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B.J. - Od kilku miesięcy pacjenci i lekarze szpitala w
Kościanie mają do dyspozycji trzy nowoczesne sale
operacyjne oraz ich otoczenie. Czy wszystkie sale są
wykorzystywane? Czy z tej kilkumiesięcznej pespek-
tywy da się już ocenić znaczenie nowoczesnego blo-
ku operacyjnego dla szpitala, jego wpływ na działa-
nie placówki, wpływ na jakość usług? Czy już jest w
pełni wyposażony ? Czy da się te pozytywy jakoś
zmierzyć?
P.L. - Nowoczesny blok to największa inwestycja w dzie-
jach kościańskiego szpitala, to obiekt spełniający wszel-
kiego rodzaju wymogi, zapewniający bezpieczeństwo oraz
komfort zabiegów operacyjnych. Wszystkie sale pracują,
wykonywane są na nich zabiegi, ale z uwagi na niecałko-
wite wyposażenie, jednoczasowo operujemy na dwóch.
Operują chirurdzy, ortopedzi i ginekolodzy, są zadowole-
ni. Pacjenci zachwyceni, po zabiegach trafiają do komfor-
towych jedno lub dwuosobowych sal na nowych oddzia-
łach. Dzwonią często do mnie i dziękują, takie warunki!
Odpowiadam, że to dar samorządów. Trudno ocenić obiek-
tywnie wpływ na jakość zabiegów, analizy przeprowadzo-
ne po jakimś czasie pokażą. Pewne jest to, że pacjent jest
leczony w godnych warunkach przez najlepszy zespół le-
karzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego. Chciałbym
bardzo, aby ta skuteczność była tak widoczna jak na od-
danym pacjentom kilka lat temu oddziale intensywnej
terapii. Brakuje nam drobnego sprzętu do całkowitego
wyposażenia trzeciej sali, systematycznie go uzupełnia-
my, wymieniamy stary na nowy. Przed nami zakup apa-
ratu do znieczulenia i nowoczesnego stołu ortopedyczne-
go.
B.J. - Czy są może jakieś minusy?
P.L.  - Nie ma minusów, co najwyżej, że nie można sobie
tam tak swobodnie wejść, tylko za każdym razem, co zro-
zumiałe trzeba się przebierać.
B.J. - Ostatnie lata dla kościańskiego szpitala to czas
wielkich inwestycji, a także przeprowadzonej reor-
ganizacji. W tym roku z budżetu powiatu kościań-
skiego radni przyznali szpitalowi kwotę miliona zło-
tych. Jakie macie Państwo plany, na co te środki
zostanę przeznaczone.
P.L. - To bardzo dobra informacja o deklaracji kontynu-
owania wsparcia finansowego dla modernizacji infrastruk-
tury szpitala, plany nie mogą czekać. Zostały niespełna
dwa lata do wejścia w życie restrykcyjnych wymogów Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia. W styczniu 2017 roku prze-
staną funkcjonować obiekty niedostosowane i świadczo-
ne w nich usługi.
B.J. - Co jeszcze w najbliższym czasie chciałby Pan
dyrektor zrealizować w szpitalu? Co jest niezbędne
już, a co by się przydało w dalszej perspektywie?
P.L. - W tym roku modernizujemy: odział dziecięcy, nowo-
rodkowy, położnictwo. W roku następnym reumatologia,
ginekologia, oddział paliatywny i zakład opiekuńczo-lecz-
niczy. W trakcie musimy dokończyć sterylizatornię. Bę-

Szpital
z perspektywą
O sytuacji szpitala i planowanych inwestycjach z dyrektorem SP ZOZ w Kościanie
doktorem Piotrem Lehmannem rozmawia Bartosz Jankowski.

Blok operacyjny to obiekt spełniający wszelkiego rodzaju wymogi, zapewniający bezpie-
czeństwo oraz komfort zabiegów operacyjnych.

Nowoczesny blok operacyjny to największa inwestycja w dziejach kościańskiego szpita-
la - mówi dyrektor SP ZOZ w Kościanie dr Piotr Lehmann.

dzie to ostatni etap moder-
nizacji pawilonu chirurgicz-
nego. To plan, który bezwa-
runkowo musi być wykonany,
nie ma czasu na spekulacje.
Potrzeba na to 5 milionów
złotych rozłożone na dwa lata.
Reszta materii szpitala, da-
chy, elewacje, parkingi, piw-
nice może zaczekać. Cieszy
mnie bardzo, deklaracja
władz powiatowych, miej-
skich Kościana, Śmigla, Krzy-
winia i gminy Kościan.
Trwają rozmowy o kwotach, liczymy na zrozumienie władz
i radnych. Gdyby utrzymać dotychczasowe tempo inwesty-
cji, za dwa lata pacjenci mogliby być największymi wygra-
nymi.
B.J. - Zmiany w szpitalu to także przeprowadzki. Za-
powiadał Pan w ubiegłym roku przenosiny oddziału
rehabilitacji do pomieszczeń w starym budynku szpi-
tala. Jaki jest kalendarz tych działań?
P.L. - Obecnie przygotowujemy stary budynek po chirurgii
dla potrzeb oddziału rehabilitacji, budujemy nowe archi-
wum szpitala oraz dalszą część pracowni diagnostycznych.
Będzie w nich można przeprowadzić badania zaburzeń
snu, neuropatii autonomicznej, sztywności tętnic i spiro-
metrii. Termin oddania tych obiektów to drugi kwartał
bieżącego roku. Po przeprowadzce pacjenci oddziału reha-
bilitacji będą mieli zdecydowanie lepsze warunki.

B.J. - Kościański szpital, to
chyba jedyny szpital w
Wielkopolsce, który nie ma
zadłużenia. Jak wyglądają
finanse placówki i jak wy-
gląda kontrakt szpitala z
NFZ na ten rok?
P.L. - Tak, rzeczywiście nie
mamy długów i zobowiązań,
sytuacja jest stabilna, bilans
za 2014 rok zamkniemy w
marcu, ale prognozy są pozy-
tywne, tzn. powinien być nie-
wielki zysk. Kontrakt na 2015
rok nie jest satysfakcjonują-
cy, a trzeba pamiętać, że do-
szły nowe zadania i obowiąz-
ki, m.in. wprowadzony od tego
roku pakiet onkologiczny, któ-
ry nie ma dodatkowego finan-
sowania. Kontrakt jest mini-
malnie niższy niż w 2014 roku.
Jest coraz trudniej, każdą zło-
tówkę trzeba szanować i do-

konywać wyborów. W kilku zakresach świadczeń obniżo-
no kontrakty, tam gdzie nie były wykonane, a w ortopedii
na przykład dodano środki, bo na tym oddziale były świad-
czenia nadwykonane.
B.J. - Do kościańskiego szpitala w wyniku wielolet-
nich zabiegów powróciła tzw. wieczorynka. Jak w
Pana opinii działa ta cześć szpitalnych usług?
P.L. - Pomoc wieczorowa działa sprawnie, zespół lekarski
i pielęgniarski sumiennie pracuje. Na podstawie opinii
pacjentów i lekarzy współpracujących oceniam bardzo do-
brze ten zakres działalności. Czasem zdarzają się uwagi
dotyczące długiego czasu oczekiwania. Przypominam, że
to jest forma pomocy doraźnej dla zachorowania, a nie
stanów zagrożenia życia, które są realizowane w SOR.
Podobnie jak w przychodni trzeba cierpliwie czekać, w
weekendy udzielamy pomocy około 300 osobom.
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Mieszkańcy sołectw naszej gminy są na półmetku
wyborów swoich Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich.
W dotychczas odbytych zebraniach nowych sołtysów wy-
brano w sześciu miejscowościach, głównie ze względu na
rezygnację z funkcjonowania poprzednich włodarzy wsi.
Nowicjuszami zostali: w Turwi - Michał Buchert, w Kieł-
czewie - Jolanta Wilamowska, w Januszewie - Katarzy-
na Szymkowiak, w Starym Luboszu - Ewa Piotrowicz, w
Wyskoci - Maria Krawczyk, w Gryżynie - Sebastian Bi-
szof. Wśród nowo wybranych sołtysów mamy 9 kobiet
oraz 8 mężczyzn. Największą frekwencją na zebraniu w
pierwszym wyznaczonym terminie okazali się mieszkań-
cy Januszewa. Obecnych na zebraniu było 39 osób co sta-
nowi 43%. Przypomnijmy zatem, że aby zebranie odbyło
się w pierwszym wyznaczonym terminie musi w nim
uczestniczyć 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowa-
nia. Pochwała za zdyscyplinowanie należy się również
mieszkańcom Wyskoci, Gryżyny, Czarkowa oraz Osieka.
Wybory w pozostałych miejscowościach gminy odbywać
się będą do końca kwietnia. Zachęcamy mieszkańców
sołectw do wzięcia w nich udziału. Wszyscy obecni będą
mogli dokonać wyboru sołtysa i rady sołeckiej na naj-
bliższą kadencję. Sylwetki sołtysów wraz z kontaktem
do nich dostępne są na stronie www.gmnakoscian.pl, na
specjalnych podstronach dotyczących poszczególnych so-
łectw.                                                                                    (mn)

Trwają wybory sołeckie

W dniu 23.02.2015 r. w przetargu nieograniczo-
nym pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Widziszewie” zo-
stała wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy PUB
„BRUKPOL” s.c. ze Strzelec Wielkich. Cena za wykona-
nie prac związanych z przedmiotową przebudową wynosi
604.278,09 zł, a zaproponowany przez wykonawcę okres
gwarancji to 8 lat. Zakres prac obejmie przebudowę ulicy
Lipowej na odcinku ok. 430 m, w wyniku której powsta-
nie droga o przekroju ulicznym z jednostronnym chodni-
kiem i jezdnią z betonu asfaltowego szerokości 5,5 m.
Planowany termin końca realizacji zadania to 30 czerw-
ca br.                                                                                     (md)

Lipowa w budowie

Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął konkurs ofert
na wykonywanie w 2015 roku przez organizacje prowa-
dzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych
będących realizacją zadań samorządu gminnego w za-
kresie kultury fizycznej. Do konkursu przystąpiło 12 pod-
miotów, które złożyły oferty na prowadzenie zajęć sporto-
wo - rekreacyjnych, organizację imprez, szkolenia dzieci i
młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na róż-
nych szczeblach OZPN Leszno lub wyjazdy na zawody i
imprezy sportowe. Rozdysponowano kwotę 200.000 zł.
Wszystkie podmioty uzyskały wsparcie finansowe. Ko-
misja konkursowa brała pod uwagę m.in. zakres rzeczo-
wy zadania, liczbę beneficjentów zadania pochodzących
z Gminy Kościan, liczbę sekcji młodzieżowych, wysokość
finansowego udziału własnego, dotychczasowe doświad-
czenia klubów w realizacji tego typu zadań. Kluby otrzy-
mały następujące dotacje: PKS Racot - 72.000 zł, Juna-
Trans Stare Oborzyska - 40.000 zł, Jantar Racot - 24.400
zł, Orlik Kokorzyn - 21.000 zł, Rywal-Ewmar Kurza Góra
- 14.500 zł, Tur Turew - 13.100, Klub Tańca Sportowego
„Poezja” z Kościana - 4.500 zł, Klub Karate Gottsu Ko-
ścian - 4.000 zł, UKS „Czwórka” Kościan - 2.500 zł, Ra-
cocki Klub Jeździecki – 2.000 zł, LKS „Sana” Kościan i
UKS „KSM Tęcza” Kościan - po 1.000 zł.                   (md)

Gminny konkurs ofert

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

W czwartek 5 lutego br. w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Starych Oborzyskach tłumnie zebrana publicz-
ność wysłuchała koncertu w wykonaniu zespołu „Veseli
Halychany” (Weseli Galicjanie) z Tarnopola na Ukrainie.
Koncert zorganizowany został przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kościanie we współpracy z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach oraz Cen-
trum Kultury w Śmiglu a zaproszono na niego członków
Klubów Seniora z Gminy Kościan. Z zaproszenia Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie skorzysta-
ło prawie 300 Seniorów. W koncercie uczestniczył także
Wójt Gminy Kościan Pan Andrzej Przybyła oraz przed-
stawiciele organizatorów.

Zespół Veseli Halychany utworzony został w 1988
roku przez utalentowanych byłych studentów wyższych
uczelni muzycznych z Równem, Tarnopola oraz Lwowa.
Obecnie kierownikiem artystycznym jest Miroslav Bab-
chuk a zespół tworzą muzycy, soliści i tancerze. Na co
dzień muzycy pracują w Tarnopolskiej Filharmonii.

Występ miał niezwykły charakter. Był śpiew, muzy-
ka grana na tradycyjnych instrumentach oraz taniec. Pierw-
sza część koncertu obejmowała repertuar klasyczny. Zgro-
madzona publiczność w niezwykłym skupieniu i z zacieka-
wieniem wsłuchiwała się w brzmienia instrumentów oraz
występy wokalne obejmujące utwory muzyczne wybitnych
kompozytorów. Towarzyszyły im tańce wykonywane przez
tancerzy m.in. tango i walc wiedeński. Druga część koncer-
tu charakteryzowała się ogromną dawką humoru oraz
żywiołowością. Muzycy i tancerze w przepięknych ukraiń-
skich strojach zaprezentowali swoje narodowe piosenki
folklorystyczne oraz tańce. Publiczność z wielkim aplau-
zem przyjmowała każdy z zaprezentowanych wykonań.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem artystów z
seniorami. Cała sala śpiewała znane wszystkim utwory:
„Szła dzieweczka do laseczka” oraz „Hej Sokoły”. Seniorzy
nagrodzili wykonawców gromkimi oklaskami. Koncert przy-
sporzył wiele wrażeń oraz pozytywnych emocji.

Wcześniej podobny koncert i przedstawienie wysłu-
chali i obejrzeli gimnazjaliści z Racotu i Starych Oborzysk.
Była to dla nich duża dawka historii muzyki i folkloru ukra-
ińskiego oraz pokaz strojów i tańców ludowych. Artystom
oraz wszystkim zaangażowanym w organizację koncertów
oraz ich przeprowadzenie serdecznie dziękujemy.          (kc)

Wyjątkowe koncerty
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Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o czwartym nieograniczo-
nym przetargu ustnym

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
i katastru nieruchomości, cena wywoławcza oraz wyso-
kość wadium: Nieruchomości zapisane w Księdze Wie-
czystej nr PO1K/00034060/4, położone w Kościanie
pomiędzy ulicami Sosnową i Modrzewiową.

L.p. Numer Powierzchnia Cena Wadium
Działki działki wywoławcza

1. 2972/64 294 23 814,00 4 763,00
2. 2972/65 292 23 652,00 4 730,00
3. 2972/66 199 16 119,00 3 224,00
4. 2972/67 200 16 200,00 3 240,00
5. 2972/69 194 15 714,00 3 143,00
6. 2972/71 183 14 823,00 2 965,00
7. 2972/75 147 11 907,00 2 381,00
8. 2972/80 286 23 166,00 4 633,00

2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprze-
daży lub oddania w użytkowanie wieczyste: Nierucho-
mości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
3. Termin i miejsce przetargu: 30 marca 2015r. o godzi-
nie 9.00, Urząd Miejski Al. Kościuszki 22 Kościan, po-
kój nr 203.
4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogło-
szenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia została opu-
blikowana na stronie internetowej http://www.ko-
scian.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://
bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miejskiego.
5. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd
Miejski Kościana Wydział Gospodarki Przestrzennej i
Mienia Gminnego Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan,
telefon (65) 512 11 11 wew. 304.

Muzeum Regionalne w Kościanie proponuje nowo-
czesne zwiedzanie wystawy „Królewskie miasto Kościan”
z multimedialnym przybliżeniem historii i oprowadza-
niem po dioramie przedstawiającej Gród nad Obrą wraz z
przyległościami z początku XVII wieku. Jest to kilkuna-
stominutowy pokaz multimedialny poświęcony historii
Królewskiego miasta Kościana. Według firmy Modulor z
Warszawy, realizującej zlecenie, jest to pierwszy w Polsce
video-mapping na makiecie miasta.

Krótki film na stronie www.muzeum.koscian.pl, ale
warto zobaczyć całą prezentację w muzeum. Wystawa znaj-
duje się w dawnej Galerii 25 na II piętrze. Wstęp bezpłat-
ny. Serdecznie zapraszamy.

Udźwiękowiona i przedstawiona graficznie historia mia-
sta przybliża zwiedzającym najważniejsze wydarzenia z
dawnego Kościana od połowy XIII wieku, aż do potopu
szwedzkiego 1655r.

Multimedialna podróż
po historycznym
Grodzie nad Obrą

W sobotę 21 lutego br. odbyła się IV edycja gry miej-
skiej „Kryptonim Wolność”. Dla graczy i obserwatorów była
to okazja do poznania historii miasta, jego ciekawostek i
miejsc związanych z bohaterami Powstania Wielkopol-
skiego. Kościan zmienił się w miasto powstańcze sprzed
blisko wieku. Centrum miasta stało się wielką planszą
do gry, a uczestnicy poruszali się po ulicach wykonując
szereg misji. Uczestnikami byli nie tylko kościaniacy, przy-
jeżdżali także mieszkańcy innych miast i gmin ościen-
nych. Fabuła osnuta była wokół historii zdobycia broni z
niemieckiego arsenału usytuowanego w szpitalu psychia-
trycznym w Kościanie w nocy z 29 na 30 grudnia 1918
roku przez grupę nastoletnich harcerzy z kościańskiej
Rezerwy Skautowej im. Jana III Sobieskiego i wyzwolenia
przez nich miasta.

Drużyny 5-8 osobowe zgłaszały się poprzez rekru-
tację elektroniczną, gdzie otrzymywały pierwsze instruk-
cje gry. Punkt mobilizacyjny w ratuszu wprowadzał ich w
klimat konspiracji i tajniki czekających tego dnia wy-
zwań. Już od godziny 9 pierwsze grupy ruszyły na misje.
A nie było ich mało. Przewidziano w tym roku 17 zadań,
które były rozproszone po całym mieście. Gracze sukce-
sywnie rozsyłani byli do różnych punktów np. Komisja
lekarska poborowa, Kwiaciarnia, czy na zdjęcie pamiąt-
kowe do Ratusza. „Skauci powstańcy” w parku miejskim
przechodzili szkolenie wojskowe. Dodatkową atrakcją w
tym roku były formacje konne: ułani, przejażdżki i na-
uka powożenia. Gracze musieli wykazać się także wiedzą
z historii Kościana, rozszyfrowywali łamigłówki, a hasło
było wskazówką do dalszych działań. Uczestnicy odda-
wali także hołd bohaterom zapalając znicz przy kwate-
rze Obrońców Rzeczypospolitej oraz składając kwiaty na
Placu Paderewskiego pod Pomnikiem Powstańców. Gru-

IV edycja gry powstańczej „Kryptonim Wolność”

pa musiała wyzwolić miasto - przedostać się niezauwa-
żonym przez patrole niemieckie i wykraść broń i amuni-
cję z jednego z budynków Garnizonu niemieckiego, miesz-
czącego się w obecnym sanatorium, co pozwoliło uzbroić
powstańców w Kościanie i okolicy. W centrum miasta
przechadzali się ludzie w stylizacjach sprzed blisko wie-
ku. Natomiast na ul. Wrocławskiej oddziały niemieckie
miały ustawioną wartownię. W parku można było zoba-
czyć armatę.

O 17.00 na kościańskim Rynku odbyło się zakoń-
czenie gry z podsumowaniem i rozdaniem nagród. Zwy-
ciężyła drużyna Kobry – obrońcy tytułu na wolność pod
dowództwem Paweł Linke w składzie: Alicja Lewandow-
ska, Szymon Słoma, Kacper Otto, Iga Pokładecka, II miej-
sce zajęła Drużyna Karabinu AK-47, natomiast III miej-
sce grupa o nazwie Drużyna Pierścieni i Tłoka.

Grę przeprowadziła Agencja Artyleria z grupami
rekonstrukcyjnymi, a współorganizatorami byli Gmina
Kościan oraz Stadnina Koni Racot.

W czwartek 12 lutego br. o godz. 13.00 w sali Ko-
ściańskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość, pod-
czas której Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem
Ruszkiewiczem oraz Przewodniczącym Rady Sportu Mar-
kiem Szymkowiakiem, uroczyście uhonorowali zawodni-
ków za osiągnięcia sportowe w 2014 roku.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga w oko-
licznościowym przemówieniu podziękował zawodnikom za
ich sukcesy i zachęcał do rozwijania zainteresowań spor-
towych. Zapewnił o staraniach wspierania wszelkich
przedsięwzięć sportowych i popularyzacji w Kościanie wie-
lu dyscyplin.

Wśród najlepszych kościańskich sportowców 2014
roku znaleźli się: za osiągnięcia w karate: Marta Michale-
wicz, Tomasz Walkowiak, Adrian Frąckowiak, Magdalena
Godlewska, Katarzyna Posała, Joanna Smętkowska, Nad-
ia Frąckowiak, Jan Papież, Aleksander Opas, Antonina
Opas, Aneta Trączyńska, Agnieszka Żaczyk, Wiktor Wa-
chowski, Dominika Ludwiczak, Iwo Naglik, Julia Kaczma-
rek, Mateusz Olejnik, Michalina Stachowiak, w trójboju
siłowym: Jakub Synak, Hubert Dudziak, Jonasz Pługow-
ski, Katarzyna Synak, Marcin Kapała, Szczepan Zimmer-

Wyróżnienia dla sportowców

Samorząd Kościana podziękował zawodnikom i trenerom
za ich osiągnięcia sportowe w 2014r.

mann, Ryszard Szymoniak, Klaudia Piosik, Patrycja No-
wak,  Patrycja Jurga-Murcha, Arkadiusz Szymoniak, w
koszykówce: Szymon Sobiech, Nikodem Maciejewski, Hu-
bert Matuszczak, w lekkoatletyce: Daniel Bosy, Sebastian
Wasielewski, Nikodem Dworczak, w szachach: Dawid Nie-
kraś, w piłce ręcznej: Adam Noskowiak, Adam Żurek, To-
masz Piątek, Szymon Wesołek, Marcin Musielak, a w tań-
cu sportowym: Arkadiusz Buchowski i Agata Stachowiak.

Wyróżnieni sportowcy otrzymali gratulacje, medale
i nagrody.

Burmistrz Miasta Kościana informuje,
że zgodnie z uchwałą nr XXII/214/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zasad i trybu
postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, do 31 sierpnia 2015 roku można składać wnioski o
udzielenie dotacji na ww. prace dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Szczegółowe informacje dostępne
są na stronie internetowej Miasta oraz w Urzędzie Miejskim – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Gminnego.

W środę 4 marca 2015r. nastąpi uroczyste otwarcie
przebudowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościa-
nie. Inwestycja przebudowy i wyposażenia budynku MBP
w Kościanie, zrealizowana została dzięki dofinansowaniu
z Rządowego Projektu Wieloletniego Kultura+ Priorytet

Otwarcie
przebudowanej biblioteki

„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” oraz środków fi-
nansowych Gminy Miejskiej Kościan.

Dla czytelników Miejska Biblioteka Publiczna w
Kościanie będzie otwarta od 5 marca 2015r. Zapraszamy
do odwiedzenia  i korzystania z księgozbioru.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników czwartej edycji powstań-
czej gry miejskiej „Kryptonim Wolność”
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Organizatorem tegorocznych
Targów Edukacji i Pracy było Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w  Starych Obo-
rzyskach przy pomocy Punktu Pośred-
nictwa Pracy z  Kościana.
Na zaproszenie szkolnego doradcy za-
wodowego - Michała Banaszaka odpo-
wiedziały szkoły średnie z  Kościana,
Leszna, Poznania, Grzybna, Krzywinia,
Grabonogu i Nietążkowa. Na sali spor-
towej rozstawiono ponad trzydzieści
stoisk. Szkoły  zachęcały uczniów dobrą
atmosferą, świetną bazą dydaktyczną,
ale też ciekawymi profilami. Podczas
targów edukacyjnych  zaprezentowano
również wiele pokazów artystycznych
oraz muzycznych. W Targach Edukacji i
Pracy udział wzięli ponadto pracodaw-
cy z lokalnego rynku pracy oraz instytu-
cje takie jak: Powiatowy Urząd Pracy w
Kościanie, Powiatowy Cech Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Kościanie, Mobil-
ne Centrum Informacji Zawodowej w
Lesznie, Punkt Pośrednictwa Pracy w
Kościanie, Hufiec Pracy w Kościanie,
Centrum Wolontariatu przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kościanie. Targi
Edukacji i Pracy odwiedzili głównie
uczniowie klas trzecich Gimnazjum w
Starych Oborzyskach, Gimnazjum w
Racocie, Gimnazjum w  Jerce oraz Ze-
społu Szkół nr 4 w Kościanie.            (md)

Targi   Edukacji i Pracy w Starych Oborzyskach

Jak co roku na przełomie stycznia i lutego odby-
wały się Halowe Mistrzostwa Gminy Kościan w Piłce
Nożnej 2015. W tym roku wszystkie możliwe katego-
rie wygrały reprezentacje Piłkarskiego Klubu Sporto-
wego Racot. Wśród drużyn zrzeszonych w OZPN Lesz-
no najlepsza okazała się reprezentacja PKS Racot
przed drużynami Tur Turew, Orlik Kokorzyn i Team

Zwycięska ekipa PKS Racot w kategorii drużyn zrzeszonych

Halowe Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej
Stare Oborzyska. Rywalizację w kategorii drużyn nie-
zrzeszonych, do której przystąpiło 8 zespołów, wygra-
ła czwarty raz z rzędu ekipa Team Stare Oborzyska
przed Strzelcem Darnowo, Rywalem II Kurza Góra i
Sępem Kawczyn. W kategorii juniorów triumfował ze-
spół PKS Racot przed dwiema drużynami JunaTrans
Stare Oborzyska i Turem Turew. Kategorię trampka-

Triumfatorzy rywalizacji w kategorii drużyn niezrzeszonych

rzy zdominował zespół PKS Racot przed JunaTrans
Stare Oborzyska. Taka sama sytuacja i kolejność była
w kategorii młodzików, a kolejne miejsca zajęły PKS
II Racot i JunaTrans II Stare Oborzyska. Najmłodszą
kategorię orlików wygrały dwie drużyny PKS Racot
przed dwiema ekipami JunaTrans Stare Oborzyska.

(md)

Dnia 3 lutego br. Komisja Rewizyjna wraz z Ko-
misją Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu od-
była wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Gminy Ko-
ścian.  W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy
Kościan - Andrzej Przybyła. Podczas spotkania Radni
dokonali wizytacji Biblioteki w Racocie, gdzie Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Kościan - Katarzyna Wo-
pińska krótko omówiła jej funkcjonowanie. Radni poru-
szyli również temat przeniesienia biblioteki na teren

szkoły, jak również zaproponowali Wójtowi, aby rozpa-
trzyć wyremontowanie wejścia do biblioteki. Następ-
nie Radni udali się do szkoły w Turwi, gdzie Kierownik
Szkoły - Krystyna Nowak przybliżyła Radnym funkcjo-
nowanie sali sportowej pod kątem zajęć wychowania
fizycznego. Podczas objazdowej komisji radni zwizyto-
wali również świetlicę wiejską w Wyskoci. Stan świe-
tlicy, a w szczególności kuchni zaskoczył wszystkich
obecnych. Zdemontowane meble oraz uszkodzone urzą-

Wyjazdowe
posiedzenie Komisji Rady

dzenia nie wystawiły najlepszej oceny byłemu sołtyso-
wi wsi. Styl i klasa przekazania obiektu nowej pani
Sołtys znacznie odbiegała od norm, które praktykowa-
ne są na innych świetlicach naszej gminy. Po wizytacji
sali w Wyskoci radni udali się do szkół w Starym Lubo-
szu i Bonikowie, gdzie wizytowali sale sportowe w kon-
tekście zajęć wychowania fizycznego. Poruszono również
kwestię wynajmu sal sportowych poza godzinami pracy
szkół.                                                                                  (mn)
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Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o trzecim ograniczonym
przetargu ustnym

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
i katastru nieruchomości oraz powierzchnia nierucho-
mości: Nieruchomość zapisana w Księdze Wieczystej
nr PO1K/00034613/6, obejmująca działkę o numerze
geodezyjnym 1317/2 o powierzchni 0.10.07 ha.
2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprze-
daży lub oddania w użytkowanie wieczyste: Nieru-
chomość przeznaczona do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego.
3. Cena wywoławcza: 55 000,00 zł.
4. Termin i miejsce przetargu: 01 kwietnia 2015r. o
godzinie 9.00, Urząd Miejski Al. Kościuszki 22 Ko-
ścian, pokój nr 203.
5. Wysokość wadium: 11 000,00 zł.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogło-
szenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia została opu-
blikowana na stronie internetowej http://www.ko-
scian.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://
bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miejskiego.
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd
Miejski Kościana Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Gminnego Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Ko-
ścian, telefon (65) 512 11 11 wew. 304.

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o szóstym nieograniczonym
przetargu ustnym

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
i katastru nieruchomości oraz powierzchnia nierucho-
mości: Nieruchomość zapisana w Księdze Wieczystej
numer PO1K/00027530/8, obejmująca działkę numer
geodezyjny 3912 o powierzchni 0.09.98 ha.
2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprze-
daży lub oddania w użytkowanie wieczyste: Nierucho-
mość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
3. Cena wywoławcza: 45 000,00 zł.
4. Termin i miejsce przetargu: 31 marca 2015r. o go-
dzinie 9.00, Urząd Miejski Al. Kościuszki 22 Kościan,
pokój nr 203.
5. Wysokość wadium: 9 000,00 zł.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogło-
szenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia została opu-
blikowana na stronie internetowej http://www.ko-
scian.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://
bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miejskiego.
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd
Miejski Kościana Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Gminnego Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Ko-
ścian, telefon (65) 512 11 11 wew. 304.

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o piątym nieograniczonym
przetargu ustnym

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i
katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomo-
ści: Nieruchomość zapisana w Księdze Wieczystej nr PO1K/
00003988/9, obejmująca działkę oznaczoną numerem geo-
dezyjnym 3124 o powierzchni 0.03.20 ha, zabudowana
budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 40,94
m2 i dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni użyt-
kowej 30,00 m2 i 9,80 m2.
2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzeda-
ży lub oddania w użytkowanie wieczyste: Nieruchomość
przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
3. Cena wywoławcza: 20  000,00 zł.
4. Termin i miejsce przetargu: 26 marca 2015r. o godzin-
nie 9.00, Urząd Miejski Al. Kościuszki 22 Kościan, pokój
nr 203.
5. Wysokość wadium: 4 000,00 zł.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłosze-
nia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia została opubliko-
wana na stronie internetowej http://www.koscian.pl/ i w
Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.koscian.pl/ko-
scianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty oraz wywieszona na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szcze-
gółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Miejski
Kościana Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Gminnego Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan, telefon
(65) 512 11 11 wew. 304.

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o czwartym nieograniczo-
nym przetargu ustnym

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
i katastru nieruchomości oraz powierzchnia nierucho-
mości: Nieruchomość zapisana w Księdze Wieczystej
nr PO1K/00036098/3, obejmująca działkę o numerze
geodezyjnym 3941/25 o powierzchni 0.10.04 ha.
2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprze-
daży lub oddania w użytkowanie wieczyste: Nierucho-
mość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
3. Cena wywoławcza: 47 900,00 zł.
4. Termin i miejsce przetargu: 27 marca 2015r. o go-
dzinie 9.00, Urząd Miejski Al. Kościuszki 22 Kościan,
pokój nr 203.
5. Wysokość wadium: 9 580,00 zł.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogło-
szenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia została opu-
blikowana na stronie internetowej http://www.ko-
scian.pl/i w Biuletynie Informacji Publicznej http://
bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miejskiego.
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd
Miejski Kościana Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Gminnego Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Ko-
ścian, telefon (65) 512 11 11 wew. 304.

Na sesji 29 stycznia br. osiedle Wolności otrzyma-
ło zwycięski Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Ko-
ściana za rywalizację sportową w 2014r. Tradycyjnie zwy-
cięzca rozgrywek otrzymuje puchar przechodni. Jest to
trzecie z rzędu zwycięstwo, w związku z tym w nagrodę -
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej osiedle Wolno-
ści otrzymało na własność.

Osiedla zmagały się w różnych dyscyplinach spor-
towych w 9 turniejach: pływanie, tenis stołowy, halowa
piłka nożna, kręgle, koszykówka, siatkówka plażowa, te-
nis ziemny, strzelanie, siatkówka halowa. Zwycięzcą roz-
grywek w 2014 roku zostało osiedle Wolności, dalej upla-
sowało się os. Konstytucji 3 Maja i os. Jagiellońskie.

Należy przypomnieć, że w sportowej rywalizacji
osiedli miasta Kościana osiedle Wolności zwyciężyło i
puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymało na
własność już po raz trzeci (poprzednio w 2009, 2012).

Puchar po raz trzeci
dla osiedla Wolności

Puchar z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
Piotra Ruszkiewicza oraz Burmistrza Miasta Kościana
Michała Jurgi odebrał Ireneusz Beszterda Przewodniczący
Rady Osiedla Wolności

Przypominamy, że do 27 lutego br. przyjmowane
będą wnioski o przyznanie nagrody miasta Kościana „Ko-
ścian Dziękuje”.

Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez:
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe
i kluby radnych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrza Mia-
sta Kościana, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzysze-
nia oraz organizacje społeczne i gospodarcze działające na
terenie miasta oraz co najmniej 50 mieszkańców miasta.

Nagroda „KOŚCIAN DZIĘKUJE”
Formularz wniosku dostępny jest na miejskiej stro-

nie internetowej www.koscian.pl, w zakładce Nagrody
Miasta Kościana.

Nagroda w formie statuetki, przyznawana jest raz
w roku przez Kapitułę Nagrody, a wręczana przez Burmi-
strza Miasta Kościana przy okazji Dni Kościana.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Eduka-
cji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Ko-
ściana, tel. 65 5126217.

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie
informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. odbędzie się ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na

wydzierżawienie lokalu znajdującego się w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14.

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.

Co, gdzie, kiedy?
Zapraszamy na:
- 27.02.2015r. (piątek) w godz. 20.00 – 24.00 Babski pią-
tek na basenie, wstęp płatny,
- 28.02.2015r. (sobota) godz. 18.00 Koncert muzyki orga-
nowej i chóralnej „Śpiew zanieś przed Boga tron – pamię-
ci ks. dra Józefa Surzyńskiego”, Kościół Farny pw. NMPW,
wstęp wolny,
- 1.03.2015 r. (niedziela) godz. 15.00 Balik Przebierań-
ców, sala KOK, wstęp płatny 5zł,
- 7.03.2015r. (sobota) godz. 18.00 Koncert Haliny Frącko-
wiak, sala KOK, wstęp płatny,
- 08.03.2015r. (niedziela) Dzień Kobiet na pływalni – pro-
mocyjne ceny biletów dla kobiet, basen,
- 24.03.2015 r. (wtorek) godz. 18.00 Wykład Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kościańskiej pt. „Budżet Kościana w
latach 2010-2013” wygłosi mgr Hanna Czarnecka, Mu-
zeum Regionalne, Ratusz.

Burmistrz Miasta Kościana oraz Wielkopolski
Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecz-
nie zapraszają na bezpłatne porady podatkowe dla Przed-
siębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.
Celem akcji jest propagowanie przedsiębiorczości poprzez
pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz
wspieranie nowo powstałych podmiotów.
Doradca Podatkowy będzie udzielać bezpłatnych porad
dotyczących w szczególności:
- wyboru formy opodatkowania,
- procedur przy zakładaniu biznesu (pomoc w wypełnia-
niu wniosku oraz załączników).
Bezpłatne porady udzielane będą w każdy ostatni ponie-
działek miesiąca przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w
sali nr 9 (parter) w godzinach od 11.00 do 14.00.

Zacznij Biznes
z doradcą podatkowym
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Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka i mieszkańcy
Kościana od września 2016 roku będą mieli do dyspozycji nową halę sportową. We
wtorek, 3 lutego 2015 roku w imieniu Powiatu Starosta Kościański Bernard Turski i
Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański podpisali umowę na budowę hali sporto-
wo - widowiskowej z wyłonionymi w przetargu wykonawcami inwestycji. W imieniu
firmy POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione z Poznania umowę podpisali
Krzysztof Pięta, Prezes Zarządu i Marek Diering, Dyrektor Techniczny.

Koszt budowy hali sportowo - widowiskowej, która posłuży nie tylko uczniom,
ale  wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu kościańskiego wyniesie około 7 milio-
nów złotych. Realizację inwestycji wesprze samorząd Miasta Kościana. Powiat ubie-
ga się także o jej wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej działającego w
ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa
Wielkopolskiego w latach 2014 – 2018, którego dysponentem jest Urząd Marszałkow-
ski w Poznaniu.

- Zawarliśmy umowę na realizację ważnej inwestycji dla Powiatu Kościańskiego,
która jestem przekonany posłuży wszystkim mieszkańcom nie tylko jako obiekt sporto-
wy, ale także jako sala widowiskowa, a przyczyni się do tego 465 miejsc siedzących na
widowni - podkreśla Bernard Turski, Starosta Kościański. - Dzięki temu obiekt będzie-
my mogli wykorzystywać do różnych, nie tylko sportowych celów. Chcemy, by był to obiekt
nowoczesny, dlatego, poza pełnowymiarowymi boiskami, znajdzie się w nim m.in. sala
do squash na sali zainstalujemy też nowoczesne  nagłośnienie - podsumowuje starosta.

Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie 2.341 m2, natomiast powierzchnia
użytkowa 2.392,16 m2. Kubatura budynku to 13.500 m3 . Sala będzie miała szerokość
ponad 32 metrów i długość ponad 45 metrów. Poza boiskami do koszykówki, siatkówki
i piłki ręcznej w budynku znajdą się: wspomniana sala do gry w squasha o powierzchni
ponad   66 m2, salka aerobiku o powierzchni ponad 34 m2 i siłownia o powierzchni 31
m2 . Na sali sportowej zostały również zaprojektowane kotary dzielące ją na kila
mniejszych części, tak aby większa ilość uczniów mogła z niej skorzystać w trakcie
zajęć wychowania fizycznego. Ponadto w budynku znajdą się: pomieszczenia admini-
stracyjne, pokój trenera, pokój nauczycielski, magazyn sprzętu, magazyn mebli i deko-
racji, pomieszczenia techniczne, hol z barkiem i zapleczem, szatnie, łazienki, sanita-
riaty. Cały budynek będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wokół
sali zostanie wygospodarowanych około 70 miejsc parkingowych.

W poniedziałek 16 lutego miało miejsce spotkanie podczas którego nastąpiło
przekazanie wykonawcy placu budowy przez inwestora.                                                 bj

Starostowie podpisali umowę na budowę
hali sportowo - widowiskowej w Kościanie

Starosta Kościański Bernard Turski i Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański podpi-
sali umowę na budowę hali sportowo - widowiskowej z wyłonionymi w przetargu wyko-
nawcami inwestycji.

Poza boiskami do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej w budynku znajdą się: sala do gry
w squasha, salka aerobiku i siłownia.

Sala będzie miała szerokość ponad 32 metrów i długość ponad 45 metrów.

Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie 2.341 m2, natomiast powierzchnia użytkowa
2.392,16 m2.

Widownia będzie miała 465 miejsc siedzących.Przekazano plac budowy wykonawcom.
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H.G. - Szkoła jest właśnie po Drzwiach Otwartych.
Czy oferta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych spo-
tkała się z zainteresowania gimnazjalistów?
M.D. - Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Drzwi Otwarte
tak wcześnie, czyli na początku lutego, ale w tym roku
zrezygnowaliśmy z organizacji Targów Edukacji i Pracy w
formule z poprzednich lat. Celem Drzwi Otwartych było
zapoznanie młodzieży z kierunkami kształcenia w liceum,
technikum i zasadniczej  szkole zawodowej. Zależało nam
na tym, by młodzież mogła zapoznać się z naszą ofertą od
strony praktycznej. Dlatego uczniowie, którzy nas odwie-
dzili mogli sami wykonywać drobne prace, korzystając z
pomocy dydaktycznych niezbędnych w kształceniu po-
szczególnych umiejętności zawodowych.

Frekwencja była bardzo wysoka. Odwiedziło nas
dużo więcej gimnazjalistów oraz ich rodziców niż podczas
Drzwi Otwartych rok temu. Przyjechały nawet trzy grupy
zorganizowane. Wiemy, że jest zapotrzebowanie na kolej-
ne Dni Otwarte, dlatego rozważamy ich organizację w oko-
licy Świąt Wielkanocnych.
H.G. - Planujecie Państwo wprowadzenie jakiś no-
wych kierunków od nowego roku szkolnego?
M.D. - Od nowego roku szkolnego w liceum będzie można
uczyć się w klasie o nowym profilu geoinformacyjnym.
Będzie to kierunek zbliżony - oczywiście w podstawach -
do tego, co oferuje uniwersytecka geoinformacja. Formuła
kierunku będzie niezwykle ciekawa zwłaszcza dla uczniów
zainteresowanych nowoczesnymi technologiami związa-
nymi z informacją satelitarną,  teledetekcją, kartografią
internetową oraz podstawami programowania. Na pew-
no będzie dużo zajęć komputerowych oraz związanych z
informacją przestrzenną, pozyskiwaniem i przetwarza-
niem danych satelitarnych. Zastanawiamy się też nad
wprowadzeniem zawodu mechanika motocyklowego. Ba-
damy zainteresowanie gimnazjalistów tym zawodem oraz
zapotrzebowanie rynku pracy.

Na pewno, jeśli tylko będą chętni, we wrześniu uru-
chomimy bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla
dorosłych w systemie zaocznym. Kursy takie dają możli-
wość przekwalifikowania się, a na dalszym etapie eduka-
cji – po zdaniu matury – zdobycie tytułu technika.
H.G. - Jakie jest zainteresowanie kierunkami, które
już są w ofercie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kościanie?
M. D. - Wszystkie kierunki cieszą się dużym zaintereso-
waniem. Z badań, jakie prowadzimy, analizując losy ab-

solwentów wynika, że każdy proponowany przez nas za-
wód, daje wiele możliwości zatrudnienia lub kontynuacji
nauki na uczelniach wyższych. Na przykład  na piętnastu
zeszłorocznych absolwentów technikum w zawodzie tech-
nik gazownictwa, dwunastu pracuje w zawodzie lub w fir-
mach, w których wykorzystują wiedzę zdobytą w szkole.
Pięciu z nich dostało pracę w Polskiej Spółce Gazownic-
twa Oddział w Poznaniu, a dwóch otworzyło własną dzia-
łalność gospodarczą. Muszę się też pochwalić, że jeden z
naszych uczniów, którzy ukończyli w ubiegłym roku ten
kierunek, rozpoczął studia na wydziale Wiertnictwa, Naf-
ty i Gazu w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie. To jak wiadomo prestiżowa uczel-
nia. Od dwóch lat dużym zainteresowaniem cieszy się tak-
że nasz nowatorski kierunek prozdrowotny w liceum ogól-
nokształcącym.
H.G. - Co z uczniami zasadniczej szkoły zawodowej?
M.D. - Staramy się ich wszechstronnie rozwijać, zwraca-
jąc uwagę na ich talenty i zainteresowania. Nasi nauczy-
ciele przygotowują ich do udziału w konkursach przed-
miotowych i zawodowych. Duże sukcesy odnoszą ostatnio
uczennice szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer. Dwie
uczennice klasy drugiej - Aneta Stryjkowska i Oliwia Rosa
wygrały konkurs fryzjerski w Lesznie. Sukcesy te nie by-
łyby oczywiście możliwe, gdyby nie ścisła współpraca szkoły
z zakładami fryzjerskimi. Obie dziewczyny uczą się za-
wodu w salonie fryzjerskim Angel, którego właścicielka z
wielkim zaangażowaniem przygotowuje je do zawodu.
H.G. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Fran-
ciszka Ratajczaka znany jest z organizowania licz-
nych praktyk zawodowych. Co przygotowaliście dla
uczniów w tym roku szkolnym?
M.D. - Uczniowie wszystkich klas i zawodów technikum
odbywają praktyki zawodowe w firmach, przedsiębior-
stwach prywatnych i w urzędach administracji państwo-
wej na terenie całego powiatu. Nowością w tym roku bę-
dzie odbycie praktyki przez uczniów klasy trzeciej w za-
wodzie technik mechanik w ramach unijnego projektu
„Czas zawodowców. Wielkopolskie kształcenie zawodo-
we”. Praktyki te będą realizowane w marcu - na mocy
porozumienia między szkołą a Politechniką Poznańską -
w profesjonalnych i wyspecjalizowanych kościańskich fir-
mach branży mechanicznej. Bardzo nas cieszy fakt, że
tak wielu potencjalnych pracodawców naszych przyszłych
absolwentów chętnie współpracuje ze szkołą, aktywnie
włączając się w proces kształcenia młodych ludzi.

H. G. -  A co z praktykami zagranicznymi?
M.D. - Jesteśmy w trakcie pisania wniosku konkursowe-
go. Planujemy, żeby w przyszłym roku szkolnym do Nie-
miec na praktyki pojechali technicy gazownictwa i kucha-
rze. Szczególnie duże znaczenie będzie to miało właśnie
dla kucharzy, ponieważ będą tam mogli, pod okiem praw-
dziwego mistrza, poznawać tajniki kuchni ze wszystkich
stron świata.
H. G. Od września przyszłego roku dodatkową za-
chętą do nauki w ZSP w Kościanie będzie nowocze-
sna hala widowiskowo-sportowa.
M. D. - Tak, rzeczywiście. Bardzo nas cieszy ta duża po-
wiatowo-miejska inwestycja w naszej szkole. Dziś odda-
ny został plac pod budowę hali. Pierwszego marca rusza
budowa. Termin oddania hali do użytku zaplanowany jest
natomiast na wrzesień 2016 roku. Myślę, że będzie to
dobry czas, by rozważyć utworzenie w liceum klasy o pro-
filu sportowym. Mając tak nowoczesny obiekt, żal byłoby
z tego nie skorzystać. Nasza szkoła cały czas się zmienia,
systematycznie ją unowocześniamy i remontujemy. W li-
stopadzie udało nam się gruntownie wyremontować ko-
lejną salę lekcyjną, a w wyposażeniu jej w nowe meble
wsparło nas częściowo towarzystwo ubezpieczeniowe PZU.
Wkrótce  cały budynek szkoły objęty będzie siecią wi-fi, a
od września 2015 r. wprowadzimy e-dziennik.

że wykonane zostały czynności techniczne związane
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na te-
renie powiatu kościańskiego, w obrębach ewidencyj-
nych:
• Obszar 1 – Gmina Kościan - obręby: Mikoszki, Kaw-
czyn, Kurowo, Stare Oborzyska, Nowe Oborzyska;
• Obszar 2 – Gmina Kościan - obręby: Nowy Lubosz,
Stary Lubosz, Witkówki, Darnowo;
• Obszar 3 – Gmina Czempiń - obręby: Srocko Wiel-
kie, Piechanin, Nowe Tarnowo, Stare Tarnowo, Piotr-
kowice, Jasień, Słonin, Betkowo;

Zgodnie z art. 24a ust. 4-6 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.) zostanie
wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt
operatu ewidencji gruntów i budynków składający się
z części opisowej i kartograficznej, sporządzony w wy-
niku przeprowadzonej modernizacji.
Wyłożenie dokumentacji odbędzie się:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w
Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami – ul. Aleja Tadeusza Kościuszki
22, w pokoju nr 24, - w dniach od 26 lutego do 18
marca 2015 roku, w godzinach od 9 00 do 1200.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać
się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzy-
skać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu
ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzy-
stanie z tego prawa leży w interesie zainteresowa-
nych, aby na tym etapie postępowania związanego z
modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić
ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w wyznaczonym terminie i
miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie
stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów
postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kar-
tograficznego i ujawnienia nowych danych w ewiden-
cji gruntów i budynków.

O drzwiach otwartych i nie tylko
O nowych kierunkach kształcenia, inwestycjach i sukcesach absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F.
Ratajczaka w Kościanie z dyrektorem szkoły Małgorzatą Durek rozmawia Hanna Grabus.

Dyrektor szkoły Małgorzata Durek w wyremontowanej, przy
wsparciu PZU sali lekcyjnej.

Starosta Kościański zawiadamia

Starosta Kościański, Bernard Turski wspólnie z sta-
rostami: gostyńskim, leszczyńskim i rawickim wyrazili ne-
gatywne stanowisko w sprawie budowy kopalni węgla bru-
natnego Oczkowice zlokalizowanego na terenie gminy Kro-
bia i Miejska Górka.  W stanowisku czytamy m.in. „Wybu-

Nie dla kopalni
dowanie kopalni na tym obszarze spowoduje, nie do odtwo-
rzenia w przyszłości, upadek rolnictwa budowanego przez
pokolenia Wielkopolan i ogólny spadek produkcji rolnej w
skali województwa i kraju, dlatego popieramy stanowisko
społeczności lokalnej i wyrażamy stanowczy sprzeciw”.

Powiat Kościański od lat wspiera organizację zimo-
wego wypoczynku dzieci. Do 23 stycznia 2015 roku organiza-
cje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, stowarzyszenia kul-
tury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe oraz gminy,
szkoły, instytucje 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.

Celem programu „Ferie zimowe na sportowo” jest upo-
wszechnienie aktywnej formy wypoczynku. W tym roku ferie
zimowe trwają od 14 lutego do 1 marca 2015 roku.

Wnioskodawcy mogli się ubiegać o wsparcie finan-
sowe na organizację zawodów, festynów, mistrzostw ama-
torskich, półkolonii o charakterze sportowym, i innych za-
jęć podczas, których prowadzone będą różne formy rekre-
acji ruchowej. Imprezy te muszą być zorganizowane na te-
renie powiatu.

W tym roku wpłynęło 49 ofert na realizację zimowego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dwie oferty nie spełniały
kryteriów regulaminu.

3 lutego 2015 roku Zarząd Powiatu Kościańskiego
podjął uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowa-
nie zadań realizowanych w ramach programu „Ferie zimowe
na sportowo”. W tegorocznym budżecie na realizację progra-
mu przeznaczono kwotę 31 000 złotych.

Szczegółowy wykaz ofert włączonych do Programu „Fe-
rie zimowe na sportowo” znajduje się w uchwale Zarządu Po-
wiatu zamieszczonej na stronie powiatu.                             hg

Ferie zimowe na sportowo
– wsparcie przyznane
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Miłośnicy narciarstwa mają jeszcze dwa dni
na zgłoszenie swojego udziału w XIII Mistrzostwach
Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i
Snowboardzie, które odbędą się 7 marca w Zieleńcu.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Oświa-
ty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w
Kościanie, ul Gostyńska 38, codziennie w godzinach
8:00-15:00. Wówczas koszt zgłoszenia wynosi 70 zło-
tych dla osoby dorosłej. Młodzież szkół ponadgimna-
zjalnych i studenci płacą 50 złotych (należy przed-
stawić legitymację), młodzież z gimnazjum, dzieci
ze szkół podstawowych i młodsi płacą 35 zł. W przy-
padku startu w dwóch konkurencjach opłata dodat-
kowa wynosi 10 złotych.

Osoby, które nie zdążą złożyć zgłoszenia do 27
lutego mogą to zrobić również w dniu zawodów. Wów-
czas jednak opłata za start wyniesie, dla osoby doro-
słej - 75 złotych, dla młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych, i studentów – 55 złotych, dla młodzieży z
gimnazjum, dzieci ze szkół podstawowych i młodszych
- 40 zł. W przypadku startu w dwóch konkurencjach
opłata dodatkowa wynosi 10 złotych. Biuro zawodów
będzie czynne w godzinach od 8:00 do 9:00.

Uiszczenie opłaty startowej uprawnia do ko-
rzystania bezpłatnie w dniu zawodów ze wszystkich
wyciągów Stacji Narciarskiej „Winterpol” i „Gryglów-
ka” w godzinach od godz. 9:00 do 16:00. Opłata star-
towa nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy
zawody zostaną odwołane.

Organizatorami zawodów są: Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie, Uczniowski Klub Sportowy
„Hellada” przy I LO w Kościanie oraz Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Kościanie. Współorga-
nizatorami zawodów są: Urząd Miejski Kościana,
Urząd Gminy Kościan, Urząd Miejski Śmigla, Urząd
Gminy w Czempiniu, Urząd Miasta i Gminy w Krzy-
winiu.

Startujemy o godzinie 10:30 na stoku przy wy-
ciągu „Gryglówka” przy głównym parkingu OSiR-u.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby za-
mieszkałe na stałe lub czasowo na terenie powiatu
kościańskiego. Do uczestnictwa w zawodach dopusz-
cza się wyłącznie osoby, które złożą podpisane wła-
snoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez
przedstawiciela ustawowego, kartę zgłoszenia zawod-
nika.

Zawody zostaną rozegrane wg programu mi-
nutowego. Program ogłoszony zostanie w dniu zawo-
dów, ponadto będzie dostępny na stronie interneto-
wej Starostwa Powiatowego w Kościanie: www.po-
wiatkoscian.pl

Zawodnicy, którzy zapiszą się w terminie do
27 lutego 2015 roku otrzymają pamiątkową czapecz-
kę z polaru.

Szczegółowy regulamin Mistrzostw znajduje
się na stronie internetowej powiatu.  Zainteresowa-
nych zawodami prosimy o kontakt z Wydziałem
Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiato-
wego w Kościanie. Numery telefonów: 0-65 512 70
67, 512 74 33, wew. 28.

Patronat medialny nad zawodami objęła Re-
dakcja Gazety Kościańskiej, Radio ,,Elka” i Telewi-
zja Leszno.                                                                     hg

Dwa dni
na zapisy do ZieleńcaPoniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w marcu i

kwietniu 2015 r.
Apteki w powiecie
1. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 1 marca 2015
2. Apteka- Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 2 marca 2015
3. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 3 marca 2015
4. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 4 marca 2015
5. Apteka ,,Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 5 marca 2015
6. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 6 marca 2015
7. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 7 marca 2015
8. Apteka ,,Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 8 marca 2015
9. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 9 marca 2015
10. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 10 marca 2015
11. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 11 marca 2015
12. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 12 marca 2015
13. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 13 marca 2015
14. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 14 marca 2015
15. Apteka- Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 15 marca 2015
16. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 16 marca 2015
17. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 17 marca 2015
18. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 18 marca 2015
19. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 19 marca 2015
20. Apteka- Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 20 marca 2015
21. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 21 marca 2015
22. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 22 marca 2015
23. Apteka ,,Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 23 marca 2015
24. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 24 marca 2015
25. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 25 marca 2015
26. Apteka ,,Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 26 marca 2015
27. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 27 marca 2015
28. Eskulap Kościan, Al. Kościuszki 15 28 marca 2015
29. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 29 marca 2015
30. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 30 marca 2015
31. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 31 marca 2015
32. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 1 kwietnia 2015
33. Apteka- Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 2 kwietnia 2015
34. Arnika Kościan, os. Jagielońskie 82c 3 kwietnia 2015
35. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 4 kwietnia 2015
36. Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 5 kwietnia 2015
37. Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 6 kwietnia 2015
38. Apteka- Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 7 kwietnia 2015
39. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 8 kwietnia 2015
40. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 9 kwietnia 2015
41. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 10 kwietnia 2015
42. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 11 kwietnia 2015
43. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 12 kwietnia 2015
44. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 13 kwietnia 2015
45. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 14 kwietnia 2015
46. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 15 kwietnia 2015
47. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 16 kwietnia 2015
48. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 17 kwietnia 2015
49. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 18 kwietnia 2015
50. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 19 kwietnia 2015
51. Apteka- Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 20 kwietnia 2015
52. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 21 kwietnia 2015
53. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 22 kwietnia 2015
54. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 23 kwietnia 2015
55. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 24 kwietnia 2015
56. Apteka- Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 25 kwietnia 2015
57. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 26 kwietnia 2015
58. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 27 kwietnia 2015
59. Apteka ,,Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 28 kwietnia 2015
60. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 29 kwietnia 2015
61. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 30 kwietnia 2015

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

Apteki w powiecie

Biuro Powiatowe ARiMR i Zespół Doradczy WODR w Kościanie organizuje na terenie powiatu
kościańskiego szkolenia w zakresie wypełniania wniosków obszarowych w 2015 roku.
Harmonogram szkoleń:
L.p. Data Godzina Gmina Miejsce szkolenia
1. 25.02.2015 10.00 Krzywiń Łuszkowo - sala wiejska
2. 26.02.2015 10.00 Czempiń Sala Urzędu Gminy Czempiń
3. 27.02.2015 10.00 Krzywiń Bieżyń - sala wiejska
4. 03.03.2015 10.00 Śmigiel Centrum Kultury w Śmiglu
5. 04.03.2015 10.00 Śmigiel Żegrówko - sala wiejska
6. 05.03.2015 10.00 Śmigiel Stare Bojanowo - sala wiejska

Zaproszenie dla rolników

powiat Koœciañski


