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W nietypowy sposób, kajakiem wzdłuż rzeki, przybyli
na konferencję prasową połączoną z otwarciem jazu i ścież-
ki rowerowej, Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga,
Wójt Gminy Kościan Henryk Bartoszewski, Zastępca
Wójta Andrzej Przybyła oraz Dyrektor Oddziału Rejono-
wego w Lesznie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych Franciszek Halec. Rowerami od stro-
ny Kiełczewa przyjechali radni gminni i powiatowi oraz
projektant ścieżki.

Miejsce konferencji 4 grudnia br. – nowo powstały jaz
na Kościańskim Kanale Obry wybrano nieprzypadkowo.
Oddanie inwestycji budowy jazu wartej 2,5 mln oraz bie-
gnącej do Kiełczewa ścieżki rowerowej wykonanej za 200
tys. zł jest podsumowaniem kolejnego etapu prac rewita-
lizacyjnych na Obrze oraz nakładów na rozwój infrastruk-
tury rekreacyjnej. Budowla na rzece łączy alejki spacero-
we parku miejskiego z gminną ścieżką rowerową. A jej
główne zadanie to regulowanie poziomu wody, z możliwo-
ścią jej wypiętrzenia o 60 cm. Ma umożliwić pływanie
łódkami płaskodennymi i kajakami, więc z obu stron po-
wstały przenioski. Całości ma dopełnić wyremontowane
koryto rzeki w granicach miasta – Kościański Kanał Obry
i Kanał Ulgi w kształcie serca. Łącznie na ten cel woje-
wództwo wielkopolskie przeznaczyło 5 mln zł.

Goście i gospodarze konferencji uroczyście przecięli
wstęgę, oddając jaz i ścieżkę rowerową. Zachęcali jedno-
cześnie mieszkańców Kościana i okolic do czynnej rekre-
acji, a niebawem już latem, po zakończeniu odmulania i
umacniania brzegów rzeki, do uprawiania turystyki kaja-
kowej po trasie w kształcie serca.

Kajakiem
na otwarcie jazu

Burmistrz Michał Jurga z Wójtem Henrykiem Bartoszew-
skim, mimo grudniowej aury, przypłynęli kajakiem na kon-
ferencję prasową na jazie

Było też oficjalne przecięcie wstęgi przez gospodarzy i gości
otwarcia

W piątek 27 grudnia 2013r. o godz. 12.00 na Placu I.
Paderewskiego w Kościanie w ramach obchodów 95. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego odbyła się uroczystość patrio-
tyczna upamiętniająca jedyne zwycięskie w historii Polski
powstanie.

27 grudnia br. rozpoczęła sie podróż w przeszłość do Ko-
ściana powstańczego. W rocznicę rozejmu w Trewirze w poło-
wie lutego 2014r. odbędzie się trzecia edycja powstańczej gry
miejskiej pn. „Kryptonim Wolność”. Akcja gry ma przypomnieć
młodym mieszkańcom heroiczną postawę patriotyczną ko-
ściańskich skautów, a oparta będzie na autentycznych wyda-
rzeniach jednego z najważniejszych epizodów Powstania Wiel-
kopolskiego – rozbrojenia garnizonu niemieckiego przez gru-
pę nastoletnich harcerzy z kościańskiej Rezerwy Skautowej

Pamięci
Powstańców Wielkopolskich

im. Jana III Sobieskiego i wyzwolenia przez nich miasta. Za-
planowane działania będą urealniały wyobrażenia historycz-
ne z grudnia 1918r. i angażowały w wydarzenia patriotyczne
młodzież oraz obserwatorów odtwarzanych w przestrzeni
miejskiej wydarzeń. W grze miejskiej Kościan będzie wielką
planszą, a uczestnicy graczami rozwiązującymi zagadki.

Tegoroczną edycję powstańczej gry miejskiej dofinanso-
wała Fundacja BZWBK, przekazując na ten cel 6 tys. zł.

W lutym przyszłego roku zaplanowane jest również
XVIII Seminarium historyków powstania wielkopol-
skiego 1918-1919 pt. „Ku prawdzie. Historycy powsta-
nia wielkopolskiego w pamięci następców.”
Szczegóły na temat wydarzeń niebawem na plakatach i stro-
nie www.koscian.pl. Zapraszamy.
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Informujemy, że Wójt Gminy Kościan zarządze-
niem nr 53/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku ogłosił
otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2014 roku
zadań publicznych będących realizacją zadań samo-
rządu gminnego w zakresie kultury fizycznej. W kon-
kursie ofert mogą startować organizacje pozarządo-
we zamierzające realizować zadania na rzecz miesz-
kańców Gminy Kościan i wnioskować o wsparcie
przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej, a w szcze-
gólności:
1.  Prowadzenie szkolenia sportowego w szczególno-
ści dla dzieci i młodzieży polegające na:
    - prowadzeniu zajęć treningowych;
    - organizowaniu zgrupowań sportowych;
    - organizowaniu i udziału w zawodach w ramach
współzawodnictwa sportowego;
    - organizowaniu i udziału w innych zawodach oraz
turniejach sportowych.
2. Zadania związane z aktywnym wypoczynkiem spor-
towo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży.
3.  Pozostałe zadania z zakresu sportu, kultury fi-
zycznej i rekreacji ruchowej.

Wysokość zaplanowanych środków w konkursie
ofert w zakresie kultury fizycznej wynosi zgodnie z
projektem budżetu Gminy Kościan na 2014 rok -
200.000,00 zł.
Oferty realizacji zadań należy składać do poniedział-
ku 27 stycznia 2014 roku włącznie w Urzędzie Gmi-
ny Kościan ul. Młyńska 15 (decyduje data wpływu).

Pełen tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
oraz wzór oferty wraz z załącznikami dostępne są na
stronie internetowej www.gminakoscian.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Szczegółowych infor-
macji na temat konkursu ofert udziela koordynator
ds. współpracy Gminy Kościan z organizacjami poza-
rządowymi - Zastępca Wójta Gminy Kościan, tel.
65 512 10 01.                                                           (md)

Gminny
konkurs ofert

W dniu 19 listopada gościliśmy w Urzędzie Gminy Ko-
ścian prezesa zarządu spółki POLENERGIA Dystrybucja -
Krzysztofa Pubrat. Spółka wybudowała stację wysokiego
napięcia GPZ 110/15kV w Widziszewie. Uzyskanie warun-

Spotkanie z przedstawicielami POLENERGII
ków na podłączenie stacji do sieci wysokiego napięcia po-
zwoli na wybudowanie linii 110 kV i podłączenie stacji
do linii energetycznej przebiegającej przy szkole w Przy-
siece Starej. Prace zostaną wykonane do końca marca

2014 roku. Wybudowana stacja będzie mogła zasilać w
energię elektryczną nowych inwestorów. Dla zapewnie-
nia najwyższych standardów stacja posiada dwa trans-
formatory w układzie H5, co zapewnia jej bezawaryjną
pracę. Stacja posiada 16 polową rozdzielnię 15 kV z moż-
liwością jej rozbudowy. Taka liczba pól umożliwi przyłą-
czenie wszystkich odbiorców w Strefie Aktywizacji Go-
spodarczej w Widziszewie. Wybudowana stacja jest jedną
z najnowocześniejszych stacji elektroenergetycznych tego
typu w Polsce. Plany rozwoju terenu położonego w Widzi-
szewie zostały  bardzo dobrze ocenione przez  prezesa
spółki POLENERGIA, który złożył deklarację o wprowa-
dzeniu do planów inwestycyjnych na rok 2014 prac zwią-
zanych z  budową sieci pierścieniowej, która umożliwi
podanie energii elektrycznej na ten teren. Budowa sieci
energetycznej będzie możliwa po opracowaniu planu miej-
scowego i wprowadzeniu dróg wewnętrznych. Wydziele-
nie dróg wewnętrznych pozwoli na  lokowanie się nowych
inwestorów na działkach o powierzchni od 1 do 5 ha.  Po
uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa na zmianę sposobu
użytkowania 24 ha gruntów rolnych III klasy zostanie
przygotowany kolejny plan miejscowy. W ten sposób nowy
obszar o powierzchni 40 ha w naszej gminie zostanie przy-
gotowany pod nowych inwestorów. Zachętą do budowy sieci
energetycznej są dodatkowo obszary, dla których opraco-
wywany jest plan miejscowy w gminie Śmigiel. Dla tere-
nu położonego przy nowo wybudowanej drodze powiato-
wej od drogi krajowej nr 5 do fabryki dachówki Creaton
radni Gminy Śmigiel podjęli stosowną uchwałę. Wspól-
ne działania samorządów i firm zajmujących się dostawą
energii elektrycznej oraz gazu, a także rozpoczęcie budo-
wy drogi krajowej S5 przyczynią się do rozwoju Strefy
Aktywizacji Gospodarczej w Widziszewie.                  (ap)

Miasto i Gmina Kościan 4 grudnia br. wspólnie pro-
mowali nowe inwestycje. Przy okazji otwarcia nowego jazu
na kanale obrzańskim szefostwo Gminy Kościan dokona-
ło oficjalnego otwarcia ścieżki rowerowej przebiegającej
od ronda w Kiełczewie wzdłuż drogi krajowej nr 5 i Kana-
łu Obry przez wspomniany jaz do Parku Kajetana Mo-
rawskiego w Kościanie. Droga rowerowa ma długość 470
m i posiada nawierzchnię z kostki betonowej brukowej.
Od strony ronda stanowi ciąg pieszo - jezdny wraz ze zjaz-
dami do pól i posesji. Inwestycja kosztowała 208.807,63
zł i została wsparta przez Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad poprzez przekazanie części materia-
łów budowlanych. Wykonawcą zadania było Przedsiębior-

Nowa ścieżka rowerowa w Kiełczewie
stwo Drogowe „Dromar Bis” Marcina Marszałka z No-
wej Wsi. Na uroczystość otwarcia włodarze gmin, radni,
wykonawcy oraz zaproszeni goście dotarli kajakami, ro-
werami oraz pieszo. Miejsce i czas uroczystości wybrano
nieprzypadkowo, gdyż obie inwestycje zakończono w
ostatnim czasie. Budowla na rzece łączy alejki spacero-
we parku miejskiego z gminną ścieżką rowerową i nowo-
powstały most jest pierwszym łączącym miasto i gmi-
nę. Głównym zadaniem jazu jest uregulowanie poziomu
wody. Dzięki spiętrzeniu wody możliwe będzie uprawia-
nie w granicach miasta i gminy turystyki wodnej. Po obu
stronach jazu powstały małe przystanie dla kajakarzy.

(md)
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Projekt zakłada, że przyszłoroczne dochody powia-
tu wyniosą 57.791.292 złotych. Wydatki budżetowe
zaplanowano na kwotę 60.269.328 złotych.

Planowany niedobór, który wynosi 2.478.036 milio-
nów złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytu-
łu emisji obligacji komunalnych, które Zarząd w związ-
ku z koniecznością spłaty zaciągniętych wcześniej zo-
bowiązań zaplanował na kwotę 5.000.000 złotych.

Taka prognoza budżetowa jest w oparciu o przepisy
ustawy o finansach publicznych, podobnie jak w po-
przednich latach całkowicie bezpieczna.

Mimo niełatwej, ogólnopolskiej sytuacji budżeto-
wej Zarząd Powiatu Kościańskiego nie rezygnuje z in-
westycji. W tym roku największymi inwestycjami po-
wiatowymi była przebudowa 16 km drogi z Kościana
przez Spytkówki, Stary Gołębin, Donatowo do granicy
z Powiatem Śremskim oraz inwestycje w szpitalu, m.in.
budowa bloku operacyjnego. W roku 2014 wydatki ma-
jątkowe, czyli przeznaczone na inwestycje, Zarząd
Powiatu zaplanował na kwotę 7.870.613 złotych co
stanowi  13,06 %  wydatków ogółem.

Łącznie na wydatki drogowe w projekcie budżetu
Zarząd Powiatu zaplanował kwotę 7.942.793 złotych.
Kwota ta stanowi 13,18 % budżetowych wydatków ogó-
łem. Na kwotę tę składają się - poza wydatkami ma-
jątkowymi, inwestycyjnymi które oszacowano na
5.060.503 złotych - także wydatki na bieżące utrzy-
manie dróg, powierzchniowe utrwalenia, remonty dróg,
budowę chodników.

W przyszłym roku w ramach inwestycji drogowych
planowana jest m.in. przebudowa ulicy Wielichowskiej

Budżet Powiatu Kościańskiego na 2014 rok
w Kościanie (I etap prac), szacowana wartość zadania
to kwota 2.000.000 zł oraz ulicy Szkolnej. Planowany
jest także remont drogi Widziszewo - Wonieść. Inną
oczekiwaną inwestycją, planowaną na przyszły rok,
będzie budowa ścieżki rowerowej z Czempinia do Iłów-
ca, a także ścieżki rowerowej w granicach miejscowo-
ści Darnowo. Nowej  ścieżki rowerowej w kierunku Krzy-
winia doczekają się też mieszkańcy Lubinia. Powsta-
nie ona w granicach miejscowości.

W ciągu dwóch poprzednich lat Zarząd Powiatu Ko-
ściańskiego wsparł rozwój infrastruktury SP ZOZ w
Kościanie kwotą ponad 6 milionów złotych. W 2012
roku powstały nowe oddziały chirurgii, ortopedii i trau-
matologii narządu ruchu. W roku 2013 powstały w
szpitalu pomieszczenia sterylizatorni i w stanie su-
rowym pomieszczenia, w których będzie blok opera-
cyjny. Na 2014 rok Zarząd Powiatu zaplanował dota-
cję dla szpitala w wysokości 2.020.000 złotych. Środ-
ki te zostaną przeznaczone na dalsze inwestycje na
bloku operacyjnym oraz na zakup sprzętu dla SP ZOZ
w Kościanie.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych za-
planowano wydatki i zakupy inwestycyjne w starostwie
m.in. modernizację kotłowni, przebudowę przyłącza
elektrycznego oraz wymianę rozdzielni prądu i opraco-
wanie projektu technicznego na przystosowanie budyn-
ku na ul. Gostyńskiej na archiwum zakładowe  - łącznie
kwota 117.110 złotych.

Poza tym zaplanowano także inwestycje w Domach
Pomocy Społecznej, m.in. remont dachu na „Domku
Ogrodnika” w Jarogniewicach. Na te cele zaplanowano

środki w wysokości 106.880 złotych. W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w  Kościanie zaplanowano re-
mont schodów wejściowych i montaż podnośnika dla
osób niepełnosprawnych - zabezpieczone środki wła-
sne to kwota 75.967 złotych. Pozyskano także dotacje
z PFRON - 48 tys. zł.

Zarząd Powiatu w projekcie budżetu przewidział
także rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości
prawie 440 tys. złotych.

Poza wydatkami majątkowymi projekt budżetu
przewiduje wydatki bieżące na kwotę 52.398.715 zło-
tych.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na
edukację. Na ten cel, w tym na utrzymanie i funkcjo-
nowanie szkół, zaplanowano kwotę 20.246.457 zło-
tych, (34,25% ogółu wydatków). Drugą znaczącą grupą
wydatków 12.084.571 złote, stanowiących 20% budże-
tu powiatu to wydatki na pomoc społeczną. Zaplano-
wano także dotacje na zadania powierzone gminom i
powiatom w wysokości 1.047.455 złotych. Z tych środ-
ków zostaną sfinansowane m.in: bieżące utrzymanie
dróg, działalność biblioteki publicznej, kształcenie
uczniów w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego,
utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wycho-
wawczych prowadzonych przez inne powiaty. Ponadto
zaplanowano 70 tys. złotych na dotacje na remonty
zabytków i 60 tys. złotych z przeznaczeniem na dota-
cje dla spółek wodnych na melioracje.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu przyszłoroczny
projekt budżetu Rada Powiatu Kościańskiego rozpa-
trzy na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku.  bj
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W końcówce listopada odbyło się spotkanie organiza-
cyjne firmy Marcina Napierały z Kościana - Usługi Geo-
logiczne „Geomar” z mieszkańcami Nowych Oborzysk w
sprawie przybliżenia zakresu prac obejmujących opraco-
wanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w tej
miejscowości. Zadanie ma obejmować przede wszystkim
budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wo-
dociągowej i przebudowę ul. Prostej w Nowych Oborzy-
skach. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do je-
sieni 2014 roku i ma stanowić pomoc przy ubieganiu się
o pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu. Zakładany termin
realizacji zadania to jesień 2015 roku.                       (md)

Kanalizacja w
Nowych Oborzyskach

1. XXIII Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stoło-
wym – Racot, 19.01.2014
2. Halowe Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej:

- juniorów i trampkarzy – Stare Oborzyska, 25.01.2014
- drużyn niezrzeszonych – Stare Oborzyska, 26.01.2014
- młodzików i orlików – Racot, 01.02.2014
- drużyn zrzeszonych – Racot, 02.02.2014

3. Halowe Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Piłce Noż-
nej – Stare Oborzyska, 16.02.2014
4. III Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej – Racot,
22.02.2014
5. Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Siatkówce – Racot,
23.02.2014
6. Wiosenne Zawody Strzeleckie – Widziszewo, 23.03.2014
7. XV Memoriał Siatkarski im. Tadeusza Krause – Racot,
29.03.2014
8. Piłkarska Liga Wiejska Gminy Kościan Seniorów – wio-
sna-jesień 2014
9. Wiosenne Biegi Przełajowe – Inauguracja Dni Olimpijczy-
ka – Racot, 12.04.2014
10. XI Memoriał Tomasza Rusieckiego – Majowy Turniej
Strzelecki – Widziszewo, 03.05.2014
11. XII Bieg Romantyczny Parami – Otwarcie sezonu letniego
– Nowy Dębiec, 28.06.2014
12. Puchar Wójta w Piłce Nożnej 2014 – lipiec 2014
13. XX Maraton Pływacki na J. Wonieść – Nowy Dębiec,
03.08.2014
14. XXVIII Biegi Przyjaźni – Widziszewo, 10.08.2014
15. III Maraton Błotny – Kiełczewo, 24.08.2014
16. XXI Bieg Olimpijski – Racot, 13.09.2014
17. XXIX Biegi im. Dezyderego Chłapowskiego – Turew,
04.10.2014
18. IX Olimpiada Bez Barier im. Ireny Naskręt – Racot,
25.10.2014
19. II Igrzyska Trzeciego Wieku – Racot, 15.11.2014
20. XIV Mistrzostwa Gminy i Powiatu w Strzelaniu z Wia-
trówki – Widziszewo, 16.11.2014
21. XI Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Par Deblo-
wych – Racot, 07.12.2014
22. XXII Mistrzostwa Gminy w Siatkówce – Racot, 14.12.2014

Kalendarz imprez
sportowych w Gminie
Kościan w roku 2014

Dwie imprezy mistrzowskie w Gminie Kościan rozegra-
no w grudniu. Zawody zorganizował Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. 1 grudnia odbyły się mistrzostwa w tenisie stołowym
par deblowych. W prestiżowej kategorii „open” para Patryk
Zięba i Eryk Hertmanowski z Wyskoci zwyciężyła parę Ro-
man Noskowicz i Marcin Cienki ze Starych Oborzysk po
pasjonującym finale, w którym przeciwnicy mieli już w trze-
cim secie meczbola i zepsuli piłkę. Trzecie miejsce zajęli
reprezentanci Mikoszek Wojciech Hajnce i Tomasz Skotar-
czak. Najliczniejszą reprezentację wystawiła Akademia Św.
Mikołaja ze Starych Oborzysk. Tydzień później rywalizowa-
ły drużyny siatkarskie. Tytuł Mistrza Gminy Kościan, zdo-
byty w ostatnich latach, obroniła pierwsza drużyna Racotu
nie tracąc w turnieju seta. Zwycięska ekipa grała w nastę-
pującym składzie: Radosław Dominiczak, Waldemar Ka-
bat, Marcin Mądry, Zachariasz Majchrzak, Piotr Zandecki,
Jakub Moch i Maciej Trybuś. Kolejne miejsca zajęły ekipy
Coccodrillo Kościan i Wyzwolone Orły z Nacławia.      (md)

Sportowe migawki z gminy

Wójt Gminy Kościan dla upowszechnienia wiedzy o za-
rządzaniu kryzysowym, zorganizował 4 grudnia br. szkole-
nie młodzieży z klas V i VI Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Starych Oborzyskach. Tego dnia lekcje wycho-
wawcze w klasie V i VI  prowadzili Krzysztof Wardziński z
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego WUW
w Poznaniu oraz Bożena Szczawik-Musiał z Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kościanie. Oborzy-
ska młodzież wysłuchała na spotkaniu zagadnień z tema-
tyki zarządzania kryzysowego, m.in. o alarmowaniu, ewa-
kuacji i podziale zagrożeń. Młodzież tego dnia otrzymała
również odblaski na ręce dla bezpieczeństwa osobistego, a
także foldery dotyczące zagrożeń związanych z zimą, grypą
i sepsą. Natomiast wychowawcom klas przekazano płyty z

Zarządzanie kryzysowe na co dzień
zagadnieniami pierwszej pomocy przedmedycznej do re-
alizacji na lekcjach wychowawczych. Cały cykl szkolenia
został zakończony 11 grudnia konkursem z wiedzy o zarzą-
dzaniu kryzysowym. Szczególne wyróżnienia Przewodni-
czącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Kościan
otrzymali: Sandra Kąkolewska, Magdalena Mańczak, Ni-
cole Naskręt, Dominika Zaborska, Mikołaj Wadowiec z
klasy piątej oraz Katarzyna Dudziak, Martyna Mucha,
Dawid Dudziak, Wiktor Jurdeczka, Piotr Trąbka z klasy
szóstej. Uroczystego podsumowania edukacji z „zarządza-
nia kryzysowego na co dzień”  dokonał  Andrzej Przybyła -
Zastępca Wójta Gminy Kościan. Wręczył dyplomy i nagro-
dy wyróżnionym. Ogółem w szkoleniu z zarządzania kryzy-
sowego wzięło udział  ponad 50 dzieci.                     (bsz-m)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie za-
kończył działania w ramach projektu systemowego pn.
„Twoja aktywność – Twój rozwój”. Projekt realizowany był
od 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, a tegoroczna edycja była ostatnią. Uroczyste za-
kończenie odbyło się 17 grudnia br. w „Gospodzie pod Ba-
żantem” w Racocie. W konferencji wzięli udział przedsta-
wiciele władz samorządowych Gminy Kościan, uczestnicy

Zakończenie projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”
projektu, kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej  w Kościanie. Głównym punktem spo-
tkania była prezentacja multimedialna podsumowująca
działania projektu. Uczestniczki i uczestnicy projektu
odebrali Certyfikaty potwierdzające udział w działaniach
projektowych.

Zespół projektowy gratuluje wszystkim uczestnikom
ukończenia warsztatów i kursów w ramach projektu. (kk)
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Dobiegają końca prace przy budowie pomieszczeń
sterylizatorni i bloku operacyjnego w kościańskim Sa-
modzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej. W
ramach tego, pierwszego etapu prac na dachu budynku
zamontowano metalową konstrukcję ścian przyszłej
sterylizatorni szpitala, która będzie miała 400 metrów
kwadratowych powierzchni. Postawiono mury, które
zostały otynkowane. Wewnątrz pobudowano ścianki
działowe i wylano posadzkę. Sterylizatornia to niezbęd-
ne miejsce dla sprawnego funkcjonowania szpitala i

Prawie koniec
przede wszystkim sąsiadującego z nią  bloku operacyj-
nego.

Poza pracami w pomieszczeniach sterylizatorni do-
biegają także końca prace na przyszłym bloku operacyj-
nym. Zakończono prace przy budowie tzw. „części brud-
nej” bloku. Jest to część dobudowana przy zastosowaniu
specjalnej konstrukcji, od wewnętrznego dziedzińca blo-
ku szpitalnego. W pomieszczeniach bloku zamontowano
okna, otynkowano wybudowane ściany. Dobiegają końca
prace przy zakładaniu instalacji. Na dachu szpitala za-

montowano agregat wody lodowej, utrzymujący odpowied-
nią temperaturę w pomieszczeniach bloku operacyjnego.
W tym roku kwota przeznaczona z budżetu powiatu na
inwestycje w szpitalu wynosi 2 miliony złotych. Gminy
Kościan, Śmigiel i miasto Kościan wsparły szpitalne in-
westycje kwotą 470 tys. złotych.

Drugi etap tych inwestycji, który będzie obejmować
prace wykończeniowe będzie realizowany w przyszłym
roku. Na jego sfinansowanie Zarząd Powiatu Kościańskie-
go przewidział kwotę 2 milionów złotych.                         bj

Przez 44 dni czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego” oraz tygo-
dników lokalnych wybierali w ramach rankingu Eskulap 2013
swojego ulubionego lekarza, ulubioną pielęgniarkę lub położną
oraz ulubionego dentystę, a także przychodnię zdrowia, aptekę
i szpital, w których chory może liczyć na najlepszą pomoc. De-
cyzją głosujących czytelników, w kategorii „Najlepszy szpital/
Klinika w Wielkopolsce”, Samodzielny Publiczny Zespół Opie-
ki Zdrowotnej w Kościanie znalazł się na III miejscu.

- Bardzo się cieszę z pozytywnych opinii o szpitalu, to
rekompensuje trud i zaangażowanie pracowników w two-
rzeniu jakości. Osobiście podchodzę do takich konkursów
ostrożnie i traktuje je jako mobilizację do tworzenia szpita-
la przyjaznego dla pacjenta - mówi dyrektor szpitala dr
Piotr Lehmann.

Zgłoszeń do rankingu dokonywali indywidualni pacjenci.
Zgłoszono 49 szpitali. Kościański szpital uzyskał 234 głosy
poparcia. Czytelnicy zdecydowali, że najwyżej oceniony zo-
stał Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i
Dzieckiem w Poznaniu. Ulubionym lekarzem Wielkopolan
został Michał Kukulski z Poznania (1045 głosów), a ulu-
bioną pielęgniarką Elżbieta Ptak z Konina (2332 głosy).

Kościański szpital od lat jest modernizowany. Tylko w
tym roku kwota przeznaczona z budżetu powiatu na inwe-
stycje w szpitalu wynosi 2 miliony złotych. Gminy Kościan,
Śmigiel i miasto Kościan wsparły szpitalne inwestycje kwotą
470 tys. złotych. Największą tegoroczną inwestycją w szpi-
talu jest budowa bloku operacyjnego i niezbędnej dla jego
funkcjonowania sterylizatorni. Poza tymi inwestycjami wy-
budowano nowoczesną pracownię kardiometryczną.           bj

Kościański szpital
na III miejscu

Od kliku dni kościańscy strażacy mają do dyspozycji
nowy średni samochód gaśniczy GBA 2,5/16 na podwoziu
Renault Midlum. Auto charakteryzuje się między innymi
uterenowionym podwoziem i układem napędowym.

Starając się o pozyskanie nowego wozu strażacy tradycyj-
nie mogli liczyć na przychylność i zrozumienie kościańskich
samorządowców, którzy w ten sposób wyrażają troskę o bez-
pieczeństwo mieszkańców. W sumie od roku 2007 do kościań-
skiej Komendy Powiatowej PSP trafiło 8 nowych pojazdów
ratowniczych i gaśniczych, a każdy zakup był wspierany przez
samorządowców. To między innymi dzięki temu kościańscy
strażacy dysponują techniką na najwyższym poziomie, a
mieszkańcy mogą liczyć na skuteczne działanie z ich strony.

Kolejny nowy wóz  w kościańskiej Komendzie
Tym razem środki finansowe  na zakup nowego wozu

pochodziły z budżetu powiatu kościańskiego, 70 tys. zło-
tych oraz ze środków miasta Kościana, gminy Kościan,
miasta i gminy Śmigiel, miasta i gminy Czempiń. Po-
nad 70 % wymaganych  na ten cel środków  przeznaczy-
ły:  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski.

Nie zabrakło także wsparcia ze strony Nadleśnic-
twa Kościan i podmiotów gospodarczych z terenu dzia-
łania Komendy. Dotychczas użytkowany lekki samochód
gaśniczy na podwoziu Iveco zostanie przekazany do jed-
nostki OSP z terenu powiatu.                          az/KP PSP

Ponad 268 tys. złotych kosztował remont i wyposaże-
nie budynków internatu w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Remont
był konieczny ze względu na duże zainteresowanie uczniów
nowymi kierunkami kształcenia w liceum (klasa strażac-
ka, wojskowa i policyjna).

W ramach prac modernizacyjnych odnowiono starą ofi-
cynę. Budynek przystosowano do potrzeb internatu. Po-

Nowy internat w Nietążkowie
stawiono ścianki działowe,  wyremontowano wszystkie
pomieszczenia, a pokoje wyposażono. Łazienki odnowio-
no w starym budynku internatu, gdzie wymieniono arma-
turę, płytki i instalacje. W tej części odświeżono także
korytarz, gdzie ułożona została nowa wykładzina i odma-
lowane ściany.

Obecnie w internacie Zespołu Szkół w Nietążkowie
mieszka ponad 70 uczniów.                                                 hg

W ramach prac modernizacyjnych odnowiono starą oficy-
nę. Budynek przystosowano do potrzeb internatu.

W starym budynku internatu odnowiono korytarze i
łazienki.

powiat Koœciañski
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Zakończył się remont dachu oraz modernizacja sali
widowiskowej KOK. Zadanie kosztowało 686 367,25 zł.
Na ten cel Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego przekazało dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł z
programu „Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktu-
ra domów kultury”. Urząd Miejski Kościana przekazał
na to zadanie dotację celową w kwocie 90 tys. zł oraz do-
datkowo 150 tys. zł na remont podłóg i nowe kotary.

W ramach zadania pn. „Remont dachu i modernizacja
sali widowiskowej” przeprowadzono szereg prac remon-
towych: wymieniono pokrycie dachowe nad całym budyn-
kiem KOK, ocieplono całość dachu, założono nową blachę
tytanowo-cynkową nad salą i salką, a nad pozostałą czę-
ścią budynku papę termozgrzewalną, zamontowano wen-
tylację, wymieniono instalację CO oraz całą instalację
elektryczną i oświetleniową na sali widowiskowej.

Dach i sala widowiskowa KOK przeszły remont kapitalny

Remont KOK

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza na XXVIII Ko-
ściański Koncert Noworoczny, który odbędzie się w niedzie-
lę 19 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w auli I LO w Kościanie.
Gwiazdą tegorocznego koncertu będzie polska piosenkar-
ka śpiewająca mezzosopranem Irena Santor. Podczas kon-
certu nie zabraknie również kościańskich wykonawców,
wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. i
chór Arion. Wzorem ubiegłego roku wstęp będzie płatny 5
zł. Środki za wejściówki, które niebawem będą do nabycia
w KOK-u, przekazane zostaną na cel charytatywny. Więcej
informacji na stronie www.kok.koscian.pl. Zapraszamy.

Koncert Noworoczny

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia przy-
gotowano i rozdano 250 paczek świątecznych dla kościań-
skich dzieci z rodzin wymagających wsparcia. Po 50 sztuk
paczek ze słodyczami przekazano podopiecznym świetlicy
socjoterapeutycznej i dzieciom z Zespołów Szkół nr 1, 2, 3 i
4. Listę uprawnionych dzieci przygotował Ośrodek Pomocy
Społecznej w porozumieniu ze szkołami. Łączna kwota
zakupu paczek wyniosła w tym roku 12  255,00 złotych.

Paczki Świąteczne

Zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego spędza-
nia wolnego czasu  na lodowisko przy krytej pływalni w Ko-
ścianie. Ze względu na zimową aurę, nie każdy może upra-
wiać swoją ulubioną dyscyplinę sportu, więc aby kościania-
kom nie zabrakło ruchu, proponujemy idealny zamiennik, czy-
li jazdę na łyżwach. Niemal 600 metrów kwadratowych lodu
czeka na chętnych. Już od 6 grudnia amatorzy łyżwiarstwa
testują lód na kościańskim lodowisku. Nie zrażają się mro-
zem. Aby poszaleć na lodzie nie jest potrzebny własny sprzęt,
gdyż MOSiR daje możliwość jego wypożyczenia w cenie 8 zł/
kpl. łyżew. Do dyspozycji osób, które posiadają własne łyżwy
jest też profesjonalna ostrzalnia. Wstęp na lodowisko jest
możliwy codziennie od godziny 8.00 do 21.00, o pełnych godzi-
nach, ostatnie wejście o godz. 20.00. Bilet normalny kosztuje
7 zł, normalny dwugodzinny 10 zł, natomiast dzieci i studenci
za bilet ulgowy zapłacą 5 zł, a za dwugodzinny 8 zł. Łyżwy to
niedroga aktywność fizyczna, a gwarantuje nie tylko świetną
zabawę, ale i smukłą figurę. Więcej informacji na stronie
www.mos.koscian.pl. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na lodowisko

Żywa Szopka Betlejemska

Pod Ratuszem Kościański Ośrodek Kultury zorganizował
Szopkę Betlejemską z żywymi zwierzętami.

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia w nie-
dzielę 22 grudnia br. w godz. 10.30-13.30 na kościańskim
Rynku można było zobaczyć Szopkę Betlejemską z żywy-
mi zwierzętami oraz Najświętszą Rodziną. Towarzyszą-
cy eventowi Mikołajowie częstowali najmłodszych słody-
czami. Kilkanaście zwierząt, które znamy z wiejskich go-
spodarstw, zamieszkały w zagrodzie przy szopce bożona-
rodzeniowej. W specjalnie przygotowanym obejściu moż-
na było zobaczyć kucyki, kozy i króliki. Niewątpliwie była
to szczególna atrakcja zwłaszcza dla małych dzieci, które
nie miały wielu okazji by je wcześniej zobaczyć na żywo.
Szopka Betlejemska była miejscem modlitwy, zadumy w
tym jakże pięknym czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Warto przypomnieć, że tradycja żywych szopek sięga śre-
dniowiecza. Pierwsza taka szopka powstała w 1223 roku
dzięki św. Franciszkowi z Asyżu. Diakon w ten sposób
chciał pokazać ludziom, w jakich okolicznościach na świat
przyszedł Jezus Chrystus. W Polsce tradycja ta zapocząt-
kowana została pod koniec XIII wieku przez zakon fran-
ciszkanów, który w tym czasie przybył na polską ziemię.
Po dzień dzisiejszy szopki cieszą się dużą popularnością.

Znana kościańska pianistka i pedagog Izabella Zie-
lińska obchodziła 10 grudnia br. swoje 103 urodziny. Z
życzeniami i gratulacjami przybyli do niej Burmistrz
Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem.

103 lata Izabelli Zielińskiej

Burmistrz Michał Jurga i Przewodniczący Rady Miejskiej
Kościana Piotr Ruszkiewicz złożyli życzenia zasłużonej dla
Kościana 103-latce Izabelli Zielińskiej.

Jubilatka z uśmiechem na ustach przyjęła życze-
nia, kwiaty oraz upominki. Pani Izabella urodziła się
10 grudnia 1910 roku w Klimkówce. Wychowała się w
tradycjach muzycznych, jej ojciec Stanisław Ostaszew-
ski grał na wiolonczeli. Po maturze wyjechała do Belgii,
uczęszczała do Institute des Religieuses Ursulines
Wavre-Notre-Dame, gdzie zdała egzamin końcowy ze
złotym medalem i dyplomem za grę na fortepianie. Kil-
ka lat później podjęła studia muzykologiczne na Uni-
wersytecie Wrocławskim, które musiała przerwać z po-
wodu wybuchu wojny. Przed II wojną światową wystę-
powała w wielu recitalach i koncertowała m.in. na sce-
nach wrocławskich, warszawskich, krakowskich oraz
poznańskich. Używała przydomku artystycznego Iza
Ostoia. W 1942 roku wyszła za mąż za Bogdana Zieliń-
skiego, któremu urodziła 5 dzieci. Pod koniec okupacji
małżonkowie osiedlili się w Kościanie. Po wojnie jubi-
latka otrzymała uprawnienia pedagogiczne do naucza-
nia w szkołach muzycznych. W ciągu wielu lat wykształ-
ciła ponad 200 uczniów. Za swoją pracę i zasługi w życiu
artystycznym i pedagogicznym została uhonorowana w
2010 r. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis”, a w 2011 r. „Złotym Krzyżem Zasługi”.

W kościańskich gimnazjach zakończyła się realizacja pro-
jektu pn. „Bezpieczni w szkole i poza nią”. W ramach projektu
uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

Zrealizowano go dzięki dofinansowaniu Ministerstwa
Edukacji Narodowej z ogólnopolskiego konkursu „Bezpiecz-
na i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmac-
niające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególno-
ści projekty edukacyjne w gimnazjach”. Miasto Kościan otrzy-
mało blisko 22 tys. zł na zadanie popularyzacji wśród gimna-
zjalistów szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa.

Projekt rozpoczął się w sierpniu br. tygodniowymi półko-
loniami, podczas których uczniowie mogli uczestniczyć w za-
bawach i grach sportowo – rekreacyjnych w szkołach, zaję-
ciach na kościańskim basenie i Nenufarze oraz wycieczce do
Parku Linowego w Lesznie, itp. Od września w każdej klasie
gimnazjalnej przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych z za-
kresu bezpieczeństwa. Omawiano m.in. następujące zagad-
nienia: relacje interpersonalne (dobra komunikacja, radzenie
sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, asertywność),
bezpieczeństwa w szkole, domu oraz na ulicy, kodeks wzoro-
wego kibica oraz jestem inny – nauka tolerancji. Ponadto
uczniowie spotkali się z policjantami, którzy przybliżyli pro-
blem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a na spotkaniach z
pielęgniarką szkolną uczniowie zapoznali się z podstawami
udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w przypad-
ku zagrożenia życia. Projekt zakończył się wręczeniem na-
gród dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Bezpieczna
droga do szkoły”.

Bezpieczna szkoła

Kończy się kolejny już projekt indywidualizacji naucza-
nia dofinansowany z funduszy unijnych. Uczniowie kl. I-III
kościańskich szkół od 2010r. mogli bezpłatnie uczęszczać
na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne indywidualizujące na-
uczanie i wychowanie. Programy pn. „Instytut Młodego
Człowieka” i „Instytut Młodego Człowieka 2” miały za cel
wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych z kl. I-III
kościańskich szkół podstawowych, jak również rozwijanie
ich zainteresowań. Dzięki dwóm projektom udało się tak-
że doposażyć szkoły m.in. w laptopy, kserokopiarki, sprzęt
do gimnastyki i oprogramowanie specjalistyczne. Łącznie
programy indywidualizacji nauczania w kl. I-III opiewały
na kwotę ponad 650 tys. zł. Nauczyciele przeprowadzili
razem blisko 11,5 tys. godzin zajęć dodatkowych.

Indywidualizacja nauczania

Na stronie internetowej www.koscian.pl znajdą Pań-
stwo informację o otwartym konkursie ofert na wykony-
wanie w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
zadań publicznych miasta Kościana będących realizacją
zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecz-
nej, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznaw-
stwa, ochrony i promocji zdrowia, ochrony zwierząt. Ter-
min składania ofert upływa 30 grudnia 2013r. Dodatko-
we informacje w tym zakresie można uzyskać w Wydziale
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego
Kościana pod nr tel. 65  5122223.

Konkurs
dla organizacji pozarządowych
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W tym roku w ramach inwestycji w infrastrukturę dro-
gową samorząd powiatowy  zmodernizował chodniki w
miejscowościach: Gorzyce, Bronikowo, Gorzyczki, Stara
Przysieka Druga, Lubiń i Czempiń. Na wszystkich chod-
nikach wyłożono nową kostkę betonową, brukową.

Łączny koszt tych inwestycji to 330 tys. zł. (w Broniko-
wie – ponad 31 tys. złotych, Gorzycach - ponad 143 tys.
złotych, w Starej Przysiece Drugiej – prawie 46 tys. zło-
tych, Gorzyczkach - prawie 64 tys. złotych, w Lubiniu -
ponad 37 tys. złotych w Czempiniu – ponad 9 tys. złotych).

Inwestycje w Bronikowie, Gorzycach i Starej Przysiece
Drugiej wykonało Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe
DROMAS-BIS Marcin Marszałek, Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane DROMAR Zygmunt Marszałek. Natomiast wy-
konawcą prac w Gorzyczkach, Lubiniu i Czempiniu było
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech-Dróg Leszek Grześ-
kowiak ze Śremu.                                                                  hg

Nowe chodniki
na drogach

Chodnik w Gorzyczkach.

Chodnik w Czempiniu.

Nowy chodnik w Bronikowie.

Grudzień to dobry miesiąc do podsumowania. W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie - w imieniu
Powiatu Kościańskiego - dysponował kwotą 4 585 700,00 zł na realizację aktywnej polityki rynku pracy. Co jest
szczególną zasługą i wyrazem kreatywnego działania urzędników w ramach wspomnianej wyżej kwoty 57,4 %
(2 632 400,00 zł) stanowiły środki pozyskane dodatkowo z rezerwy ministra pracy na realizację następujących pro-
gramów:

Lp.                                                Nazwa programu Wysokość środków
1 Program  aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 36 000,00
2 Projekt systemowy „Przyszłość z perspektywami”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 740 800,00
3 Program aktywizacji osób w wieku do 30 roku życia. 235 210,00
4 Program aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. 620 390,00
                                                                     Ogółem 2 632 400,00

W oparciu o budżet i w efekcie podjętych w minionym roku inicjatyw działaniami aktywizującymi w Powiecie
Kościańskim objęto 828 osób bezrobotnych.

Trzeba przypomnieć, że od 2004 roku Starosta Kościański wręczył już ponad 700 umów na dotację dla osób
rozpoczynających własną działalność gospodarczą i około 400 na doposażenie nowego miejsca pracy dla firm już
istniejących. Tym samym wsparto utworzenie 1100 miejsc pracy. Oznacza to również, że ze środków przeznaczonych
na aktywizację osób bezrobotnych na ten cel przekazano już około 17 milionów złotych (11 milionów złotych na
dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i 6 milionów na doposażenie nowego stanowiska pracy).

W roku 2013 wspomnianych ponad 800 osób objęto następującymi formami wsparcia.

Lp.                                   Nazwa programu Liczba osób zaktywizowanych
1 Staże 337 (osoby skierowane w 2013 r.

257  i osoby kontynuujące program
z roku poprzedniego 80)

2 Bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 66
3 Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy 51
4 Prace interwencyjne 34
5 Roboty publiczne 27
6 Prace społecznie użyteczne 79
7 Refundacje składki ZUS 12
8 Szkolenia zawodowe 210
9 Refundacja kosztów studiów podyplomowych 12
                                                    Ogółem 828

Aktywna polityka Urzędu Pracy

Pacjenci mogą już korzystać z pomocy nowoczesnej pra-
cowni kardiometrycznej. Pracownia powstała w piwnicach
pawilonu chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

- Cieszymy się bardzo z nowo powstałej pracowni kar-
diometrycznej, która będzie centralnym miejscem niein-
wazyjnej diagnostyki chorób układu krążenia oraz medy-
cyny sportowej - z radością przyznaje dr Piotr Lehmann,
kardiolog, dyrektor szpitala w Kościanie. - Pracownia
będzie funkcjonowała dla potrzeb pacjentów szpitala oraz
poradni: kardiologicznej, medycyny sportowej i chorób na-
czyń. Mam nadzieję, że jak wszystko, co jest modernizo-
wane dzięki finansowemu wsparciu samorządu  powiatu,
miasta i gminy Kościan będzie godnie uczestniczyć w pro-
cesie podnoszenia jakości świadczonych usług i poprawy
bezpieczeństwa zdrowotnego naszych pacjentów. Ta pra-
cownia jest dla nas bardzo ważna, bo musimy pamiętać,
że choroby serca i naczyń są nadal główną przyczyną zgo-
nów z przyczyn chorobowych - dodaje dyrektor P. Leh-
mann.

Pracownia zajmuje ponad 200 m2. Znajdują się w niej
gabinety echokardiografii, prób wysiłkowych, gabinety, w
których będą wykonywane badania EKG oraz spirometrii.
Poza tym znajduje się tam także pokój obserwacji pacjen-
ta, pomieszczenie sanitarne oraz poczekalnia z rejestracją.

By przyjęcia pacjentów były możliwe, w ramach prac
wykonano w poradni instalacje: centralnego ogrzewania, pa-
rową, wentylacji mechanicznej, gazową oraz wodno-kanali-
zacyjną. Zamontowano także wentylację grawitacyjną oraz
instalacje elektryczne (oświetlenia nocnego, oświetlenia
zapasowego, oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania gniazd
RTG, telefonów wewnętrznych i miejskich, piorunochronnej).

Pomieszczenia pracowni zostały dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Pacjentom  możliwość prze-
mieszczania się między kondygnacjami zapewnia winda
towarowo-osobowa umieszczona w szybie wybudowanym
przy klatce schodowej. W samej pracowni także toaleta
została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt inwestycji w kościańskim szpitalu to
ponad 280 tys. złotych.                                                           bj

Już przyjmuje
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Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 28 listopada 2013 roku harmonogramu dyżurów
aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w styczniu 2014 r.
1. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 1 stycznia 2014
2. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 2 stycznia 2014
3. Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 3 stycznia 2014
4. Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco) Kościan, ul. Śmigielska 53 4 stycznia 2014
5. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 5 stycznia 2014
6. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51a 6 stycznia 2014
7. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 7 stycznia 2014
8. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 8 stycznia 2014
9. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 9 stycznia 2014
10. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 10 stycznia 2014
11. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 11 stycznia 2014
12. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 12 stycznia 2014
13. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 13 stycznia 2014
14. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 14 stycznia 2014
15. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 15 stycznia 2014
16. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 16 stycznia 2014
17. Apteka Dbam o Zdrowie (Tesco) Kościan, ul. Śmigielska 53 17 stycznia 2014
18. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 18 stycznia 2014
19. Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 19 stycznia 2014
20. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 20 stycznia 2014
21. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 21 stycznia 2014
22. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51a 22 stycznia 2014
23. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 23 stycznia 2014
24. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 24 stycznia 2014
25. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 25 stycznia 2014
26. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 26 stycznia 2014
27. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 27 stycznia 2014
28. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 28 stycznia 2014
29. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 29 stycznia 2014
30. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 30 stycznia 2014
31. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 31 stycznia 2014

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

Apteki w powiecie

powiat Koœciañski

Forum Przedsiębiorczości ma już wieloletnie trady-
cje, corocznie Starosta Kościański Andrzej Jęcz zaprasza
przedsiębiorców z powiatu kościańskiego na spotkanie,
które jest dobrą płaszczyzną do wymiany poglądów na
tematy gospodarcze. Poza przedsiębiorcami w Forum
biorą udział przedstawiciele jednostek terytorialnych oraz
instytucji, których działalność ma wpływ na lokalny ry-
nek pracy.

Spotkanie odbyło się 27 listopada w Czempiniu, wzię-
ło w nim udział ponad 70 osób.  Tematyka spotkań jest
odpowiedzią na bieżącą sytuację gospodarczą. Fora w mi-
nionych latach zdominowane   były   tematami związany-
mi z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz dofinanso-
waniem działalności firm z innych, zewnętrznych źródeł.

Forum Przedsiębiorczości w Czempiniu
Głównym tematem tegorocznego Forum był podatek

VAT i planowane zmiany w tym zakresie. Gąszcz przepi-
sów oraz zmian, które dotyczą bieżącej działalności firmy
często sprawia, że podstawowe rozliczenia są bardzo skom-
plikowane. Podczas wykładu przedsiębiorcy uzyskali wie-
dzę na temat zmian, które wejdą w życie od początku 2014
roku. Świadomość odpowiedzialności finansowej za podej-
mowane decyzje spowodowała, iż temat ten cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, co zaowocowało licznymi
pytaniami uczestników.

W dalszej części spotkania rozmawiano na temat finan-
sowania inwestycji związanych z efektywnością energe-
tyczną. Mówiono o praktycznym zastosowaniu rozwiązań,
które wpływają na oszczędność energii w prowadzeniu przed-

siębiorstw. Uczestnicy Forum otrzymali informacje, gdzie
mogą się ubiegać o ewentualne wsparcie dla takich inwesty-
cji. W ramach prezentacji projektu „Innowacje dla Warszta-
tów Terapii Zajęciowej”   mówiono o powstaniu spółdzielni
socjalnych przy warsztatach, które dadzą zatrudnienie oso-
bom niepełnosprawnym. Spółdzielnie takie miałyby świad-
czyć usługi dla przedsiębiorców i mieszkańców.

Forum Przedsiębiorczości to dobra okazja do konsulta-
cji, wymiany doświadczeń i uwag. W tym roku zaproszeni
goście poznali także laureatów pierwszej edycji konkursu
„Biznes z Przyszłością” organizowanego pod patronatem
Starosty Kościańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Najlepszy pomysł na własną działalność gospodarczą
miał Tomasz Adamczewski, uczeń Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Dru-
gie miejsce zajęła Angelika Marcinkowska, trzecie miejsce
Marcin Grygier, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.
Oskara Kolberga w Kościanie. Zwycięzcy konkursu podczas
uroczystości z rąk   Starosty Kościańskiego Andrzeja Jęcza
otrzymali laptop, netbook i tablet ufundowany przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Kościanie oraz Samorządowy Fun-
dusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.             bj

XII Mistrzostwa w Zieleńcu!
Miłośnicy nart i snowboardu z powiatu już 8 marca 2014 roku

spotkają się w Zieleńcu na XII Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego.
O szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

Trzynaście drużyn z całego powiatu wzięło udział w
XV Turnieju Gwiazdkowym o Puchar Starosty Kościań-
skiego w Piłce Nożnej Halowej Szkół Podstawowych, któ-
ry odbył się 12 grudnia 2013 roku. Młodzi piłkarze mecze
grupowe rozgrywali w Gimnazjum w Starych Oborzyskach
i w Gimnazjum w Racocie. Mecze ćwierćfinałowe, półfina-
ły i finał odbyły się w sali sportowej w Starych Oborzy-
skach.

Na otwarciu Turnieju Gwiazdkowego w Racocie powo-
dzenia oraz pełnej zapału sportowej rywalizacji uczestni-
kom życzył Wicestarosta Kościański Edward Strzymiński.

W Starych Oborzyskach swoje mecze rozgrywały gru-
py A i B, czyli reprezentanci Szkoły Podstawowej z Czem-
pinia, Szkoły Podstawowej z Czacza, Szkoły Podstawo-
wej ze Starego Lubosza, Szkoły Podstawowej ze Starych
Oborzysk, Szkoły Podstawowej nr 1 z Kościana,  Szkoły
Podstawowej nr 2 z Kościana, Szkoły Podstawowej nr 3 z
Kościana oraz Szkoły Podstawowej z Krzywinia.

W Racocie grały drużyny z grupy C, czyli zespoły ze
Szkoły Podstawowej w Racocie, Szkoły Podstawowej w
Starym Bojanowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościa-
nie, Szkoły Podstawowej w Głuchowie, i Szkoły Podsta-
wowej w Kiełczewie.

Po całodniowej rywalizacji zwycięzcami turnieju oka-
zali się młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kościanie, wygrywając mecz finałowy z reprezentacją Szko-
ły Podstawowej w Starym Bojanowie wynikiem 1:0. Mecz
o trzecie miejsce rozgrywały między sobą zespoły ze Szko-
ły Podstawowej w Racocie i Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kościanie. Lepsi okazali się zawodnicy z Racotu, pokonu-
jąc swoich rywali wynikiem 1:0.

Królem strzelców tegorocznego turnieju został Patryk
Grobelny ze Starego Bojanowa, z kolei za najlepszego
bramkarza uznano Wojciecha Łuca ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kościanie.

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w
Kościanie najlepszym drużynom oraz wyróżnionym za-
wodnikom wręczył Starosta Kościański Andrzej Jęcz. Sta-
rosta pogratulował także zawodnikom sportowych umie-
jętności, ducha walki oraz świetnych wyników.              hg

XV Turniej Gwiazdkowy
o Puchar Starosty
Kościańskiego

Podczas Forum Przedsiębiorczości goście poznali laureatów konkursu „Biznes z Przyszłością”


