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Rada Gminy ustaliła dochody Gminy Kościan na rok 2013 w wysokości 41.935.463
zł. Wydatki Gminy zostały zaplanowane w kwocie 45.043.164 zł. Deficyt budżetu w
kwocie 3.107.701 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i
pożyczek. Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne i wynoszą
12.593.040 zł, tj. 30,03% dochodów. Na dochody własne składają się między innymi
podatki od nieruchomości, podatki za środki transportowe. Drugą pozycję w dochodach
zajmuje subwencja oświatowa, w której znajdują się środki na zadania związane z
oświatą i wychowaniem. Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy
zostało przeznaczone na zadania związane z oświatą i wychowaniem tj. 16.912.900 –
37,55 %. Ponad 6 mln zł przeznaczonych zostanie na pomoc społeczną. Podobną kwotę
przewidziano na zadania związane z gospodarką ściekową. Na spłatę wcześniej zacią-
gniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 3.165.640 zł. W gminie 2013 gmina
planuje przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 9.729.200 zł, co stanowi 21,60 %
wydatków budżetu. Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne realizo-
wane przez gminę. Najważniejszymi inwestycjami gminnymi w tym roku będą m.in.
kontynuacja prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Widziszewie, budowa kanali-
zacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew, rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Mikoszkach oraz budowa „Gościńca Gryżyna” w miejscu istniejącej świetlicy. Struk-
turę dochodów i wydatków przedstawiają załączone diagramy. Ze szczegółowym budże-
tem można zapoznać się na stronie www.gminakoscian.pl (mn)

Budżet
gminny 2013

Uchwałą nr 2978/2013 Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego z dnia 17.01.2013 r. wniosek Gminy Ko-
ścian na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew” został
wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013, priorytet III „Środowisko Przyrodnicze”,

Kanalizacja Wyskoci i Turwi
działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”. W wyniku
przeprowadzonej oceny projekt uzyskał łącznie 19,24 pkt.,
co stanowi 74,12% maksymalnej liczby punktów możli-
wej do uzyskania. Przedmiotem podlegającego dofinan-
sowaniu projektu jest budowa: sieci kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej o długości 4376,2 mb,  kolektora tłocz-
nego (4937,9 mb), przyłączy (866,7 mb), 3 przepompowni
ścieków. Wymienionym zakresem objęte jest ponad 600

mb sieci kanalizacji grawitacyjnej i 300 mb przyłączy,
które zostały wybudowane w 2011 roku w Turwi na
ulicy Szkolnej. Całkowity, planowany koszt projektu
wynosi 3.645.110,90 zł z czego dofinansowanie stano-
wić będzie 85% kosztów kwalifikowanych, tj. na chwi-
lę obecną 2.518.979,06 zł. W lutym br. ogłoszony zo-
stanie przetarg na realizację tego zadania. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest na wrzesień 2014. (ap)



styczeñ 20132strona

miasto Koœcian

Od 1 stycznia 2013r. zniesiono niektóre zapisy dotyczące
obowiązku meldunkowego.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje usta-
wa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012r. poz. 1407).

Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba najpierw wymel-
dowywać się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie doko-
nać zameldowania. Wszystkie te czynności wykonamy w jed-
nym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Od 1 stycznia  br. przy dokonywaniu meldunku, nie ma
obowiązku podawania informacji o: wykształceniu, obowiąz-
ku  wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej.

Zniesione zostały sankcje karne m.in. dla obywateli pol-
skich  i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldun-
kowego.

Dłuższy jest też termin na zgłoszenie meldunku, z dotych-
czasowych 4 dni termin został wydłużony do 30 dni. 

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić for-
malności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego peł-
nomocnika. Oznacza to, że ustanowiony pełnomocnik będzie
mógł m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca
stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego
ponad 3 miesiące.

Ponadto od 1 stycznia 2013r. nie ma obowiązku zameldo-
wania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czaso-
wy, nie przekraczający trzech miesięcy. 

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz
zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania dokonywa-
nia meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i tu-
rystów.

Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie znie-
siony z początkiem stycznia 2016r. 

Zmiany w obowiązku
meldunkowym

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wyko-
nywanie w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
zadań publicznych miasta Kościana, będących realizacją
zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej,
turystyki, kultury i sztuki, promocji i ochrony zdrowia,
polityki społecznej oraz ochrony zwierząt.

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez
Burmistrza Miasta Kościana rozdysponowano w tym roku
łącznie kwotę 447.450 zł, w tym 93 tys. zł na realizację
zadań z zakresu kultury i sztuki, 16 tys. zł na turystykę,
300 tys. zł na kulturę fizyczną, 32 tys. na promocję i ochro-
nę zdrowia oraz blisko 6,5 tys. zł na politykę społeczną. W
bieżącym roku w otwartym konkursie ofert organizacje
pozarządowe złożyły 133 oferty, o 25 ofert więcej niż w
roku poprzednim.

Ogłoszenie wyników z wykazem podmiotów, którym
przekazane zostaną dotacje na 2013 rok znajdą Państwo
na stronie internetowej www.koscian.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego Kościana.

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Do końca lutego 2013r. do Urzędu Miejskiego Kościana
można zgłaszać kandydatów, którzy poprzez realizację za-
dań na rzecz miasta wybitnie przyczyniają się do jego rozwo-
ju.

Nagroda „KOŚCIAN DZIĘKUJE” od kilku lat przyzna-
wana jest nieprzeciętnym osobom fizycznym, instytucjom,
organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom
prawnym za całokształt działalności zawodowej i społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i kluby radnych Rady
Miejskiej Kościana, Burmistrz Miasta Kościana, Rady Osie-
dli, zarejestrowane stowarzyszenia oraz organizacje społecz-
ne i gospodarcze działające na terenie miasta. Ponadto wnio-
sek może zostać złożony przez grupę co najmniej 50 miesz-
kańców miasta posiadających czynne prawo wyborcze.

Wnioski rozpatrzy Kapituła Nagrody, nagrodę w formie
statuetki wręczy natomiast Burmistrz Miasta Kościana pod-
czas święta miasta w czerwcu br. Szczegółowe informacje na
miejskiej stronie internetowej oraz w Wydziale Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana tel.
65 5126217.

Nagroda „Kościan Dziękuje”

W 94. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
uroczyście uczczono pamięć bohaterów walczących o wol-
ność Ojczyzny.

W czwartek 27 grudnia 2012 r. przy pomniku Powstań-
ców Wielkopolskich na placu I. Paderewskiego w Kościa-
nie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę jedne-
go z niewielu w historii Polski zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego.

Obchody patriotyczne uświetnił udział Wojskowej Asy-
sty Honorowej 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotnicze-
go oraz udział Zastępcy Dowódcy 4 Zielonogórskiego Puł-
ku Przeciwlotniczego ppłk. Mirosława Szweda, a także
Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień z Leszna
mjra Rafała Wojciechowskiego. Został odczytany Apel
Pamięci oraz oddana uroczysta salwa honorowa. Apel
Pamięci odczytał oficer WKU w Lesznie kapitan Przemy-
sław Madzia. Podczas przemówienia Burmistrz Miasta
Kościana Michał Jurga przypomniał historyczne wyda-
rzenia niepodległościowe z roku 1918. Przybliżył powstań-
czy epizod wyzwolenia miasta Kościana i zwycięskie od-
bicie broni z niemieckiego arsenału usytuowanego w szpi-
talu psychiatrycznym w Kościanie w nocy z 29 na 30 grud-
nia 1918 roku przez grupę nastoletnich harcerzy z kościań-
skiej Rezerwy Skautowej im. Jana III Sobieskiego.

Podczas uroczystości przedstawiciele 4 Zielonogórskie-
go Pułku Przeciwlotniczego, władz samorządowych mia-

94. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
sta Kościana, powiatu kościańskiego i gminy, poseł ziemi
kościańskiej Wojciech Ziemniak, kombatanci, przedsta-
wiciele instytucji, organizacji, stowarzyszeń i młodzież
szkolna złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem po-
wstańców. Wszyscy zebrani otrzymali biało-czerwone ro-
zety powstańcze. Oprawę muzyczną uroczystości przygo-
towała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Ko-
ścian.

Uczestnicy i mieszkańcy zostali zaproszeni do
udziału w lekcji żywej historii - podróży w przeszłość
do Kościana powstańczego – drugiej edycji gry miej-
skiej pn. „Kryptonim Wolność”, odtwarzającej w prze-
strzeni miejskiej „małe zwycięstwa” skautów. Odbę-
dzie się w centrum miasta w 94. rocznicę rozejmu w
Trewirze 16 lutego 2013r. Zwieńczeniem obchodów bę-
dzie koncert zespołu „Luxtorpeda”, który zagra pod
hasłem „Wolność” w Kościańskim Ośrodku Kultury 24
lutego 2013r.

Szczegóły na temat gry miejskiej na miejskiej witry-
nie internetowej www.gramiejska.koscian.pl i plakatach.
Informacje można też uzyskać w Wydziale Edukacji, Kul-
tury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana tel.
065 5126217.

Wiązankami kwiatów, Apelem Pamięci i Salwą honorową
uczczono pamięć Powstańców Wielkopolskich walczących
za Wolność.

W niedzielę 6 stycznia 2013 r. w auli I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie odbył się 27.
Kościański Koncert Noworoczny. W tym roku wystąpiła Or-
kiestra Dęta Ton pod dyrekcją Macieja Madanowskiego oraz
znany polski pianista i satyryk Waldemar Malicki.

Koncert rozpoczął tradycyjnie hejnał miasta w wykona-
niu trębaczy Orkiestry Dętej Ton. Burmistrz Kościana Mi-
chał Jurga złożył wszystkim życzenia noworoczne oraz po-
dziękował za przybycie w ten wyjątkowy niedzielny wieczór.

W pierwszej części koncertu repertuar znanych standar-
dów krajowych i zagranicznych zaprezentowała Orkiestra

Dęta Ton, kierowana przez Macieja Madanowskiego. Wpro-
wadzał on widzów w muzyczny nastrój komentując wykony-
wane utwory.

Gwiazdą główną koncertu był znany również telewidzom
pianista Waldemar Malicki. Jest jednym z najbardziej
wszechstronnych pianistów polskich - solistą, kameralistą,
improwizatorem. Koncertuje na światowych i europejskich
scenach. Nagrał ok. 40 płyt, z których płyty z utworami Wie-
niawskiego i Bacha i Paderewskiego otrzymały w roku 1997,
2000 i 2003 nagrody polskiego przemysłu fonograficznego
„Fryderyk”, a z kolei płyta z utworami Karola Szymanow-
skiego została uznana przez miesięcznik Studio za najlepszą
płytę roku 1999. Artysta był prezesem - założycielem Towa-
rzystwa im. I. J. Paderewskiego. Od roku 2000 jest dyrekto-
rem artystycznym Festiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzyczne-
go „Fun and Classic” w Nowym Sączu. Jest współautorem z
Jackiem Kęcikiem jedynej w swoim rodzaju Filharmonii
Dowcipu, formacji muzycznej, z którą wielokrotnie wystąpił
w TVP1 i 2, a także laureatem telewizyjnego „Wiktora”,
„Telekamery” i wielu innych nagród TV.

Artysta fantastycznie przedstawił dzieła znanych kom-
pozytorów w różnych aranżacjach. Przeplatał utwory mu-
zyczne satyrycznymi narracjami. Na zakończenie tegorocz-
nego koncertu publiczność przy akompaniamencie artysty
wspólnie zaśpiewała kolędę „Bóg się rodzi”.

Transmisję występu można było obejrzeć na telebimie
ustawionym w holu pierwszego piętra liceum. Koncert cie-
szył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy owa-
cyjnie przyjmowali występy rodzimych wykonawców, jak i
znakomitego artysty.

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

Artysta scen światowych Waldemar Malicki bawił ko-
ściańską publiczność znakomitymi wykonaniami utworów
oraz satyrycznymi antraktami

27. Kościański Koncert Noworoczny
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Pod koniec 2012 roku Rada Powiatu Kościańskiego
przyjęła jednogłośnie budżet powiatu na 2013 rok. Przed
podjęciem uchwały Rada wysłuchała Andrzeja Jęcza, Sta-
rosty Kościańskiego, który omówił podstawowe założenia
budżetu.

W przyszłorocznym budżecie założono, że dochody po-
wiatu wyniosą 60.286.403 złotych. Wydatki budżetowe za-
planowano na kwotę 63.286.403 złotych. Planowany nie-
dobór, który wynosi 3 miliony złotych zostanie sfinanso-
wany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
Taka prognoza budżetowa jest w oparciu o przepisy usta-
wy o finansach publicznych  całkowicie bezpieczna. Usta-
wa dopuszcza poziom zadłużenia do 60%.

Projekt budżetu na przyszły rok będę chciał odnieść do
budżetu, który realizujemy w roku 2012 - powiedział Sta-
rosta Kościański Andrzej Jęcz. - Planowane dochody zapi-
sano w projekcie budżetu na rok 2013 w wysokości ponad
59 mln złotych. Porównując to do planowanych dochodów
w roku 2012 jest to więcej o około 8%. Przy czym trzeba tu
zaznaczyć, że jest to odniesienie plan do planu. Warto za-
znaczyć, że dochody własne powiatu cały czas oscylują wokół
1/3. Powiedziałbym, że jest to stała tendencja, utrzymują-
ca się od kilku lat. Wszelako warto pamiętać, że jeszcze
jakieś 6-7 lat temu dochody własne stanowiły raptem 6-7%
dochodów w ogóle. W związku z tym jest to oczywiście zja-
wisko pozytywne. Jeśli chodzi o wydatki, wydatki ogółem
planowane na rok 2013 zostały określone na poziomie 63
mln 280 tys. zł.

Mimo trudnej sytuacji budżetowej w kraju Zarząd Po-
wiatu Kościańskiego założył w przyszłym roku realizację
kilku ważnych inwestycji. Wydatki majątkowe, czyli prze-
znaczone na inwestycje, Zarząd Powiatu zaplanował na
prawie 11 milionów (10.829.662 zł).

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wy-
datków planowany jest na 17% - mówił Starosta. - Jest to
bardzo wysoki odsetek wydatków w ogóle. Mówię to z pełną
odpowiedzialnością. Patrząc na budżety chociażby sąsied-
nich powiatów, możemy być zadowoleni, z tego, że właśnie
taki jest duży udział wydatków inwestycyjnych w struktu-
rze wydatków.

W przyszłym roku największa i najdroższa inwestycja
będzie zrealizowana głównie na terenie Gmin Kościan i
Czempiń. Szacunkowy koszt przebudowy drogi powiato-
wej przebiegającej od skrzyżowania ulic Chłapowskiego i
Północnej w Kościanie, dalej przez Nowy i Stary Lubosz,
Spytkówki, Gołębin Stary i Donatowo aż do granicy po-
wiatu kościańskiego z powiatem śremskim wynosi 6 mi-
lionów złotych. Realizacja tych prac jest możliwa dzięki
temu, że Starostwo Powiatowe pozyskało odpowiednie
środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Wniosek starostwa na remont tej drogi zna-
lazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkur-
su.

To pokazuje, że wniosek był dobrze przygotowany me-
rytorycznie, spełniał kryteria, dzięki czemu mamy 3 mln
dofinansowania ze środków zewnętrznych - zauważył An-
drzej Jęcz, Starosta Kościański. - Dodając do tego nasze

Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2013 rok
środki budżetowe, środki pochodzące z budżetów samo-
rządów gminnych, trzech gmin przez które ta droga prze-
chodzi, a więc Miasta Kościana, Gminy Kościan i Gminy
Czempiń, udało nam się stworzyć montaż finansowy, któ-
ry umożliwi nam realizację tego poważnego zadania in-
westycyjnego.

Łącznie na wydatki drogowe w projekcie budżetu Za-
rząd Powiatu zaplanował kwotę 10.751.518 złotych. Na
kwotę tę składają się - poza wydatkami majątkowymi,

które oszacowano na kwotę
8.081.083 złotych - także wy-
datki na bieżące utrzymanie
dróg, powierzchniowe utrwale-
nia, remonty dróg, budowę chod-
ników.

Podobnie jak w poprzednich
latach Zarząd Powiatu zapla-
nował także inwestycje zapew-
niające rozwój kościańskiego
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej. Na
przyszły rok Zarząd Powiatu
zaplanował dotacje dla szpita-
la w wysokości 2.020.000 zło-
tych. Środki te zostaną prze-
znaczone na budowę nowego
bloku operacyjnego składające-
go się z trzech sal operacyjnych.
Plan, który będzie realizowany
w roku 2013 i 2014 zakłada od-
danie do użytku bloku operacyj-
nego i przygotowania pomiesz-
czeń pod sterylizatornie.

Poza ważnymi wydatkami
majątkowymi projekt budżetu
przewiduje wydatki bieżące na
kwotę 52.456.741 złotych. Naj-
większą grupę wydatków sta-
nowią wydatki na edukację. Na
ten cel, w tym na utrzymanie i
funkcjonowanie szkół, zaplano-
wano kwotę 19.297.064 złotych.
Drugą znaczącą grupą wydat-
ków stanowiących 16,90% bu-
dżetu powiatu są wydatki na
pomoc społeczną.

Nad projektem budżetu
prowadzona była bardzo sze-
roka dyskusja na forum Komi-
sji Rolnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Rozwoju Gospodarcze-
go, Komisji Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu i Finan-
sów. Serdecznie chcę podzięko-
wać państwu Radnym za bar-
dzo aktywny udział w analizie

tego budżetu. Za wszystkie państwa uwagi i wypowie-
dzi, które miały duży wpływ na ostateczny kształt bu-
dżetu, bardzo dziękuję - zakończył swoją prezentację
Starosta Andrzej Jęcz.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na po-
niższych slajdach. Z treścią całej uchwały budżetowej
Rady Powiatu na 2013 rok można zapoznać się w Biule-
tynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej
powiatu.                                                                                 bj
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Burmistrz Miasta Kościana
o g ł a s z a

trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kościan położonych w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową i
Modrzewiową

L.p. Położenie Numer Powierzchnia Cena Wadium
działki działki działki w m2 wywoławcza w zł

netto w zł
1. ul. Sosnowa 2972/64 294 26 460,00  2 700,00
2. ul. Sosnowa 2972/65 292 26 280,00 2 700,00
3. ul. Sosnowa 2972/66 199 17 910,00 1 800,00
4. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/67 200 18 000,00 1 800,00
5. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/69 194 17 460,00 1 800,00
6. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/71 183 16 470,00 1 700,00
7. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/75 147 13 230,00 1 400,00
8. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/80 286 25 740,00 2 600,00

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Kościanie pomiędzy ulicami So-
snową i Modrzewiową zapisane w Księdze Wieczystej PO1K/00034060/4 o kształtach
regularnych  zlokalizowane w strefie peryferyjnej w sąsiedztwie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, działek budowlanych i terenów kolejowych z dojazdem drogą
nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej przeznaczone pod funkcję mieszkaniową, jed-
norodzinną w zabudowie szeregowej.
Nieruchomości nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana
zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/445/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września
2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Kościana nieruchomości przeznaczone są pod tereny
zabudowy mieszkaniowej o charakterze ekstensywnym.
Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla każdej działki obowiązują na-
stępujące warunki: szerokość elewacji frontowej 7,0 m; głębokość zabudowy 10,0 m;
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki 7,0 m od poziomu
terenu przy głównym wejściu do budynku; dach: dwuspadowy symetryczny o spadku
połaci dachowych 40o, kalenica równoległa do linii zabudowy, wysokość w kalenicy 11,5
m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, w dachu należy wykonać po
dwa okna w każdej połaci – w formie lukarn.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przed-
miotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomo-
ści gruntowych odbył się w dniu 04 października 2012r., a drugi w dniu 18 grudnia
2012r.
Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie
z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Aktualnie zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 177
poz. 1054 ze zmianami) stawka podatku VAT wynosi 23%.
Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
które zobowiązany będzie uiścić nabywca nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2013r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wyso-
kości na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 23 8666 0004 0103 7426 2000
0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdziel-
czego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego.
Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 01 marca 2013r. Za datę wniesie-
nia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nierucho-
mości, będzie wypłacane niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto
bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wa-
dium, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub
wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działal-
ność gospodarczą. Ponadto uczestnik reprezentujący osobę prawną bądź osobę fizyczną
winien się okazać stosownym pełnomocnictwem. Natomiast w przypadku uczestnictwa
w przetargu jednego z małżonków okazać należy pisemne oświadczenie woli współmał-
żonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku
wspólnego lub pisemne oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumie-
niu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 167, poz. 1758 ze zmianami) do zawarcia umowy
notarialnej zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie wynikające z przepisów powyż-
szej ustawy.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gmin-
nego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaist-
nienia ważnych przyczyn.

Burmistrz Miasta Kościana
o g ł a s z a

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej
w Kościanie przy ul. Południowej

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o numerze
geodezyjnym 3941/25, o powierzchni 0.10.04 ha, zapisana w Księdze Wie-
czystej PO1K/00036098/3, o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu o
wydłużonych bokach, zlokalizowana w Kościanie w strefie peryferyjnej przy
ul. Południowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, go-
spodarstwa rolnego, terenów niezabudowanych, a w dalszym sąsiedztwie
terenów usługowo - handlowych z dojazdem drogą nieutwardzoną o na-
wierzchni gruntowej stanowi własność Gminy Miejskiej Kościan. Na nieru-
chomości znajduje się słup linii energetycznej, od którego przez jej część
przebiegają napowietrzne linie energetyczne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym uchwałą nr XLVIII/484/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 sierp-
nia 2002r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Kościana, obejmującej teren położony przy ul. Śmigielskiej
wchodzący w skład jednostki bilansowej: H 18 ZP - teren zieleni oraz czę-
ściowo w skład jednostki bilansowej: H 19 MN - teren mieszkalnictwa ro-
dzinnego o niskiej intensywności (działki nr 3941/12, 3942, 3943) - na tere-
ny aktywizacji gospodarczej przedmiotowa działka znajduje się w jednostce
bilansowej 5DG/H,U,P gdzie ustalono jej przeznaczenie pod inwestycje dzia-
łalności gospodarczej – handlu, usług i przemysłu nieuciążliwego.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie
jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wyżej wymienionej nie-
ruchomości odbył się w dniu 12 grudnia 2012r.

Cena wywoławcza: 90 360,00 zł
Wysokość wadium:  9 000,00 zł

Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług
zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Aktualnie zgod-
nie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 177 poz. 1054 ze zmianami) stawka podatku
VAT wynosi 23%.
Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa
własności, które zobowiązany będzie uiścić nabywca nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpie-
nie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2013r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej
wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 23 8666 0004
0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie
kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miej-
skiego.
Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 01 marca 2013r. Za
datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na
konto Urzędu Miejskiego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca
nieruchomości, będzie wypłacane niezwłocznie przelewem na wskazane przez
uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód
wpłaty wadium, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypad-
ku osób prawnych lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przy-
padku osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto uczestnik re-
prezentujący osobę prawną bądź osobę fizyczną winien się okazać stosow-
nym pełnomocnictwem. Natomiast w przypadku uczestnictwa w przetargu
jednego z małżonków okazać należy pisemne oświadczenie woli współmał-
żonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzą-
cych z majątku wspólnego lub pisemne oświadczenie o nabyciu nieruchomo-
ści z majątku osobistego.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w
rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 167, poz. 1758 ze zmiana-
mi) do zawarcia umowy notarialnej zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie
wynikające z przepisów powyższej ustawy.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mie-
nia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu (65) 512
11 11 wew. 304.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przy-
padku zaistnienia ważnych przyczyn.
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Gmina Kościan przystąpiła do realizacji inwesty-
cji pn. „Gościniec Gryżyna – budowa budynku świetli-
cy wiejskiej wraz z zapleczem” współfinansowanego z
budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Gościnna Wielkopolska. Prace realizowane są w ra-
mach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 finansowanego z funduszy
Unii Europejskiej. Realizacja zadania podniesie stan-
dard miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gmi-
ny Kościan i turystów. Inwestycja obejmuje rozbiórkę
istniejącego budynku świetlicy, budowę nowej świetli-
cy i jej wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół
budynku oraz budowę placu zabaw. Wartość całkowita
inwestycji planowana jest na kwotę 636.705,84 zł, a
kwota dofinansowania z funduszy unijnych Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich to 415.000 zł. Ważnym
elementem realizacji inwestycji będzie wystrój świe-
tlicy nawiązujący do szlaku kulturowego „Podróże z
Panem Tadeuszem” wytyczonego przez Lokalna Grupę
Działania Gościnna Wielkopolska. Realizacja zada-
nia przyczyni się do wykorzystania dziedzictwa kultu-
rowego związanego z pobytem Adama Mickiewicza na
terenie Gościnnej Wielkopolski, a tym samym na tere-

Gościniec Gryżyna

Gmina Kościan każdego roku organizuje Spotkanie No-
woroczne. W dniu 4 stycznia na zaproszenie Wójta i Prze-
wodniczącego Rady Gminy Kościan do Hali Sportowej przy
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie przy-
było ponad 300 gości. Wśród zaproszonych byli między
innymi: Marian Poślednik – Senator RP, Wojciech Ziem-
niak - Poseł na Sejm RP, wicestarosta kościański, samo-
rządowcy gmin ościennych, prezesi i dyrektorzy lokalnych
firm, przedstawicie rolników z terenu gminy. Jak zawsze
przybyli również radni i sołtysi, kierownicy gminnych jed-
nostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także kierownicy in-
stytucji działających w powiecie kościańskim. Stawili się
także przedstawiciele stowarzyszeń i związków działają-

Spotkanie noworoczne
cych na terenie gminy: strażaków, klubów sportowych, klu-
bów seniora, spółdzielni rolniczych, lokalnej prasy oraz
sympatycy gminy. Przybyłych gości witali: Jan Szczepa-
niak - Przewodniczący Rady Gminy Kościan, Henryk Bar-
toszewski – Wójt Gminy oraz Andrzej Przybyła - Zastęp-
ca Wójta, wręczając każdemu upominek w postaci kalen-
darza ściennego na 2013 rok, tomik poezji Urszuli Ci-
szewskiej z Racotu oraz film promocyjny Gminy Kościan,
który podczas spotkania miał swoją premierę.
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Jana Szczepania-
ka - Przewodniczącego Rady Gminy, który przywitał zebra-
nych gości oraz złożył życzenia pomyślności, szczęścia i
sukcesów w Nowym Roku. Po życzeniach odbyła się pierw-
sza część koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego

Artu’s z Poznania. Po muzycznym widowisku głos zabrał
Wójt Henryk Bartoszewski, który podczas multimedialnej
prezentacji podsumował miniony rok pod względem inwe-
stycji i działalności w naszej gminie. Gospodarz podzięko-
wał wszystkim zebranym za owocną współpracę i życzył
wszystkim w Nowym Roku podejmowania pomyślnych de-
cyzji oraz wiele optymizmu. Po oficjalnej części spotkania
odbyła się druga część koncertu kwartetu Artus’s oraz
wspólny poczęstunek. Podczas spotkania zebrani mogli
zapoznać się z wystawami prac tworzonymi w ramach dzia-
łania Centrum Rozwoju Gminy Kościan, funkcjonowania
Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” oraz
galerią zdjęć powstawania fabryki dachówek w Widzisze-
wie oraz kompleksu boisk „Orlik 2012” w Racocie.   (mn)

nie Gminy Kościan oraz wpłynie na rozwój funkcji tu-
rystycznych na tym obszarze.

W minionym tygodniu Gmina Kościan podpisała
stosowną umowę z wykonawcą inwestycji jakim jest
Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” z Kościana.
Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na koniec
lipca 2013 r.                                                                   (mn)

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gminy Kościan

zaprasza
mieszkańców gminy

na XXII Indywidualne
Mistrzostwa

w Tenisie Stołowym,
które odbędą się w niedzielę

17 lutego 2013 roku
o godzinie 10.00

w Hali Sportowej w Racocie.

Zgłoszenia w dniu zawodów.

Od 1 stycznia 2013 r. w wyniku ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiąz-
ku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:
- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowa-
nia przy zameldowaniu w nowym miejscu;
- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku mel-
dunkowego przez pełnomocnika;

Zmiany w ewidencji ludności
- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obo-
wiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku
wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;
- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich,
obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy
nie przekraczający trzech miesięcy;
- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i
turystów;

- likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i admini-
stratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfi-
kowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców
lub pracowników;
- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunko-
wego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za
niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegają-
cych zgłoszeniu w ewidencji z 3 do 6 miesięcy.
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powiat Koœciañski

Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak odwie-
dził 9 stycznia 2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Niecodziennego gościa przed halą sportową powitali Ar-
leta Adamczak - Puk, dyrektor szkoły, Andrzej Jęcz, Staro-
sta Kościański oraz Małgorzata Adamczak, poseł na Sejm
RP.

Spotkanie z młodzieżą, delegacjami szkół z regionu, licz-
nie przybyłymi gośćmi, wśród których byli parlamentarzy-
ści, przedstawiciele samorządów, wojska, policji i straży
odbyło się na hali sportowej. Ministrowi towarzyszył m.in.
szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław
Cieniuch. Arleta Adamczak - Puk, dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych podkreśliła, że tworząc klasę o profilu
wojskowym daliśmy młodzieży możliwość uczestniczenia w
niecodziennych wydarzeniach, co nie byłoby możliwe, gdyby-
śmy nie podpisali porozumień o współpracy z 69 Pułkiem
Przeciwlotniczym im. Gen. dyw. Stefana Roweckiego „GRO-
TA”,  a teraz 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym.

Dyrektor szkoły podkreśliła, że udział uczniów w życiu
wojska to niezaprzeczalny i istotny element promocji zawo-
dowej służby wojskowej. W tym roku pierwsi absolwenci
klasy wojskowej  - poinformowała - zdali maturę i część z
nich wybrała dalszą ścieżkę kariery zawodowej w Narodo-
wych Siłach Rezerwy.

Minister Siemoniak podziękował za zaproszenie. Przy-
znał, że to poseł Małgorzata Adamczak namówiła go do tej
wizyty mówiąc, że w Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych w
Nietążkowie dzieje się coś ważnego i szczególnego. Zwra-
cając się do uczniów mówił, że warto w młodym wieku decy-
dować się na podwyższanie sobie poprzeczki. Ucząc się w
wojskowej klasie - podkreślił - to oznacza, że robicie to co
wszyscy, ale także trochę więcej. Minister docenił fakt, że
wszyscy absolwenci pierwszego rocznika klasy wojskowej
w Nietążkowie zdali maturę. Warto być w klasach mundu-
rowych, nie tylko wojskowych, także dlatego, że poza war-
tościami nadrzędnymi, takimi jak patriotyzm i chęć służe-
nia innym, nauka w takiej klasie daje wyjątkową satys-
fakcję z tego co się robi. Taka edukacja daje perspektywę

ciekawej kariery zawodowej. Mówiąc o wojsku minister
stwierdził - polska armia bardzo się zmienia, od kilku lat
jest armią zawodową. Nasze państwo przeznacza bardzo
duże środki na modernizację tej armii. Nie ma dobrej armii,
dobrej obrony bez ludzi. Bez ludzi, którzy będą gotowi do
poświęcenia, bez ludzi, którzy będą widzieli wyższą wartość
w swojej służbie nowoczesna armia na nic się nie zda. Z
podziwem i szacunkiem patrzę na tych, którzy wiążą się ze
służbą wojskową. Od młodych ludzi będzie zależało jak w
przyszłości wojsko, policja i inne służby będą działały. Mi-
nister podkreślił, że odkąd powstała armia zawodowa, to
wojsko musi zabiegać o ludzi. Jeśli chcemy -mówił - by
armia była nie tylko armią profesjonalistów, ale armią lu-
dzi którzy opierają swoje życie na pewnych wartościach to
musimy o nich zabiegać. W życiu można robić wiele rzeczy,
a wiadomo, że służba wojskowa, służba w policji, czy stra-
ży wcale nie jest łatwą drogą. Kto szuka łatwych rzeczy nie
powinien się na to decydować, ale kto szuka poczucia, że
zrobił coś dobrego dla kraju to na pewno w siłach zbrojnych
znajdzie swoje miejsce. Życzył młodzieży determinacji i
konsekwencji na tej drodze. Zwracając się do dyrektora
szkoły, nauczycieli i starosty poprosił by nadal kontynu-
owali to dobre, patriotyczne szaleństwo.

Wizycie ministra towarzyszyło podpisanie porozumie-
nia o współpracy między 19 Samodzielnym Oddziałem Geo-
graficznym oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nie-
tążkowie. Podobną umowę zawarł także Zespół Szkół Geo-
dezyjno - Drogowych w Poznaniu. Porozumienie zakłada
współpracę z zakresu edukacji obywatelskiej. Samodzielny
Oddział Geograficzny (SOG) zobowiązał się m.in. do wspie-
rania działań służących pro obronnemu i patriotycznemu
wychowaniu młodzieży, uczestnictwa we wspólnie organizo-
wanych uroczystościach i przedsięwzięciach mających cha-
rakter wojskowy, wspólnej realizacji szkoleń. Samodzielny
Oddział Geograficzny zobowiązał się do wsparcia meryto-
rycznego i logistycznego ustalonych na każdy rok punktów
planu współpracy. Młodzież będzie miała możliwość brania
udziału w dniach otwartych koszar, w pokazach sprzętu woj-
skowego, w spotkaniach z uczestnikami misji wojskowych i

Minister w szkole
Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak odwiedził 9 stycznia 2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościań-
skiego zostanie przeprowadzona w dniach od 4 lutego
2013 r. do 1 marca 2013 r. w godz. od 700 do 1500  w
Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Ko-
ścianie, ul. Bernardyńska 2 (sala nr 103).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 li-
stopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kwali-
fikacji wojskowej w 2013 r. zobowiązani są zgłosić się
mężczyźni urodzeni w roku 1994 i urodzeni w latach
1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby uro-
dzone w latach 1992 i 1993, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie,
ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie,
ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności
upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1989-
1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach  me-
dycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psycho-
logicznych albo będące studentkami lub absolwentka-
mi tych szkół lub kierunków.

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

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej sta-
nowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o prze-
prowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na tere-
nie województwa wielkopolskiego. Każda osoba stawia-
jąca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie –
z terminem kwalifikacji wojskowej -  od  burmistrza,
wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przypominamy, że osoby stawiające się po raz pierw-
szy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić na-
stępujące dokumenty:
- dowód osobisty
- 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo
jej ukończenia
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu
zdrowia                                                                                  ad

Kwalifikacja
wojskowa tuż tuż

Dyrektor wraz z zespołem specjalistów Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Kościanie zaprasza
do dalszego korzystania z popołudniowych konsul-
tacji na terenie poradni. Nasi pracownicy są dostęp-
ni w każdy poniedziałek w godzinach 17-18, w
siedzibie PPP ul. Kościelna 5a w Kościanie.

Zapraszamy nauczycieli, rodziców, opiekunów
dzieci przedszkolnych i szkolnych. Służymy szcze-
gólnym wsparciem rodzicom tych dzieci, które mają
dopiero rozpocząć karierę szkolną.

Ponadto zapraszamy rodziców dzieci przed rozpo-
częciem edukacji szkolnej, w tym urodzonych w 2007
roku, na spotkanie w dniach 26.02.2013 godzina 17:00
lub 20.03.2013 godzina 17:00. Podczas spotkań omó-
wione zostaną aspekty gotowości szkolnej i przygoto-
wania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.         gm

Poradnia
zaprasza!stabilizacyjnych. SOG udostępni

uczniom swoich instruktorów i po-
mieszczenia wykładowe do realiza-
cji pro obronnych zajęć. Uczniowie
otrzymają także wydawnictwa i
materiały promocyjne o tematyce
obronnej i topograficznej.

Na zakończenie wizyty minister
Siemoniak i generał Cieniuch wpi-
sali się pamiątkowej księgi szkoły.
Goście z rąk młodzieży trzymali pa-
miątkowe grawertony. Spotkanie
zakończył pokaz umiejętności
sprawnościowych uczniów klasy
wojskowej i strażackiej. Jego
uczestnicy z rąk szefa Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego gene-
rała Mieczysława Cieniucha otrzy-
mali drobne upominki.                           bj
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Po wejściu w życie 19 stycznia b.r. Ustawy o
kierujących pojazdami, wprowadzono zmiany:
Nowy wzór prawa jazdy:

Ujednolicony wzór obowiązujący we wszystkich
państwach Unii Europejskiej, wprowadzony
unijną dyrektywą w sprawie praw jazdy. Nie ozna-
cza to jednak obowiązku natychmiastowej jego
wymiany. Dotychczasowe prawa jazdy, wydane
bezterminowo, będą wymieniane w latach 2028-
2033. Obowiązuje generalna zasada, że dokument
prawa jazdy będzie ważny przez 15 lat. Jedynie
prawo jazdy kategorii C, C+E, D, D+E  będą wy-
dawane, na okres do 5 lat. Po upływie okresu, na
jaki dokument został wydany, konieczna będzie
jego wymiana (uprawnienia do kierowania pojaz-
dami nie wygasają).
Nowe kategorie prawa jazdy:
- AM - uprawniająca do kierowania motorowerem
zaopatrzonym w silnik o pojemności do 50ccm i
lekkimi pojazdami czterokołowymi o masie do 350
kg i prędkości maksymalnej 45km/h, dostępna dla
osób, które ukończyły 14 lat;
- A2 - uprawniająca do jazdy motocyklami o mocy
do 35 kW, dostępna dla osób które ukończyły 18
lat;
- A1 - uprawniająca do jazdy motocyklami o po-
jemności 125 ccm, mocy do 11 kW, a także jazdy
motocyklami trzykołowymi mocy do 15 kW, dostęp-
na dla osób po ukończeniu 16 lat;
- A – motocykle o pojemności silnika co najmniej
600 ccm i mocy powyżej 40 KM będzie dostępna
dopiero po ukończeniu 24 lat lub 20 lat, gdy posia-
da od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2;
Nowy obieg dokumentów - profil kandydata
na kierowcę:
1) Osoba podejmująca decyzję o rozpoczęciu szko-
lenia, przed wyborem ośrodka szkolenia kierow-
ców, składa wniosek o wydanie prawa jazdy w
Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powia-
towym.
Do wniosku należy dołączyć: 1 zdjęcie, badanie le-
karskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdem oraz dowód osobisty do wglą-
du. Osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku
życia musi dołączyć również pisemną zgodę rodzi-
ca lub opiekuna.
2) Po weryfikacji dokumentów starosta stworzy
profil kandydata na kierowcę (PKK).
3) Szkoła nauki jazdy za pomocą systemu telein-
formatycznego pobierze PKK, a po zakończeniu
szkolenia zaktualizuje profil o dane o jego ukoń-
czeniu. Tak zaktualizowany profil umożliwi prze-
prowadzenie egzaminu.
4) Zdany egzamin zostanie wpisany do karty, a
potem Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wy-
syła daną osobę do starosty, a ten po uiszczeniu
opłaty wydaje prawo jazdy.
Nowe opłaty za wydawanie dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami:
Wysokość opłaty za wydanie:
- prawa jazdy - wynosi - 100 zł;
- międzynarodowego prawa jazdy - wynosi 35 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem - wynosi 30 zł.
+ opłata ewidencyjna 0,50 zł

Szczegółowych informacji na ten temat udzie-
lają: Katarzyna Szymańska, Barbara Matuszczak
oraz Michał Bączyk z Wydziału Komunikacji i
Dróg w Starostwie Powiatowym w Kościanie, ul.
Gostyńska 38 (pok. nr 11) oraz pod numerem tel.
65 512 74 36 wew. 38.                                           a.m.

PRAWO
JAZDY
- NOWE
PRZEPISY

Ivan Pfaur, burmistrz czeskich Kamenic nad Lipou zło-
żył w poniedziałek, 7 stycznia 2013 roku,  wizytę Andrze-
jowi Jęczowi, staroście kościańskiemu.

Z czeskim samorządem od kilku lat współpracuje
gmina Śmigiel. W listopadzie 2011 roku umowę part-
nerską w obecności m.in. Ivana Pfaura, burmistrza mia-
sta Kamenice nad Lipou oraz Edwarda Strzymińskiego,
wicestarosty kościańskiego, podpisali Arleta Adamczak
– Puk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.
Kasprowicza z Nietążkowa oraz Pavel Hlaváček, dyrek-
tor Střední škola Kamenice nad Lipou.

Współpraca między placówkami oświatowymi została
zawarta „w celu pogłębiania i utrwalania przyjaźni między
szkołami oraz tworzenia warunków dla rozwoju edukacyj-
nego młodzieży, poszerzania wiedzy kulturowej i krajoznaw-
czej, wymiany doświadczeń między nauczycielami…”. Temu
służyła wizyta czeskiej delegacji w naszym powiecie.

Poza burmistrzem, gośćmi starosty A. Jęcza byli: Pa-
vel Hlaváček - dyrektor szkoły średniej, jego zastępca Jiří
Hadrava, Věra Tokarčíková, kierownik szkolnego inter-
natu, a także  Iva Kozmanowa, nauczycielka jezyka an-
gielskiego i niemieckiego oraz pani Karin Vovsova, kie-

Ivan Pfaur, burmistrz czeskich Kamenic nad Lipou złożył w poniedziałek 7 stycznia 2013 roku  wizytę Andrzejowi
Jęczowi, staroście kościańskiemu.

Wizyta czeskiej delegacji
rownik wydziału infrastruktury w tamtejszym urzędzie i
tłumacz, pani Gabriela Łęcka. W spotkaniu uczestniczyli
także Wiktor Snela, burmistrz Śmigla, Edward Strzymiń-
ski, wicestarosta Kościański i Arleta Adamczak-Puk, dy-
rektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
Głównym tematem ponad godzinnego spotkania było
omówienie szczegółów dotyczących współpracy między
szkołami. Rozmawiano przede wszystkim o opracowaniu
wspólnego wniosku umożliwiającego realizację praktyk
szkolnych. Dyrektorzy szkół planują, że jeszcze w tym
roku, dzięki współpracy będzie możliwa praktyka uczniów
z klas uczących w zawodach o profilu technik żywienia i
technik mechanizacji rolnictwa.

Ponadto samorządowcy wymienili uwagi na temat
struktury samorządów i zasad wyborczych w obu krajach.
Rozmawiano o systemie oświaty, jej organizacji, struktu-
rze oraz problemach demograficznych i zasadach finanso-
wania szkolnictwa.

Delegacja gminy Kamenice nad Lipou gościła na tere-
nie Gminy Śmigiel i w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nietążkowie w dniach od 6 do 8 stycznia 2013
roku.                                                                                         bj

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie w ra-
mach Programu Leonardo da Vinci zdobył ponad 88 tys.
euro / 354 tys. złotych/ na organizację praktyk zawodo-
wych uczniów. W tym roku zwycięski projekt praktyk jest
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W 2011 roku 20 uczniów technikum budowlanego z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie było na
praktykach zawodowych w ramach tego samego progra-
mu edukacyjnego.

- Po ubiegłorocznych praktykach wśród uczniów roze-
szły się bardzo pozytywne informacje na temat praktyk i
tego czego się można było nauczyć - wyjaśnia, Małgorzata
Durek - dyrektor szkoły. Uczniowie dopytywali, czy będzie-
my pisali wnioski i czy będą takie praktyki. Już wówczas
byli zmotywowani i wiedzieli, że jeśli uda się wygrać kon-
kurs to pojadą na praktyki.

Tegoroczny projekt nosi tytuł „Praktyka zawodowa
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie
odbyta w Niemczech możliwością zdobycia kwalifikacji
uznawalnych na europejskim rynku pracy”.

Na praktyki pojadą trzy grupy młodzieży, uczniowie
klas trzecich. Pierwsza grupa to 16 osobowa grupa uczniów
technikum budowlanego.  Ich praktyka potrwa od 27 stycz-
nia do 16 lutego. Młodzież, tak jak uczniowie w 2011 roku
pojedzie do ośrodka we Frankfurcie nad Odrą. Jest on filią
Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku
Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Pocz-
damie. Kolejna grupa 20 praktykantów, uczniów techni-

46 uczniów
jedzie na praktyki w Niemczech

kum geodezyjnego pojedzie na praktyki w dniach od 8 do
20 kwietnia. Praktyki będą odbywały się również we Frank-
furcie nad Odrą. W tym samym terminie grupa 10 uczniów
kształcących się w zawodzie technik gazownictwa pojedzie
na praktyki do miejscowości Heinicendorf.

Poza kształceniem, które pod nadzorem instruktorów
będzie trwało 8 godzin dziennie uczniowie będą mieli za-
jęcia rekreacyjne i wycieczki turystyczne do Poczdamu,
Berlina.

Przed wyjazdem w szkole w ramach zajęć pozalekcyj-
nych prowadzone jest pięćdziesięciogodzinne przygotowa-
nie pedagogiczno-językowe. W jego ramach główny nacisk
nauczyciele kładą na naukę języka zawodowego. Ponadto
są prowadzone zajęcia z wiedzy na temat kultury, historii
i geografii Niemiec. Uczniowie jadący na praktykę prze-
szli rekrutację. W procesie rekrutacji brano pod uwagę
średnią ocen, ocenę z zachowania, średnią ocen z przed-
miotów zawodowych i języków. Przeszli także rozmowę
kwalifikacyjną, która odbyła się w językach polskim i nie-
mieckim.

Uczniowie przed praktykami otrzymają podręczniki i
publikacje do nauki języka. Każdy otrzyma wyprawkę, w
której znajdzie się odzież robocza, buty, materiały kre-
ślarskie, piśmiennicze. Wszyscy otrzymają kieszonkowe.

Celem praktyk jest podnoszenie umiejętności zawo-
dowych uczniów. Praktyki kończą się egzaminem. Ucznio-
wie otrzymują certyfikat. Rangę tego certyfikatu podnosi
dokument, tzw. europass. Jest to dokument potwierdza-
jący zdobyte kwalifikacje. Dokument ten jest  respekto-
wany na terenie całej Unii Europejskiej.                          bj
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Dyżury pracy aptek w styczniu.  Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 14 listopada
2012 roku harmonogramu dyżurów aptek w lutym w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.

1. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22  1 lutego 2013
2. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28  2 lutego 2013
3. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21  3 lutego 2013
4. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco)  4 lutego 2013
5. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland)  5 lutego 2013
6. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c  6 lutego 2013
7. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21  7 lutego 2013
8. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a  8 lutego 2013
9. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21  9 lutego 2013
10. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54  10 lutego 2013
11. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28  11 lutego 2013
12. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1  12 lutego 2013
13. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21  13 lutego 2013
14. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15  14 lutego 2013
15. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54  15 lutego 2013
16. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22  16 lutego 2013
17. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28  17 lutego 2013
18. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21  18 lutego 2013
19. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco)  19 lutego 2013
20. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland)  20 lutego 2013
21. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c  21 lutego 2013
22. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21  22 lutego 2013
23. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a  23 lutego 2013
24. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21  24 lutego 2013
25. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54  25 lutego 2013
26. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28,  26 lutego 2013
27. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1  27 lutego 2013
28. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21  28 lutego 2013

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

Apteki w powiecie
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Z okazji przypadającej 22 stycznia 2013 roku jubile-
uszowej, 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
Andrzej Jęcz - starosta kościański, Michał Jurga - bur-
mistrz miasta Kościana, Edward Strzymiński - wicesta-
rosta kościański, Maciej Zielonka -wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kościana w imieniu mieszkańców powiatu i
miasta Kościana złożyli wiązanki kwiatów i oddali hołd
powstańcom styczniowym pochowanym w Żołnierskiej
Kwaterze Obrońców Rzeczpospolitej na kościańskim, sta-
rym cmentarzu. Hołd powstańcom oddali także obecni na
cmentarzu regionaliści: Jan Pawicki i Jerzy Zielonka.
o Powstaniu

Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była za-
rządzona w styczniu przez margrabiego Aleksandra Wie-

lopolskiego branka do wojska. Podlegać jej miało 12
tys. mężczyzn w tym 1950 w samej Warszawie. Służba
wojskowa w carskiej Rosji trwała 25 lat. Ocenia się, że
w latach 1832 - 1870 wcielono do armii 200 tys. mło-
dych Polaków. Do domów wróciło około 20-25 tys. żoł-
nierzy. Nastroje antyrosyjskie wzmocniły także akcje
terroru wobec ludności polskiej w Warszawie. W 1861
roku zginęło podczas demonstracji 5 osób, a w kolej-
nych (27 lutego i 8 kwietnia 1861 roku) około stu. Komi-
tet Centralny Narodowy przekształca się w Tymczaso-
wy Rząd Narodowy, a 22 stycznia 1863 roku ogłasza
dniem wybuchu powstania. W odezwie Rządu napisano
m. in. „ Po strasznej hańbie niewoli, po niepojętych
męczarniach ucisku Centralny Narodowy Komitet, obec-

mianie, rzemieślnicy, chłopi, parobkowie, uczniowie itd.
w Powstaniu zginęli:
- Michał Wroński, agronom z Turwi, który zmarł 21 lute-
go 1864 roku w wyniku rany postrzałowej otrzymanej w
bitwie pod Kleczewem.
- Ludwik Kostański, lat 28, mieszkaniec Kiełczewa, kle-
ryk seminarium duchownego w Poznaniu. Był uczniem
gimnazjum w Trzemesznie i Ostrowie Wielkopolskim.
Zmarł 8 maja 1963 roku w wyniku odniesionych ran w
bitwie pod Ignacewem. Obecnie na murze I Liceum Ogól-
nokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się
tablica pamiątkowa upamiętniająca poległych w Powsta-
niu. Wśród nich figuruje nazwisko Ludwika Kostańskie-
go.
-ks. proboszcz Stanisław Klemczyński z Błociszewa, które
wówczas znajdowało się w granicach powiatu kościań-
skiego. Ks. Klemczyński otrzymał święcenia kapłańskie
w 1846 roku. Był wikariuszem w Ostrzeszowie, a na-
stępnie proboszczem w Kotłowie, gdzie zorganizował
oddział partyzancki Franciszka Parczewskiego. W latach
1848-1850 był wybitnym działaczem Ligi Polskiej.
Zginął 22 kwietnia 1863 roku w bitwie pod Rudnikami.

Warto przypomnieć także postać ks. proboszcza Jó-
zefa Koszczyńskiego z Czacza. Urodził się w 1808 roku
w Kostrzynie Wielkopolskim. Seminarium duchowne
ukończył w Krakowie. W 1842 roku wrócił do Wielkiego
Księstwa Poznańskiego. Był m.in. wikarym w Chojnicy
koło Poznania. Wziął udział w wydarzeniach Wiosny
Ludów. Od 1856 roku był proboszczem w Czaczu. Za
udział w Powstaniu przez kilka miesięcy 1863 roku sie-
dział w więzieniu na Cytadeli w poznaniu. Zmarł w 1866
roku.

W Żołnierskiej Kwaterze Obrońców Rzeczpospolitej
na kościańskim, starym cmentarzu spoczywają dwaj po-
wstańcy:
- Czesław Olsztyński, urodził się 6 kwietnia 1842 roku
w Biezdrowie koło Poznania. W 1863 roku pełnił służbę
w wojsku jako ułan w Sulechowie. Zdezerterował. Wal-
czył pod dowództwem  Léona Younga de Blankenheima
w bitwach pod Nową Wsią i Brdowem. Za udział w Po-
wstaniu został skazany na 8 miesięcy fortecy. Ponownie
został wcielony do armii pruskiej. Brał udział w wojnie
austriacko - pruskiej i prusko - francuskiej. Zmarł 17
sierpnia 1930 roku.
- Stanisław Konopiński, urodził się 16 listopada 1842
roku w Żelaźnie. W 1864 roku służył w oddziale po-
wstańców inowrocławskich, który zorganizowano po klę-
sce pod Ignacewem. Był więziony w Inowrocławiu i po-
znańskiej Cytadeli. W późniejszych latach był kierow-
nikiem szkoły w Gierłachowie. Zmarł 11 stycznia 1931
roku.
Przyjmuje się, że w szeregach powstańczych służyło oko-
ło 200 tys. osób. Zginęło około 20-25 tys. powstańców.
Ponad 40 tys. wysłano na katorgę. Skonfiskowano około
3 tys. majątków. Za koniec Powstania uważa się dzień
stracenia na Cytadeli Warszawskiej ostatniego dykta-
tora powstania Romualda Traugutta i jego 4 towarzyszy
w dniu 5 sierpnia 1864 roku.

W II Rzeczypospolitej powstańcy cieszyli się ogrom-
nym szacunkiem. Już w 1919 roku marszałek Józef Pił-
sudski wydał rozkaz o wcieleniu ich w szeregi Wojska
Polskiego. Byli uprawnieni do noszenia mundurów. Ho-
nory byli zobowiązani im oddawać wszyscy żołnierze, nie
wyłączając generałów. Zostali odznaczeni orderem Vir-
tuti Militari i otrzymywali stałe, roczne gratyfikacje pie-
niężne. Ostatni uczestnik Powstania zmarł w 1946 roku.

Jan Pawicki

Powstanie styczniowe 1863
i udział w nim mieszkańców Ziemi Kościańskiej

W Żołnierskiej Kwaterze Obrońców Rzeczpospolitej na kościańskim, starym cmen-
tarzu spoczywają dwaj powstańcy styczniowi.

nie jedyny legalny Rząd Twój
Narodowy, wzywa Cie na pole
walki już ostatniej, na pole
chwały i zwycięstwa, które Ci da
i przez imię Boga na niebie dać
przysięga, bo wie, że Ty, który
wczoraj byłeś pokutnikiem i
mścicielem jutro musisz być i
będziesz bohaterem i  olbrzy-
mem”.

Kolejnymi dyktatorami po-
wstania byli: Ludwik Miero-
sławski, krotoszynianin Marian
Langiewicz i wreszcie Romuald
Traugutt. Po wybuchu powsta-
nia władze pruskie wzmocniły
wojska, które strzegły granice.
Ocenia się, że w Powstaniu wzię-
ło udział około 4 tys. Wielkopo-
lan. Nie zabrakło mieszkańców
Ziemi Kościańskiej. Istniejące
dokumenty pozwalają ustalić
dane około 40 uczestników Po-
wstania z naszego terenu. Wśród
ochotników byli ludzie wielu sta-
nów i zawodów: duchowni, zie-


