012
23. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28,  23 lutego 2012
24. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21,  24 lutego 2012
25. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco)  25 lutego 2012
26. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland)  26 lutego 2012
27. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c,  27 lutego 2012
28. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21,  28 lutego 2012
29. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a,  29 lutego 2012

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

Apteki w powiecie
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powiat Koœciañski

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościańskie-
go zostanie przeprowadzona w dniach od 6 lutego 2012 r.
do 5 marca 2012 r. w godz. od 630 do 1500  w  Kolegium
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie, ul. Ber-
nardyńska 2 (sala nr 109).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z
dnia 24 listopada 2009 roku do kwalifikacji wojskowej zo-
bowiązani są zgłosić się mężczyźni urodzeni w roku 1993 i
urodzeni w latach 1988-1992, którzy nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz
osoby urodzone w 1991 - 1992 roku, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze
względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze
względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmia-
nę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
c) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne
do czynnej służby wojskowej i złożyły  wnioski o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie
zostały przeniesione do rezerwy.
Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1988-

Czas na kwalifikacje wojskową
1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służ-
by wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzy-
skania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub aka-
demickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach  medycz-
nych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicz-
nych albo będące studentkami lub absolwentkami tych
szkół lub kierunków.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się
również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot-
niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej stano-
wi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przeprowa-
dzeniu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego. Każda osoba stawiająca się do
kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie – z terminem
kwalifikacji wojskowej -  od  burmistrza, wójta właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania.

Przypominamy, że osoby stawiające się po raz pierw-
szy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić nastę-
pujące dokumenty :
- dowód osobisty
- 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej
ukończenia
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdro-
wia.                                                                                             ad

Podobnie jak w poprzednich latach Zarząd Powia-
tu Kościańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wy-
konywanie w 2012 roku  zadań publicznych będących
realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie
kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochro-
ny zdrowia.

W przewidzianym ogłoszeniem czasie łącznie do
starostwa wpłynęło 96 ofert:
- w zakresie rozwoju kultury fizycznej - 41 ofert.
- w zakresie turystyki  - 13 ofert.
- w zakresie działalności kulturalnej - 20 ofert.
- w zakresie promocji i ochrony zdrowia – 22 ofert.

W ubiegłym roku złożono 98 ofert. Złożone oferty
opiniowała powołana przez Zarząd Powiatu Komisja
Konkursowa. Na podstawie jej opinii  Zarząd Powiatu
Kościańskiego dokonał wyboru najkorzystniejszych
ofert i przydzielił środki pieniężne.

W tym roku Zarząd przeznaczył  na realizację za-
dań w trybie otwartego konkursu ofert kwotę 161 517
złotych. W ubiegłym roku w ramach konkursu ofert Za-
rząd Powiatu rozdysponował 154 208 złotych.

Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia
konkursu znajdują się na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Kościanie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie  starostwa ,
na stronie internetowej powiatu kościańskiego w za-
kładce „Organizacje Pozarządowe”. Szczegółowych in-
formacji można również zasięgnąć bezpośrednio w
Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych starostwa.  bj

Konkurs ofert 2012

Do 24 stycznia organizacje pozarządowe, m.in. sto-
warzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związ-
ki sportowe, kluby sportowe oraz gminy, szkoły, insty-
tucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną
zainteresowane organizacją ogólnodostępnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas
ferii zimowych mogły składać oferty na wsparcie tych
inicjatyw przez Powiat Kościański.

Wnioskodawcy mogli się ubiegać o wsparcie na or-
ganizację  zawodów, festynów, mistrzostw amator-
skich, półkolonii o charakterze sportowym, i innych
zajęć podczas, których prowadzone będą różne formy
rekreacji ruchowej. Imprezy te muszą być zorganizo-
wane na terenie powiatu w terminie od 13 do 26 lutego
2012 roku.

Zarząd Powiatu Kościańskiego podejmuje decyzję
o włączeniu danej imprezy do Programu „Ferie zimo-
we na sportowo”, określając jednocześnie wysokość za-
angażowanych środków z budżetu Powiatu Kościań-
skiego. Ze środków tych, dokonywane są, bezpośrednio
przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, zakupy nie-
zbędnych materiałów i usług.

Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrycia czę-
ści lub całości kosztów zakupu materiałów i usług nie-
zbędnych do realizacji imprez zamieszczonych w Pro-
gramie. Organizator, którego impreza zostanie włączo-
na do Programu umieszcza informację o Powiecie Ko-
ściańskim jako współorganizatorze w regulaminie im-
prezy oraz na materiałach promocyjnych. Jest odpo-
wiedzialny za pozyskanie pozostałych środków, pra-
widłowy przebieg i przeprowadzenie imprezy, zobowią-
zuje się do przedstawienia sprawozdania z jego reali-
zacji.

Złożone oferty Zarząd Powiatu rozpatrzy i przyzna
środki na początku lutego 2012 roku.                           bj

Ferie zimowe
na sportowo

W niedzielę, 15 stycznia w hali sportowej w Racocie od-
były się XII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Siatków-
ce. Przystąpiło do nich pięć drużyn reprezentujących gminy
powiatu kościańskiego, w tym ubiegłoroczny zwycięzca
(OKFiR Śmigiel). Rywalizacja „każdy z każdym” była bar-
dzo zacięta, wyniki poszczególnych setów ważyły się do sa-
mego końca. Mecze zakończyły się następującymi rozstrzy-
gnięciami: Racot – Gmina Czempiń 2:0 (25:17, 25:18); WC
Net Śmigiel – OKFiR Śmigiel 0:2 (23:25, 19:25); Racot –
Mięta Team Kościan 2:0 (26:24, 26:24); Gmina Czempiń –
WC Net Śmigiel 0:2 (13:25, 24:26); Racot – OKFiR Śmigiel
1:2 (23:25, 25:13, 11:15); Gmina Czempiń – Mięta Team
Kościan 1:2 (13:25, 25:20, 7:15); Gmina Czempiń – OKFiR
Śmigiel 0:2 (11:25, 18:25); WC Net Śmigiel – Mięta Team
Kościan 1:2 (22:25, 25:17, 7:15); Racot – WC Net Śmigiel

XII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Siatkówce
2:0 (25:20, 25:23); OKFiR Śmigiel – Mięta Team Kościan
1:2 (23:25, 25:22, 8:15)

O zwycięstwie zadecydowała „mała tabela” pomiędzy trze-
ma najlepszymi drużynami turnieju mistrzowskiego. Osta-
tecznie drużyna z Racotu zdetronizowała ubiegłorocznego
triumfatora OKFiR Śmigiel. Trzecie miejsce przypadło dru-
żynie z Miasta Kościana – Mięta Team. Kolejne miejsca za-
jęły WC Net Śmigiel i Gmina Czempiń. Najlepsze drużyny
otrzymały z rąk wicestarosty kościańskiego Edwarda Strzy-
mińskiego puchary i piłki siatkowe. Zawody zorganizowało i
nagrody ufundowało Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Ko-
ścianie. Mistrz Powiatu Kościańskiego na rok 2012 – Racot
Gmina Kościan będzie reprezentował powiat w półfinałach
gier zespołowych Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS,
które odbędą się w Środzie Wielkopolskiej 4 marca.    (md)


