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Samorz¹dowyOrêdownik

W poniedziałek, 25 stycznia, Starosta Kościański
Bernard Turski wziął udział w konferencji prasowej poświę-
conej działalności szpitala. Wziął w niej udział także dyrek-
tor SP ZOZ dr Piotr Lehmann.

Szanowni Państwo, ubiegły rok był dobrym rokiem
dla szpitala – mówił dyrektor Lehmann. Na wszystkich od-
działach, z wyjątkiem jednego, mieliśmy w poprzednim roku
nadwykonania. Ogólna kwota nadwykonań to suma około 1,5
mln złotych. Z kolei wynik finansowy szpitala (na koniec li-
stopada) to kwota 83 000 zł „in plus”. Zostaje nam do rozli-
czenia grudzień, ale już wiem, że wynik szpitala będzie do-
datni. W poprzednim roku udało nam się zawrzeć ugodę z
NFZ w sprawie wypłaty zaległych pieniędzy za świadczenia
wykonane w latach 2013 i 2014. W sumie za rok 2013 jest to
kwota 487 000 zł, za rok 2015 – 540 000,00. Jest to 25% tego
co NFZ był szpitalowi winien. Pieniądze już wpłynęły na kon-
to szpitala. Oczywiście bylibyśmy bardziej zadowoleni, gdyby
udało nam się wywalczyć całą kwotę, ale zdajemy sobie spra-
wę, że sprawy o dochodzenie finansowe są bardzo trudne i
długotrwałe – zaznaczył dyrektor Lehmann. Jeśli chodzi o
inwestycje to dzięki wsparciu samorządów, możemy realizo-
wać Wieloletni Plan Inwestycyjny. Termin przystosowania
szpitala do wymogów NFZ został przesunięty na koniec 2017
roku, co daje nam trochę spokoju w realizacji założonych in-
westycji. W zeszłym roku wyremontowany został oddział dzie-
cięcy. Obecnie trwają jeszcze drobne prace kosmetyczne. Znaj-
dzie się tam miejsce dla 20 małych pacjentów.  W tym roku
rozpoczęliśmy remont oddziału noworodkowego, jego koniec
przewidziany jest na połowę marca. Bardzo nam zależy na
tym, aby oddział ten zaczął szybko funkcjonować. Obecnie
oddział noworodkowy mieści się na jednym piętrze z oddzia-
łem położniczym. W tym roku chcemy również wyremontować
oddział reumatologiczny. Na 2017 rok zaplanowaliśmy re-
mont oddziału położniczo-ginekologicznego, zakładu opiekuń-
czo-leczniczego oraz oddziału paliatywnego. Kończymy także
remont pracowni kardiometrycznej, powiększona zostanie ona
o kilka pomieszczeń. Nowością będą badania nad obturacyj-
nym bezdechem sennym. Na chwilę obecną tylko dwa szpita-
le w Wielkopolsce wykonują takie badania. Polska niedawno
przyjęła unijną dyrektywę w tej sprawie, a zgodnie z nią m.in.
wszyscy kierowcy zawodowi będą musieli to schorzenie mieć
wykluczone. Obturacyjny bezdech senny jest dość poważnym
problemem. Szacuje się, że 2% kobiet i 4% mężczyzn, czyli
około 1 milion osób w naszym kraju, jest dotkniętych tą cho-
robą. Schorzenie to może powodować zwiększone ryzyko za-
wału serca, depresję czy wypadki samochodowe. – powiedział

Konferencja prasowa w szpitalu
dr Lehmann. W ubiegłym roku w dniach od 25-27 listopada
grupa audytorów z Warszawy i Krakowa z Centrum Monito-
rowania Jakości przeprowadziła w naszym szpitalu audyt.
Zdobyliśmy 89% punktów i udało nam się zdobyć certyfikat
jakości. Jest on przyznawany jednostkom spełniającym naj-
wyższe standardy profesjonalne i etyczne. W sumie jest to
ponad 250 standardów nie tylko klinicznych, ale również za-
rządczych i administracyjnych. Jesteśmy 8 szpitalem w na-
szym województwie, który taki certyfikat posiada. W całej
Polsce posiada go około 200 jednostek świadczących usługi
medyczne. W 2015 roku szpital wziął również udział w audy-
cie zewnętrznym w ramach realizacji „Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” prowadzonego przez
Centralny Ośrodek Koordynujący w Warszawie. Specjaliści z
zakresu radiologii oceniali zdjęcia RTG wykonane przez pra-
cowników szpitala. Przyznali oni naszej jednostce 149 pkt.
(92,54%), dzięki czemu nasz szpital zajął pierwszą pozycję
wśród szpitali w Wielkopolsce. Na koniec dodam, iż budżet
SP ZOZ na 2016 zamyka się kwotą około 40 mln złotych z
czego 25 mln złotych to kontrakt z NFZ, reszta to pozostałe
umowy – powiedział dyrektor Lehmann.

Szanowni Państwo, samorządy z terenu powiatu ko-
ściańskiego od 2010 roku dofinansowują SP ZOZ w Kościa-
nie – mówił Starosta Kościański, Bernard Turski. Przez ten
okres doposażyliśmy szpital kwotą ponad 12 milionów zło-
tych, z czego 84% pochodziło z budżetu Powiatu Kościań-
skiego. Widzimy, że te pieniądze są bardzo dobrze zagospo-
darowane. Cieszymy się, iż prowadzone inwestycje i przy-
stosowanie SP ZOZ do wymogów NFZ idą zgodnie z planem.
Wymóg dostosowania szpitali do standardów pozwalających
ubiegać się o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia
został wydłużony do końca 2017 roku. To daje spokój i czas,
żeby zrobić wszystko solidnie i dokładnie - zaznacza Ber-
nard Turski, Starosta Kościański. Oczywiście zostaną spra-
wy związane z urządzeniem otoczenia wokół szpitala, aby
szpital był bardziej przyjazny dla tych, którzy będą tutaj
przebywali. Może pomyślimy o zorganizowaniu jakiegoś ogro-
du, aby ci pacjenci, którym pozwolą warunki zdrowotne, wy-
szli na spacer czy po prostu odetchnęli świeżym powietrzem.
Budującym jest również fakt, związany z podniesieniem ja-
kości świadczonych usług. Liczba skarg wniesionych do szpi-
tala systematycznie spada. Rośnie za to liczba zadowolo-
nych pacjentów, którzy skorzystali z pomocy medycznej –
powiedział Starosta Turski. W grudniu 2015 roku odbyły się
dwa konwenty starostów poświęcone służbie zdrowia i zasa-
dom finansowania szpitali. Jako starostowie uważamy, iż

obecny system finansowania szpitali powiatowych jest nie-
sprawiedliwy. Szpitale kliniczne od 2010 roku są nawet 3,5-
krotnie wyżej dofinansowywane przez NFZ niż szpitale po-
wiatowe. Z kolei to szpitale powiatowe wykonują ponad 60%
wszystkich usług medycznych na terenie naszego wojewódz-
twa. Uważamy, iż nie może być takiej dysproporcji w finan-
sowaniu szpitali, co zgłosiliśmy dyrektorowi Wielkopolskiego
Oddziału NFZ w Poznaniu. Chcieliśmy także skonsolido-
wać środowisko szpitali powiatowych, aby mieć większą siłę
w negocjacjach z NFZ, niestety kilka szpitali się z tego wy-
cofało i nie udało nam się zmienić proporcji w finansowaniu
szpitali. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że na prośbę
pracowników ratownictwa medycznego, fizjoterapeutów, dia-
gnostów, radiologów, terapeutów, rehabilitantów, dietetyków,
opiekunów medycznych oraz pracowników pionu technicz-
nego wystosujemy do najważniejszych organów państwa,
po przyjęciu przez Radę Powiatu, stanowisko w sprawie
podniesienia płac tym grupom zawodowym.

Podczas konferencji omówiono także kwestię lądo-
wiska dla helikopterów. Ministerstwo Zdrowia wycofało się
z wymogu budowania lądowiska przy każdym oddziale ra-
tunkowym, zwłaszcza tam, gdzie warunki architektoniczne
są trudne. Tak było w przypadku szpitala w Kościanie, gdzie
miejscem na lądowisko miał być dach szpitala. Piotr Leh-
mann zapewnia, że nadal jest zainteresowany wybudowa-
niem miejsca do lądowania, ale koszt sięgnąłby nawet 2,5
mln zł. Stąd szpital pisze wniosek o dotację ze środków
Unii Europejskiej i jeśli uda się zdobyć środki zewnętrzne,
to takie lądowisko powstanie.

W dniu 7 lutego 2016 roku, w Kościanie odbył się trze-
ci etap z cyklu Powstańczych Biegów Przełajowych o Grand
Prix Powiatu Kościańskiego. Organizatorami przedsięwzię-
cia są samorządy: Śmigla, Czempinia, Krzywinia oraz Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie.

W biegu wzięło udział ponad 100 biegaczy. Pierwszy
na mecie był Szymanowski Krzysztof z Kościana, który 10
km przebiegł w czasie 35 minut i 22 sekundy. Drugie miejsce
zajął Damian Kaźmierczak ze Śmigla a trzecie Dawid Mia-
skowski z Leszna. Wśród Pań zwyciężyła Milena Tomaszyk z
Kościana z czasem 43 minuty i 30 sekund. Druga do mety
przybiegła Gabriela Trzepacz z Milejówka. Trzecie miejsce
zajęła Magdalena Nowak zamieszkała w Ujeżdzie-Hubach.
Nagrody zwycięzcom wręczał Starosta Kościański Bernard
Turski.

Powstańczy bieg w Kościanie



luty 20152strona

Miasto Koœcian

Zapraszamy na kolejny wyk³ad pt. „Jak mierzymy wszech-
œwiat?”, który odbêdzie siê 26 lutego br. o godzinie 18:00 i 20:00
w koœciañskim obserwatorium astronomicznym. Wyk³ad popro-
wadzi dr Wojciech Borczyk.

W czasie trwania wyk³adu bêdzie mo¿na us³yszeæ odpowie-
dzi na pytania m.in.: Jak mierzymy odleg³oœci w kosmosie? Dla-
czego wielu XVI wiecznych astronomów odrzuca³o pocz¹tkowo
teoriê Kopernika? Jak w XVII wieku po raz pierwszy „zmierzo-
no” nasz uk³ad s³oneczny? Sk¹d wiemy, jak daleko od nas znaj-
duj¹ siê gwiazdy? Co ma wspólnego œwiat³o œwiecy z pomiarami
odleg³oœci do dalekich galaktyk? Do czego przydaj¹ siê gwiazdy
supernowe? Jak du¿y jest nasz wszechœwiat? Wyk³ad jest nieod-
p³atny, prosimy jednak o zg³oszenie swojego udzia³u dzwoni¹c
lub wysy³aj¹c SMS na numer tel.: 500 014 582.

Wykład na wieży

W środę 17 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty
konkurs ofert na wykonywanie w 2016 roku przez organi-
zacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej
Kościan w zakresie pomocy społecznej, kultury, sztuki i
ochrony dóbr kultury, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i
promocji zdrowia, ochrony zwierząt.

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego
przez Burmistrza Miasta Kościana rozdysponowano w
tym roku łącznie kwotę 161 tys. zł, w tym: 10 tys. zł na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 94 tys. zł
na kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury, 18 tys. zł tury-
stykę i krajoznawstwo, 36 tys. na ochronę i promocję zdro-
wia oraz 3 tys. zł na ochronę zwierząt. W otwartym kon-
kursie ofert organizacje pozarządowe złożyły 62 oferty, z
których 51 ofert otrzymało dotację.

Ogłoszenie wyników z wykazem podmiotów, którym
przekazane zostaną dotacje na 2016 rok znajdą Państwo
na stronie internetowej www.koscian.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Konkurs ofert
rozstrzygnięty

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 07 marca 2016 r. odbędzie się przetarg nieograniczony pisemny na
wydzierżawienie na okres do 3 lat gruntu znajdującego się na nieruchomości w Kościanie przy ul. Kościuszki 5-7.
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 sobotę 20 lutego br. odbyła się V edycja gry miejskiej
„Kryptonim Wolność”. Dla graczy i obserwatorów była to oka-
zja do poznania historii miasta, jego ciekawostek i miejsc zwią-
zanych z bohaterami Powstania Wielkopolskiego. Kościan
zmienił się w miasto powstańcze sprzed blisko wieku. Ożyły
koszary 37 pułku fizylierów, patrole pruskiego zaborcy, które
przejmowały kontrolę nad miastem. Dzięki życzliwości wła-
ścicieli kamienic i punktów usługowych znajdujących się na
rynku udało się odtworzyć wygląd dawnych kamienic. Dzie-
siątki rekonstruktorów, aktorów przypominało życie z począt-
ku XX wieku. O bruk stukały znów końskie kopyta ciągnące
dorożki, a drezyny wróciły na tory. Centrum miasta stało się
wielką planszą do gry, a uczestnicy poruszali się po ulicach
wykonując szereg misji. Drużyny 5-8 osobowe zgłaszały się
poprzez rekrutację elektroniczną, gdzie otrzymywały pierwsze
instrukcje gry. Punkt mobilizacyjny w ratuszu wprowadzał ich
w klimat konspiracji i tajniki czekających tego dnia wyzwań.
Już od godziny 9 pierwsze grupy ruszyły na misje. A nie było ich
mało, bo 51 grup. Drużyny musiały wykazać się sprytem, grą
zespołową jak i tężyzną fizyczną. Na uczestników czekał tor
przeszkód, tor szermierczy, misja morska polegająca na omi-
janiu pola minowego zastawionego w dopływie portowym. Na
jeden dzień odżyła postać ks. Józefa Surzyńskiego, który pota-
jemnie na chórze w farze nauczał graczy pieśni. O godz. 17.00
na kościańskim Rynku odbyło się zakończenie gry z podsumo-

V edycja gry powstańczej
„Kryptonim Wolność”

waniem i rozdaniem nagród. Drużyny, które wykazały się
wybitnymi umiejętnościami w poszczególnych misjach otrzy-
mały odznaki np.: strzelec, kolejarz, zawiadowca, muzyk,
obrońca pamięci itp. V edycję gry miejskiej zwyciężyła: Dru-
żyna Karabinu AK 47, II miejsce zajęła drużyna Orły Wielko-
polskie, natomiast III miejsce zajęła grupa o nazwie Grzmot.

Grę przeprowadziła Agencja Artyleria z grupami re-
konstrukcyjnymi, a współorganizatorami byli Gmina Ko-
ścian, Kościański Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne,
Stadnina Koni Racot, Grodziska Kolej Drezynowa, 15 Pułk
Ułanów Poznańskich. Miasto mogło cofnąć się o wiek wstecz,
dzięki pomocy instytucji i właścicieli kamienic z rynku m.in.:
Conex, Bank BGŻ BNP Paribas, Apteka Grodzka, ELGos,
Cenowy Raj, Kodak EXPRESS.

Dla osób, które nie brały udziału w grze miejskiej rów-
nież przygotowano kilka atrakcji. Dorożka ze Stadniny Koni
w Racocie przewoziła chętnych spod biblioteki wzdłuż Wałów
Żegockiego. Obejrzeć było można też drezynę i salonkę z po-
czątku XIX wieku, które dostarczyła Grodziska Kolej Drezy-
nowa. Dzień wcześniej w piątek w Kościańskim Ośrodku
Kultury odbył się wernisaż wystawy fotografii z poprzednich
edycji gry. W niedzielę nadal można było pozostać pod uro-
kiem okresu międzywojennego i uczestniczyć w niedzielnym
niecodziennym wydarzeniu, jakim był koncert pt. ”Kiepura,
Foxtrot, Kulinaria” w KOK. 

Przez cały 2015 r. miała miejsce rywalizacja spor-
towa pomiędzy Osiedlami Miasta Kościana. Turnieje od-
bywały się w różnych dyscyplinach sportowych. Kolejny raz
zwycięzcą rozgrywek zostało osiedle Wolności, które otrzy-
mało Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana.
Pozostałe osiedla otrzymały dyplomy.

Tradycyjnie zwycięzca rozgrywek otrzymuje na wła-
sność puchar przechodni po trzech zwycięstwach. Należy przy-
pomnieć, że w sportowej rywalizacji Osiedli Miasta Kościa-
na Osiedle Wolności zwyciężyło i puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej otrzymało na własność już trzy razy (poprzed-
nio w 2009, 2012, 2015), a teraz kolejny 10. raz zwyciężyło.

10 zwycięstw Osiedla Wolności

Zapraszamy do wszystkich kościańskich samorządowych przedszkoli i szkół na Drzwi Otwarte, które
zaplanowane są na sobotę 5 marca br. Na spotkaniach w placówkach oświatowych mile widziani będą przy-
szli przedszkolacy i uczniowie oraz ich rodzice.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdą Państwo
na stronie www.koscian.pl oraz w BIP, a także w placówkach oświatowych.

Drzwi Otwarte w przedszkolach i szkołach

Pamiątkowe zdjęcie pod ratuszem

Puchar z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
Piotra Ruszkiewicza oraz Burmistrza Miasta Kościana
Michał Jurgi po raz kolejny odebrał Ireneusz Beszterda
Przewodniczący Rady Osiedla Wolności

Przypominamy, że do 29 lutego br. przyjmowane będą
wnioski o przyznanie nagrody miasta Kościana „Kościan
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 stowarzyszenia
oraz organizacje społeczne i gospodarcze działające na tere-
nie miasta oraz co najmniej 50 mieszkańców miasta.

Formularz wniosku dostępny jest na miejskiej stro-
nie internetowej www.koscian.pl, w zakładce Nagrody Mia-
sta 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 Edukacji, Kultu-
ry i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana, tel. 65
5126217.

Nagroda
„KOŚCIAN DZIĘKUJE”
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gmina Koœcian

W dniu 02.02.2016 r. Gmina Kościan podpisała
umowę z Firmą Handlowo – Usługową Małgorzaty Od-
ważnej z Kamieńca na wykonanie robót budowanych pole-
gających na termomodernizacji i remoncie świetlicy wiej-
skiej w Krzanie. Zakres inwestycji obejmuje termomoder-
nizację budynku świetlicy, w tym ocieplenie ścian ze-
wnętrznych i izolację dachu, wymianę pokrycia dachowe-
go, wymianę stolarki okiennej  i drzwiowej, wymianę pod-
łoży i posadzek z płytek ceramicznych, wykonanie nowych
tynków i okładzin wewnętrznych wraz z malowaniem,
montaż sufitu podwieszanego w sali świetlicy, wymianę

Krzan pięknieje

Świetlica w Krzanie dziś

Wizualizacja odnawianej świetlicy wiejskiej

instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz sanitarnej
wraz z montażem nowego wyposażenia łazienek. Przewi-
dziano również budowę zbiornika bezodpływowego. Inwe-
stycja obejmuje także przebudowę wewnętrznej instala-
cji gazowej wraz z ogrzewaniem gazowym. Wartość pla-
nowanych prac wynosi 339.910,50 zł brutto, a termin za-
kończenia prac ustalono do dnia 29.04.2016 r. Na reali-
zację tego zadania Gmina Kościan złożyła wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu na udzielenie pożyczki uma-
rzalnej.                                                                                 (ksz)

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził Listę wnio-
sków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotację otrzyma
łącznie 36 wniosków – 15 zadań dotyczących dróg powia-
towych oraz 21 obejmujących drogi gminne. Na dofinanso-
wanie zadań obejmujących drogi powiatowe i gminne, prze-
widziana została taka sama kwota dotacji: po 32.215.126
zł.

Gmina Kościan po raz kolejny zakwalifikowała się
do dofinansowania planowanych do przebudowy dróg.
Zgodnie z zatwierdzoną listą, gmina otrzyma 2.647.375
zł  dotacji na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Wodnej i
Pocztowej w Racocie”. Szacowany koszt przedsięwzięcia
wynosi 5.960.475,53 zł. W ramach zadania planuje się
przebudowę ulic Wodnej, część Dworcowej, Łąkowej i Pocz-
towej w zakresie usunięcia starej nietrwałej nawierzchni,
wzmocnienie podłoża oraz ułożenie nowej nawierzchni z
betonu asfaltowego lub kostki betonowej, budowę chodni-
ków i poboczy. Przebudowie ulegnie przepust zlokalizo-
wany na ulicy Wodnej, wyznaczone zostaną strefy zamiesz-
kania, wybudowane zostanie energooszczędne oświetle-
nie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Ponadto plano-
wana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodnej
oraz  przebudowa napowietrznej linii energetycznej w uli-
cy Wodnej i Pocztowej.                                                     (ksz)

Schetynówka
w Racocie
do realizacji

Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął konkurs ofert na
wykonywanie w 2016 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego zadań publicznych będą-
cych realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie
kultury fizycznej. Konkurs ogłoszony był w dwóch obsza-
rach. Do konkursu w zakresie kultury fizycznej złożonych
zostało 12 różnorodnych ofert m.in. na prowadzenie zajęć
sportowo - rekreacyjnych, organizację imprez, szkolenia
dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich
na różnych szczeblach OZPN Leszno lub wyjazdy na za-
wody i imprezy sportowe. Rozdysponowano kwotę 200.000
zł. Ze względów formalnych jedna oferta została odrzuco-
na. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. zakres
rzeczowy zadania, liczbę beneficjentów zadania pochodzą-
cych z Gminy Kościan, liczbę sekcji młodzieżowych, wyso-
kość finansowego udziału własnego, dotychczasowe do-
świadczenia klubów w realizacji tego typu zadań. Kluby
otrzymały następujące dotacje: PKS Racot - 78.000 zł,
JunaTrans Stare Oborzyska - 50.000 zł, Jantar Racot -
25.000 zł, Orlik Kokorzyn, Rywal-Ewmar Kurza Góra i
Tur Turew – po 12.000 zł, Klub Tańca Sportowego „Po-
ezja” z Kościana – 5.000 zł, Klub Karate „Gottsu” Kościan
(dwa zadania) - 5.000 zł w sumie, LKS „Sana” Kościan i
UKS „KSM Tęcza” Kościan - po 500 zł. Na konkurs ofert w
zakresie kultury wpłynęły dwie oferty Stowarzyszenia
„Centrum Rozwoju Gminy Kościan” w Starych Oborzy-
skach. Obie uzyskały akceptację komisji i dofinasowanie
ze środków Gminy Kościan w wysokości 18.900 zł na za-
danie pn. „Moja mała Ojczyzna wczoraj i dziś” oraz na
zadanie „Rodzinna przygoda na romantyczno – bajkowych
szlakach Ziemi Kościańskiej” w wysokości 5.000 zł. Życzy-
my powodzenia w realizacji zaplanowanych działań! (md)

Gminny konkurs ofert

W połowie stycznia br. zakończyły się pra-
ce remontowe w budynku świetlicy wiej-
skiej we Wławiu. Remont rozpoczęty w
listopadzie 2015 r. obejmował demontaż
wewnętrznych skrzydeł drzwiowych i
ościeżnic, wykładziny, podłogi drewnianej
na legarach wraz z rozbiórką filarów z
cegły, usunięcie farby olejnej z lamperii
oraz wykonanie nowej posadzki w po-
mieszczeniach kuchni i sali, obudowanie
podciągów dwuteowych stalowych, wyko-
nanie gładzi gipsowych oraz malowanie
farbą emulsyjną sufitów i ścian w po-
mieszczeniach korytarza, kuchni i sali. Za-
montowano również nowe drzwi drewnia-
ne z ościeżnicami oraz wyłaz na podda-
sze. Wykonawcą prac była Firma Ogólno-
budowlana Adama Szczepaniaka z Boni-
kowa. Koszt prac remontowych wyniósł
34.000 zł.                                                 (ksz)

Remont świetlicy we Wławiu
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Miasto Koœcian

Burmistrz Miasta Kościana
ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora
Zespołu Szkół Nr 4 w Kościanie, ul. 27 Stycznia 1; 64-000 Kościan

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył studia pierwszego stopnia albo
studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych i
w każdym wyżej wymienionym przypadku posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydak-
tycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole
wyższej;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (t.j. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 572 ze zm.) oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.
31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.).
2. Do konkursu może także przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagają-
cym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowa-
ny lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z
wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3. Do konkursu może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscy-
plinarne;
6) spełnia wymagania określone w  ust. 1 pkt. 2), 5), 7) oraz 9).
4. Oferta osoby przystępującej do konkursu musi zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego lub
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiada-
nie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiada-
nie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicz-
nymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela miano-
wanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388);
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypad-
ku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Kościanie.
5. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego Kościana, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan w zamkniętej
kopercie z umieszczonym na tej kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym, numerem telefonu
kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs”, podając nazwę i adres Zespołu Szkół, którego oferta dotyczy. Dodatkowych
informacji o sposobie postępowania przy poświadczaniu przez kandydata dokumentów oraz w zakresie postępowania
konkursowego udziela naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana (tel.
65 512 22 23 lub 65 512 11 11 wew. 302).
6. Termin składania ofert upływa 7 marca 2016 r., godz. 14.00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą
rozpatrywane. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do urzędu.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Kościana.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Kościan

1. Nieruchomości gruntowe obejmujące niżej wymienione
działki, położone w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową i
Modrzewiową, przeznaczone w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ko-
ściana pod tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze
ekstensywnym. Na podstawie decyzji o warunkach zabu-
dowy działki przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej szeregowej.

L.p. Położenie Numer Powierzchnia Cena Wadium

działki działki działki w m2 wywo- w zł

ławcza

netto w zł

1. ul. Sosnowa 2972/64 294 24 000,00 4 800,00

2. ul. Sosnowa 2972/65 292 24 000,00 4 800,00

3. ul. Sosnowa 2972/66 199 16 500,00 3 300,00

4. w rejonie

ul. Modrzewiowej 2972/67 200 16 500,00 3 300,00

5. w rejonie

ul. Modrzewiowej 2972/69 194 16 000,00 3 200,00

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2016r.
o godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim Kościana
przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-
dium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92 8666
0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Ko-
ścianie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znaj-
dującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do
dnia 10 marca 2016r.

2. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o nume-
rach geodezyjnych: 1894/6 zapisaną w Księdze Wieczystej
PO1K/00035332/9, 1845/2 zapisaną w Księdze Wieczystej
PO1K/00039695/9 i 1846/1 zapisaną w Księdze Wieczystej
PO1K/00029610/7 o łącznej powierzchni 0.60.84 ha, zabu-
dowane budynkami biurowo – magazynowymi i zbiorni-
kiem przeciwpożarowym, położone w Kościanie przy ul.
Bernardyńskiej 2, przeznaczone zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny za-
budowy usługowo – mieszkaniowej z dopuszczeniem prze-
mysłu nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016r. o
godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim Kościana
przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203.

Cena wywoławcza: 2 750 000,00 zł
Wysokość wadium:   550 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-
dium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92 8666
0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Ko-
ścianie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znaj-
dującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do
dnia 08 kwietnia 2016r.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca
działki o numerze geodezyjnym: 394/1, 396, 398/2, 399/2,
400/2, 401, 402, 403, 404 o łącznej powierzchni 1.29.62 ha,
zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00053570/1, zlokali-
zowana w m. Pelikan (obręb geodezyjny Sierakowo) na
terenie gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5 Poznań –
Wrocław, przeznaczona zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy
usługowej i tereny parkingów oraz zieleni urządzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016r.
o godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim Kościana
przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203.

Cena wywoławcza: 695 000,00 zł
Wysokość wadium: 139 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa-
dium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92 8666
0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Ko-
ścianie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znaj-
dującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do
dnia 08 kwietnia 2016r.
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Powiat Koœciañski

W pi¹tek 29 stycznia 2016 roku w Warszawie, w siedzibie
Polskiej Agencji Prasowej, Starosta Koœciañski Bernard Turski w
porozumieniu z Fundacj¹ „Rozwój Tak – Odkrywki NIE” zorgani-
zowa³ konferencjê prasow¹ pt. „Samorz¹dy, przedsiêbiorcy i orga-
nizacje pozarz¹dowe razem przeciw odkrywkom wêgla brunatne-
go”.

W konferencji uczestniczyli: Sylwia Maækowiak – Stowarzy-
szenie „Nasz Dom”, Anna Dziadek – Stowarzyszenie „Nie dla kopal-
ni odkrywkowej”, Rados³aw Gawlik – „Rozwój Tak – Odkrywki
NIE”, oraz Tomasz Waœniewski – „Rozwój Tak – Odkrywki NIE”.
    Odrzucenie przez Ministerstwo Œrodowiska „Bia³ej Ksiêgi Ochro-
ny Z³ó¿ Kopalin” wraz z wykazem z³ó¿ wêgla brunatnego, które
mia³y byæ objête prawn¹ i planistyczn¹ ochron¹, choæ jest krokiem
w dobr¹ stronê i chwilowo uspokaja nastroje  -  jednak w ¿aden
sposób nie rozwi¹zuje problemu ochrony z³ó¿ potencjalnie uzna-
nych za strategiczne oraz ewentualnej budowy nowych odkrywko-
wych kopalñ wêgla brunatnego w Polsce - powiedzia³ Starosta
Koœciañski Bernard Turski, podczas konferencji.
  Wspólne, zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec zapisów
Bia³ej Ksiêgi, ³¹cznie kilkudziesiêciu samorz¹dowców (Starostów,
Wójtów, Burmistrzów z Wielkopolski, Lubuskiego, Dolnego Œl¹-
ska, £ódzkiego), radnych, ekspertów, przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych i mieszkañców zagro¿onych ochron¹ z³ó¿ oraz
budow¹ kopalni odkrywkowych, przekaza³o Wiceministrowi Œro-
dowiska prof. Mariuszowi Orionowi-Jêdryskowi  ju¿  w po³owie
grudnia ubieg³ego roku.  Skutek by³ natychmiastowy,  Minister
dokument  wyrzuci³ do kosza...
     Nie oznacza to  jednak, ¿e sprawa jest zamkniêta, a mieszkañcy
mog¹ spaæ spokojne. Problem jest  jedynie od³o¿ony - za jakiœ czas
powróci. Obawy co do przysz³oœci zagro¿onych regionów  sygna-
tariusze  wspólnego stanowiska przekazali w liœcie otwartym na
rêce G³ównego Geologa Kraju (http://rozwojtak-odkrywkinie.pl).

Konferencja Prasowa w siedzibie
PAP – STOP KOPALNI ODKRYWKOWEJ

Objêcie wybranych z³ó¿ wêgla brunatnego prawn¹ i planistyczn¹
ochron¹ przed ewentualnym zagospodarowaniem uniemo¿liwiaj¹-
cym póŸniejsz¹ eksploatacjê tych z³ó¿ by³oby – przypominaj¹ -
drastycznie niekorzystne dla sytuacji spo³eczno-gospodarczej ca-
³ych regionów i poszczególnych gmin. Domagamy siê jednoznacz-
nego stanowiska Rz¹du Rzeczypospolitej dotycz¹cego wy³¹czenia
z listy kopalin uznanych za strategiczne i podlegaj¹cych ochronie,
obszarów wymienionych w Bia³ej Ksiêdze, a tak¿e odst¹pienia od
klasyfikowania wydobycia wêgla brunatnego metod¹ odkrywkow¹
jako celu publicznego bowiem skazuje ono ludzi na wyw³aszczenia
i wysiedlenia z powodu takich inwestycji - napisali w liœcie otwar-
tym samorz¹dowcy i liderzy spo³ecznych protestów przeciw od-
krywkom.
     Starosta Koœciañski Bernard Turski - reprezentuj¹cy samorz¹dy
z Wielopolski, zwróci³ uwagê, ¿e jeœli cokolwiek powinno byæ chro-
nione przez pañstwo to zasoby wód podziemnych, szczególnie
zagro¿one przez ewentualn¹ kopalniê odkrywkow¹ w aglomeracji
poznañskiej. „Kopalnie odkrywkowe s¹ najbardziej inwazyjn¹
metod¹ pozyskiwania surowców energetycznych. Nasz kraj sta-
wia wy³¹cznie na przestarza³e technologie wêglowe, zaniedbuj¹c
efektywnoœæ energetyczn¹, sektor odnawialnych Ÿróde³ energii. Sta-
jemy siê niekonkurencyjni i osamotnieni w Europie i we wspó³cze-
snym œwiecie. Bez energii z wêgla brunatnego, co  jest poza dys-
kusj¹, da siê ¿yæ, bez wody w ¿adnym razie” – powiedzia³ Starosta
Turski.
    Sylwia Maækowiak (Stowarzyszenie „Nasz Dom” z Wielkopol-
ski) oraz Anna Dziadek (Stowarzyszenia  „Nie Kopalni Odkryw-
kowej”, woj. lubuskie) mówi¹c o przyczynach protestów przeciw
planom budowy nowych kopalni zgodzi³y siê, ¿e  wydobycie od-
krywkowe wêgla brunatnego jest ekonomicznie, przyrodniczo, kul-
turowo oraz spo³ecznie zupe³nie nieuzasadnione. Przynosi wiêcej
strat ni¿ po¿ytku, rodzi niepokoje i napiêcia spo³eczne.

    Rados³aw Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Eko-Unia i Wiceprze-
wodnicz¹cy Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki
NIE” - wezwa³ do radykalnej zmiany kierunków rozwoju polskiej
energetyki. Nasz kraj stawiaj¹c dot¹d wy³¹cznie na przestarza³e
technologie wêglowe, zaniedbuj¹c efektywnoœæ energetyczn¹, sek-
tor innowacyjnych, odnawialnych i rozproszonych Ÿróde³ energii,
staje siê niekonkurencyjny i osamotniony w Europie. Bezpieczeñ-
stwo energetyczne Polski  nie mo¿e opieraæ  siê jedynie na wydoby-
ciu i spalaniu paliw kopalnych, pozyskiwanych przy pomocy naj-
bardziej dewastuj¹cej œrodowisko metody, jak¹ jest odkrywka.

  Inicjator listu otwartego do Ministra, Tomasz Waœniewski (Fun-
dacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”) zwróci³ uwagê na potrzebê
rozwi¹zañ systemowych co da poczucie stabilnoœci i bezpiecznego
wyznaczania kierunków rozwoju ze strony samorz¹dów oraz lo-
kalnych œrodowisk i przedsiêbiorców. Dlatego - powiedzia³, jeste-
œmy gotowi do debaty o problemach spo³ecznych i œrodowisko-
wych, z którymi wi¹¿e siê budowa nowych kopalni odkrywko-
wych, oraz o alternatywnych modelach rozwoju polskiej energety-
ki. Oczekujemy wszyscy: mieszkañcy, przedsiêbiorcy, samorz¹dy
na dialog, oraz zaproszenie do rozmowy ze strony Ministerstwa
Œrodowiska - podkreœlili na koniec uczestnicy konferencji.

Starostwo Powiatowe w Kościanie zaprasza wszyst-
kich uczniów szkół podstawowych, uczestników warszta-
tów terapii zajęciowej oraz podopiecznych ośrodka rehabi-
litacyjnego z terenu powiatu kościańskiego do udziału w
konkursie na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną”

Celem konkursu jest propagowanie tradycji zwią-
zanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, popularyzacja
twórczości własnej, ocalenie od zapomnienia typowych
form twórczości ludowej związanych z okresem Wielka-
nocnym oraz uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk pla-
stycznych.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie
mogą wykonać pracę konkursową w dowolnej technice
przy użyciu dowolnych materiałów w jednej z dwóch ka-
tegorii (pisanka wielkanocna oraz palma wielkanocna
o wysokości maksymalnej 1 metr). Zgłaszane do kon-
kursu prace można wykonać indywidualnie (klasy I-III
oraz IV-VI szkoły podstawowej) lub grupowo (ucznio-
wie podstawowej szkoły specjalnej i uczestnicy warsz-
tatów terapii zajęciowej oraz ośrodka rehabilitacyjne-
go z terenu powiatu kościańskiego), grupa nie może jed-
nak przekraczać trzech osób. W opisie zgłoszonej pracy
musi widnieć: imię i nazwisko autora, klasa i nazwa
szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Uczestnicy kon-
kursu powinni dostarczyć swoje prace w terminie do 26
lutego 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Kościa-
nie, ul. Gostyńska 38 - punkt informacyjny.

Komisja konkursowa oceni nadesłane prace 4 mar-
ca 2016 roku. Komisja wyłoni spośród nadesłanych prac
zwycięzców trzech pierwszych miejsc oraz przyzna wyróż-
nienia. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają
nagrody rzeczowe. Przy wyborze zwycięskich prac komi-
sja będzie brała pod uwagę tradycyjność i oryginalność
pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne oraz
trwałość formy i samodzielność wykonania. Autorzy na-
grodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy kon-
kursu, za pośrednictwem szkoły lub placówki, zostaną po-
wiadomieni o terminie i miejscu uroczystego podsumo-
wania konkursu.

Konkurs
na Najpiękniejszą
Ozdobę Wielkanocną

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Ko-
ściańskiego udzielana jest w trzech punktach nieodpłatnej
pomocy prawnej, w tym jednym prowadzonym przez organi-
zację pozarządową.

Lokalizacja oraz harmonogram działania punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym sta-
nie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania doty-
czącego jej problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w za-
kresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-
administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów są-
dowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, rad-
cy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądwoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw po-
datkowych związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej,  z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlo-
wego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej dzia-
łalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycz-
nej:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie
się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależ-
nie pobranego świadczenia,
• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie
o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• która posiada ważną legitymację weterana albo legityma-
cję weterana poszkodowanego,
• która nie ukończyła 26 lat,
• która ukończyła 65 lat,
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji
zagrożenia lub poniosła straty.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wy-
magane jest przedłożenie osobie udzielającej pomocy praw-
nej dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzysta-
nia z pomocy lub oświadczenia osoby uprawnionej. Tak więc:
• osoba fizyczna, której w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkłada oryginał
albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy spo-
łecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
• osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny przedkła-
da ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatant przedkłada zaświadczenie, o którym mowa w
ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• weteran przedkłada ważną legitymację weterana albo le-
gitymację weterana poszkodowanego,
• osoba, która nie ukończyła 26 lat przedkłada dokument
stwierdzający tożsamość,
• osoba, która ukończyła 65 lat przedkłada dokument stwier-
dzający tożsamość,
• osoba, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub ponio-
sła straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, kata-
strofy naturalnej lub awarii technicznej składa oświadcze-
nie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienio-
nych w tym przepisie.
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Gmina Koœcian

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania

miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

oraz strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektów na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa         w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Kościan:
uchwały Nr XI/137/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrę-
bie wsi Widziszewo,
uchwały  Nr XI/138/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrę-
bie wsi Nowe Oborzyska,
oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziały-
wania w/w projektów na środowisko
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzi-
bie Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000
Kościan.
Wnioski i uwagi w przedmiotowych sprawach zainte-
resowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej
do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, ul.
Młyńska 15, 64-000 Kościan, lub  za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry-
wania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na
adres: sekretariat@gminakoscian.pl w terminie  do 21
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ko-
ścian.

Wójt Gminy Kościan

Jak co roku na przełomie stycznia i lutego odbywa-
ły się Halowe Mistrzostwa Gminy Kościan w Piłce Nożnej
2016. Wśród drużyn zrzeszonych w OZPN Leszno najlep-
sza okazała się reprezentacja PKS Racot przed drużyna-
mi JunaTrans Stare Oborzyska, Team Stare Oborzyska i
Orlik Kokorzyn. Rywalizację w kategorii drużyn niezrze-
szonych, do której przystąpiło 8 zespołów, wygrała piąty
raz z rzędu ekipa Team Stare Oborzyska przed Koroną
Sierakowo, Strzelcem Darnowo i Rywalem II Kurza Góra.
W kategorii juniorów triumfował zespół JunaTrans Stare
Oborzyska przed PKS Racot. Kategorię trampkarzy wy-
grał PKS I Racot przed zespołami JunaTrans I Stare Obo-
rzyska, PKS II Racot i Junatrans II Stare Oborzyska.
Wśród młodzików pierwsze miejsce zajął PKS I Racot
przed ekipami JunaTrans I Stare Oborzyska, Dziewczęta
JunaTrans Stare Oborzyska i PKS II Racot. Kategorię or-
lików zdominowały trzy zespoły PKS Racot przed SP Sta-
re Oborzyska. W najmłodszej kategorii żaków triumfo-
wał zespół JunaTrans Stare Oborzyska przed PKS Racot.

(md)Triumfatorzy turnieju drużyn zrzeszonych z Przewodniczącym Rady Gminy Janem Szczepaniakiem

Halowe Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej

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

Weronika Kośmider - uczennica
klasy trzeciej Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Racocie została laure-
atką Wojewódzkiego Konkursu Biologicz-
nego. Konkurs składał się z etapów szkol-
nego, rejonowego i wojewódzkiego. W eta-
pie szkolnym Weronika uzyskała 47
punktów na 50 możliwych, a w etapie
rejonowym wymagane 40 punktów na 50
możliwych do zdobycia. Etap wojewódz-
ki odbył się 12 lutego 2016 roku w Gim-
nazjum nr 43 PTPN w Poznaniu. Do  kon-
kursu przystąpiło 84 uczniów z wojewódz-
twa wielkopolskiego. Na rozwiązanie te-
stu uczniowie mieli 90 minut. Laure-
atem konkursu został każdy uczestnik
finału, który otrzymał minimum 42 na
50 możliwych do zdobycia punktów.  We-
ronika uzyskała 46 punktów i tytuł lau-
reata. Sukces Weroniki jest tym więk-
szy, że jest pierwszą laureatką w histo-
rii Gimnazjum w Racocie.

Weronika, jako laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Biologicznego, jest
zwolniona z obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego z części przy-
rodniczej. Z tej części egzaminu otrzymu-
je automatycznie najwyższy możliwy
wynik. Ponadto uzyskuje roczną ocenę
celującą  z biologii. W pierwszej kolejno-
ści przysługuje jej przyjęcie do wybranej
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
Uczennicę do konkursu przygotowywała
nauczycielka biologii – Anita Bąk. Gra-
tulujemy!                                               (md)

Sukces uczennicy z Racotu

Koło Strzeleckie w Widziszewie
oraz

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan
zapraszają na

„Wiosenne Zawody Strzeleckie”
które odbędą się w niedzielę 20 marca 2016 r.

od godziny 14.00
na strzelnicy sportowej w Widziszewie
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Powiat Koœciañski

Od 2007 roku realizowany jest przez Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie, Stację Badawczą PZŁ w Czempiniu
i myśliwych „Program regulacji liczebności lisa Vulpes
vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościań-
skiego w celu restytucji zająca szaraka Lepuseuropaeus.
Polowanie, które odbyło się w sobotę 6 lutego 2016 roku,
jest kolejnym etapem programu.

W latach 2008-2015 dzięki prowadzonemu progra-
mowi liczba lisów w Powiecie Kościańskim spadła z 9 do
6 osobników na 1000 ha powierzchni. By skutecznie po-
móc zającom i innej drobnej zwierzynie naukowcy uwa-
żają, że najlepiej byłoby, gdyby na tym obszarze występo-
wały 1 lub 2 lisy. W tym samym okresie odnotowano sta-
bilizację poziomu liczebności zajęcy (ok. 30 osobników /
1000 ha).

W programie odbudowy populacji zwierzyny drob-
nej bierze udział sześć kół łowieckich oraz dwa Ośrodki
Hodowli Zwierzyny z Racotu i Czempinia.

Na przełomie stycznia i lutego organizowane są
wieńczące sezon łowów, powiatowe polowania. 6 lutego
odbyło się pierwsze z zaplanowanych na ten rok polowań,
a od początku wspólnych działań było to polowanie czter-
naste. W polowaniu brało udział 68 myśliwych którzy po-
zyskali łącznie 54 lisy. Największy sukces osiągnęli, legi-
tymujący się wynikiem 5 lisów, Marek Ostrowski z Koła
Łowieckiego „Szarak” Krzywiń i Piotr Kaźmierczak z Koła
Łowieckiego „Knieja” Śmigiel. Uroczysty pokot miał miej-
sce na terenie Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.

1. Apteka - Tesco Koœcian, ul. Œmigielska 53a 24 lutego 2016
2. Apteka Nac³awska Koœcian, ul. Nac³awska 10/1 25 lutego 2016
3. Apteka „Z misiem”Koœcian, ul. Œmigielska 12E 26 lutego 2016
4. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 27 lutego 2016
5. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 28 lutego 2016
6. Apteka Koœcian,

„Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 29 lutego 2016
7. Œw. £ukasz Koœcian, ul. Szkolna 54 1 marca 2016
8. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 2 marca 2016
9. Na Deptaku Koœcian, ul. Wroc³awska 22 3 marca 2016
10. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 4 marca 2016
11. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 5 marca 2016
12. Apteka - Kaufland Koœcian, al. Koœciuszki 9 6 marca 2016
13. Arnika Koœcian,

os. Jagielloñskie 82c 7 marca 2016
14. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 8 marca 2016
15. Œw. £ukasz Koœcian, ul. Szkolna 54 9 marca 2016
16. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 10 marca 2016
17. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 11 marca 2016
18. Apteka - Tesco Koœcian, ul. Œmigielska 53a 12 marca 2016
19. Apteka Nac³awska Koœcian, ul. Nac³awska 10/1 13 marca 2016
20. Apteka

„Z misiem” Koœcian, ul. Œmigielska 12E 14 marca 2016
21. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 15 marca 2016
22. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 16 marca 2016
23. Apteka Koœcian,

„Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 17 marca 2016
24. Œw. £ukasz Koœcian, ul. Szkolna 54 18 marca 2016
25. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 19 marca 2016
26. Na Deptaku Koœcian, ul. Wroc³awska 22 20 marca 2016
27. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 21 marca 2016
28. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 22 marca 2016
29. Apteka - Kaufland Koœcian, al. Koœciuszki 9 23 marca 2016
30. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 24 marca 2016
31. Apteka - Tesco Koœcian, ul. Œmigielska 53a 25 marca 2016
32. Œw. £ukasz Koœcian, ul. Szkolna 54 26 marca 2016
33. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 27 marca 2016
24. Arnika Koœcian,

os. Jagielloñskie 82c 28 marca 2016
35. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 29 marca 2016
36. Apteka Nac³awska Koœcian, ul. Nac³awska 10/1 30 marca 2016
37. Apteka „Z misiem”Koœcian, ul. Œmigielska 12E 31 marca 2016
38. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 1 kwietnia 2016
39. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 2 kwietnia 2016
40. Apteka Koœcian,

„Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 3 kwietnia 2016
41. Œw. £ukasz Koœcian, ul. Szkolna 54 4 kwietnia 2016
42. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 5 kwietnia 2016
43. Na Deptaku Koœcian, ul. Wroc³awska 22 6 kwietnia 2016
44. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 7 kwietnia 2016
45. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 8 kwietnia 2016
46. Apteka - KauflandKoœcian, al. Koœciuszki 9 9 kwietnia 2016
47. Arnika Koœcian,

os. Jagielloñskie 82c 10 kwietnia 2016
48. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 11 kwietnia 2016
49. Œw. £ukasz Koœcian, ul. Szkolna 54 12 kwietnia 2016
50. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 13 kwietnia 2016
51. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 14 kwietnia 2016
52. Apteka - Tesco Koœcian, ul. Œmigielska 53a 15 kwietnia 2016
53. Apteka Nac³awska Koœcian, ul. Nac³awska 10/1 16 kwietnia 2016
54. Apteka „Z misiem”Koœcian, ul. Œmigielska 12E 17 kwietnia 2016
55. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 18 kwietnia 2016
56. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 19 kwietnia 2016
57. Apteka Koœcian,

„Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 20 kwietnia 2016
58. Œw. £ukasz Koœcian, ul. Szkolna 54 21 kwietnia 2016
59. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 22 kwietnia 2016
60. Na Deptaku Koœcian, ul. Wroc³awska 22 23 kwietnia 2016
61. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 24 kwietnia 2016
62. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 25 kwietnia 2016
63. Apteka - Kaufland Koœcian, al. Koœciuszki 9 26 kwietnia 2016
64. Arnika Koœcian, os. Jagielloñskie 82c 27 kwietnia 2016
65. Centralna Koœcian, ul. Rynek 19 28 kwietnia 2016
66. Œw. £ukasz Koœcian, ul. Szkolna 54 29 kwietnia 2016
67. Grodzka Koœcian, ul. Rynek 28 30 kwietnia 2016

4 tysiące uczniów z całego powiatu kościańskiego
uczestniczyło w kampanii społecznej ,,Dopalacze wypa-
lają’’. Podsumowano ją w miniony czwartek na gali fina-
łowej w Kościańskim Ośrodku Kultury.

Kampania ruszyła w listopadzie 2015 r. W tym
czasie cykl spotkań z młodzieżą pt. ,,Scenariusz życia’’ i
warsztaty filmowe poprowadził Paweł Under Przewoźny
- twórca filmowy, reżyser, mówca motywacyjny i raper. O
swojej walce z uzależnieniami opowiadał też Dobromir
,,Mak’’ Makowski - pedagog ulicy, raper, twórca fundacji
Młodzi dla Młodych.

- Dobrnęliśmy do końca tego pilotażowego, in-
nowacyjnego programu, który ma szansę być reali-
zowany w całej Wielkopolsce. Uczestniczyło w nim
cztery tysiące młodych ludzi, a na Facebooku zano-
towaliśmy ponad 120 tysięcy wejść. Dziękuję wam
za to, że potrafiliście powiedzieć ,,nie’’ handlarzom
śmierci - powiedział starosta Bernard Turski, dziękując
samorządom, służbom i instytucjom za pomoc w realiza-
cji projektu.

Podczas gali podsumowano konkursy na film i pla-
kat antydopalaczowy. Jury oceniło 19 filmów i 31 plaka-
tów. Laureatami pierwszej nagrody za spot filmowy w ka-
tegorii praca zbiorowa zostali uczniowie Zespołu Szkół
im. Marii Konopnickiej w Kościanie z klas I a, III a, III b i
III c szkoły przysposabiającej do pracy i gimnazjum, a

Dopalacze wypalają
wyróżnienie przyznano: Magdalenie Szukalskiej, Jolan-
cie Olejnik, Marcie Ciszak, Julii Sołtysiak, Zofii Przybył,
Aleksandrze Bartkowiak i Barbarze Swiniarskiej. W ka-
tegorii prac indywidualnych nagrodzono Kamila Grzegor-
czuka. Natomiast wśród plakatów nagrodzono prace: Ju-
lii Sołtysiak i Zofii Przybył (praca zbiorowa), Olgi Sałac-
kiej (praca indywidualna), a wyróżnienie otrzymała Jo-
anna Skotarek.

Galę zakończyła część muzyczna, w której zagrali:
raper Paweł Under Przewoźny i rockowy zespół ANN.

Szansa dla zajęcy
Za przykładem naukowców, urzędników i myśliwych w
Powiecie Kościańskim poszły okoliczne powiaty. Program
realizowany jest od kilku sezonów na terenie powiatów:
leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, wolsztyńskiego
i górowskiego.

W ramach realizacji Programu, by poprawić wa-
runki bytowania drobnej zwierzyny: zajęcy i kuropatw
Starostwo Powiatowe w Kościanie zakupuje nasiona gor-
czycy do wysiewu poplonów ozimych. Zainteresowanych
rolników nie brakuje. Nasiona są kolportowane poprzez
biorące udział w programie koła łowieckie i OHZ - ty.  W
pierwszym roku realizacji tego pomysłu rozdano 3 tony
nasion gorczycy. W kolejnym zakupiono 2 tony nasion.

Dyżury aptek
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