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Przedstawiciele Gminy Kościan znacząco zaznaczyli
swój udział w konferencji zorganizowanej przez Lokalna
Grupę Działania Gościnna Wielkopolska w dniu 12 paź-
dziernika 2012 r. na Świętej Górze w gminie Piaski. W
konferencji uczestniczyli Wójt Gminy Kościan Henryk Bar-
toszewski, Zastępca Wójta Andrzej Przybyła, radni, soł-
tysi, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju
Gminy Kościan Jolanta Nowicka oraz członkowie stowa-
rzyszenia. Konferencja na temat roli i znaczenia podej-
ścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich. cieszyła się
dużym zainteresowaniem –  uczestniczyło w niej około
250 osób. Wykładom i warsztatom towarzyszyła prezen-
tacja zrealizowanych do tej pory inwestycji i projektów
dofinansowanych z budżetu Lokalnej Grupy Działania
Gościnna Wielkopolska. Uczestnicy konferencji chętnie
odwiedzali stoisko Centrum Rozwoju Gminy Kościan.
Konferencja rozpoczęła się nietypowo od wystąpień przed-
stawicieli organizatora, czyli Lokalnej Grupy Działania
Gościnna Wielkopolska. Realizację podejścia Leader na
obszarze Gościnnej Wielkopolski przedstawił Marian
Poślednik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”. Natomiast
rozwój infrastruktur w kontekście realizacji celów Lokal-
nej Strategii Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska przed-
stawił Henryk Bartoszewski Wójt Gminy Kościan i Prze-
wodniczący Rady LGD Gościnna Wielkopolska. Następ-
nie głos zabrali goście: Andrzej Hałasiewicz - ekspert w
Kancelarii Prezydenta RP, Marek Zagórski – Prezes Fun-
dacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Andrzej
Brzozowy - specjalista w Departamencie Koordynacji Po-
lityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go, Marek Czaplicki - Zastępca Dyrektora Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-

Konferencja Gościnnej Wielkopolski

Stoisko Centrum Rozwoju Gminy Kościan

szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Mar-
ko Koscak - przedstawiciel lokalnej grupy działania ze
Słowenii. W dyskusji głos zabrał Ireneusz Niewiarowski -
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. We wszyst-
kich wypowiedziach pojawiły się gratulacje i uznanie dla
dorobku Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopol-

ska oraz wiele ważnych wniosków i ocen dotyczących zna-
czenia podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich
dziś i w przyszłości. Atrakcyjnym urozmaiceniem wykła-
dów,  prezentacji i dyskusji był pokaz mody „Paryski dryg
– biskupiński szyk”, który bardzo spodobał się uczestni-
kom konferencji.                                                               (up)

We wtorek 23 października 2012 roku oficjalnie odda-
no do użytku wyremontowane ulice Zieloną i Podgórną w
Gryżynie. W wyniku zakończonej inwestycji na wspomnia-
nych ulicach dokonano remontu kanalizacji deszczowej
na odcinku 680 mb, położono nawierzchnię bitumiczną na
odcinku 790 mb i wykonano chodniki z kostki brukowej
na ulicy Zielonej. Wykonawcami zadania byli Leszczyń-

Nowe w Gryżynie
skie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z
o.o. (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Budowlane
„DROMAR” Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi (partner
konsorcjum). Koszt inwestycji w wysokości 878.982,78 zł
brutto sfinansowany został przez Gminę Kościan m.in. z
pożyczki Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
w kwocie 875.000 zł.                                                       (md)

Gmina Kościan podpisała w dniu 18.10.2012 r. umowę
z Biurem Inżynierii Drogowej s.c. z Bydgoszczy na wykona-
nie dokumentacji  projektowej  budowy ulicy Leśnej w Sta-
rym i Nowym Luboszu wraz z odwodnieniem oraz  uzyska-
nie decyzji ZRID na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie  dróg publicznych. W skład
dokumentacji projektowej wchodzą: Projekt Koncepcyjny,
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Dokumentacja
Przetargowa. Ostateczny termin wykonania całości zada-
nia upływa 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za wy-
konany przedmiot umowy wykonawca otrzyma wynagro-
dzenie w kwocie brutto 27.060,00  zł.                            (md)

Ulica Leśna w Luboszu

 W początkowych dniach października dokonano od-
bioru końcowego inwestycji pod nazwą „Nowy Lubosz –
budowa urządzeń melioracji szczegółowych – etap I” zre-
alizowanej we wrześniu br. za łączną kwotę 16.999,41 zł.
W skład zadania wchodziła budowa dwóch rowów melio-
racji szczegółowej o długościach 277 mb i 245 mb oraz
plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem. Wyko-
nawcą inwestycji gminnej była firma Usługi Sprzętowo-
Transportowe Lech Klupsz z Darnowa.                       (md)

Melioracja
w Gminie Kościan



paŸdziernik 20122strona

powiat Koœciañski

Powiat Kościański po raz kolejny złożył wniosek na
dofinansowanie remontu 16 km drogi powiatowej na od-
cinku Kościan – Nowy Lubosz - Stary Lubosz – Spytkówki
– Stary Gołębin – Donatowo - granica powiatu kościań-
skiego.

Powiat ubiega się o środki w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. „Schetynó-
wek”.

Realizacja inwestycji pozwoli przede wszystkim na
całym odcinku uzyskać normatywną szerokość jezdni min.
5,5 m poza obszarem zabudowanym oraz 6 m w obszarze
zabudowanym.

Remont ma zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ru-
chu na drodze, dzięki niemu skróci się również czas prze-
jazdu po planowanym do remontu odcinku. Wpłynie na to
poza poszerzeniem jezdni planowana budowa chodników,
remont poboczy, wykarczowanie krzewów i konarów drzew,
nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego poprawione zosta-
nie również dzięki budowie ciągu pieszo-rowerowego na
bardzo ruchliwym odcinku w obszarze zabudowanym w
Nowym i Starym Luboszu. Wnioskodawcy zaplanowali
także remont i budowę chodnika w  Starym Gołębinie,
budowę wyniesionych przejść dla pieszych. Na niebezpiecz-
nych łukach zostaną zamontowane bariery energochłon-
ne. W szczególnie niebezpiecznym miejscu z ograniczoną
widocznością – skrzyżowanie na drodze ze Starego Lubo-
sza do Spytkówek  -  powstanie rondo. Przy szkole podsta-
wowej w Starym Luboszu planowane jest posadowienie
barier łańcuszkowych, które zapobiegać będą wybieganiu
dzieci na ruchliwą drogę.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę
prawie 7 milionów złotych z czego ponad połowa będzie
pochodziła z budżetu powiatu.                                           bj

Wniosek
na drogę

Powiat Kościański złożył wniosek na dofinansowanie re-
montu drogi z Kościana przez Spytkówki, Donatowo do gra-
nicy powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że dys-
ponuje środkami finansowymi dla osób bezrobotnych, któ-
re zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą.
Osobom zainteresowanym samozatrudnieniem Powiato-
wy Urząd Pracy oferuje pomoc w formie szkolenia oraz
konsultacji podczas opracowywania biznesplanu dotyczą-
cego przyszłej firmy. Każdy bezrobotny ma możliwość
otrzymania dofinansowania do kwoty 15 000,00 zł , którą
powinien przeznaczyć na zakup wyposażenia niezbędne-
go do prowadzenia własnej firmy. Do skorzystania z ofer-
ty szczególnie zachęcamy kobiety, które stanowią więk-
szość wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutej-
szym Urzędzie i dla których własna działalność gospo-
darcza może być jedyną szansą na realizację zawodową.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracow-
nicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani Violet-
ta Szymańska – tel. 65 512-10-55 wew.258 i Pani Alicja
Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew.205.                      vsz

Są pieniądze
na działalność

Zakończono prace remontowo-modernizacyjne ulicy
Składowej w Kościanie.

Na całej długości zmodernizowanej drogi ułożono nową
nawierzchnię bitumiczną, odbudowano odwodnienie, wy-
mieniono kratki i studnie rewizyjne, zbudowano jedno-
stronny chodnik oraz krawężniki.

Zakończono remont Składowej
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 592 tys. złotych i

zostanie pokryty z budżetów Starostwa Powiatowego w
Kościanie oraz samorządu miasta Kościana.

Wykonawcą, nadzorowanej przez Zarząd Dróg Powia-
towych w Kościanie, inwestycji była firma POL – DRÓG
KOŚCIAN.                                                                             hg

Rozpoczęły się prace remontowe, których celem jest na-
prawa konstrukcji betonowej  jazu na Kościańskim Ka-
nale Obry w okolicy Kiełczewa.  Na fatalny stan tej hydro-
technicznej budowli władze powiatu wielokrotnie wska-
zywały inwestorowi naprawy, Wielkopolskiemu Zarządo-
wi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Interwen-
cje zaowocowały bieżącą konserwacją urządzeń, których
sprawność jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa po-
wodziowego Kościana, a także dla działalności gospodar-
czej okolicznych rolników.                                                     bj

Jaz
w remoncie

Rozpoczął się remont jazu na Kościańskim Kanale Obry

Od początku czerwca 2012 roku w Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie
realizowany jest „Program badań przesiewowych dla
wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, którego
organizatorem jest Ministerstwo Zdrowia. Program
ten stanowi jedno z zadań Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Rak jelita grubego to jeden z najbardziej podstęp-
nych nowotworów. We wczesnych stadiach choroba
może przebiegać bezobjawowo. W późniejszym okre-
sie mogą pojawić się natomiast bóle brzucha, zmiana
rytmu wypróżnień, krwawienie, niedokrwistość, a nie-
kiedy nawet perforacja lub niedrożność przewodu po-
karmowego.

Niestety większość nowotworów w chwili rozpo-
znania znajduje się już w późnym stopniu zaawanso-
wania, co zmniejsza szanse na wyleczenie. Dlatego
też, aby nie dopuścić do rozwoju nowotworu lub wy-

Nie daj się rakowi!
kryć go we wczesnym stadium wprowadzono program
badań przesiewowych. Pełna kolonoskopia wykona-
na w ramach programu w perspektywie kilkunastu
lat znacznie zmniejsza odsetek zachorowalności i
umieralności na raka jelita grubego.

W ramach programu, który potrwa do 2013 roku,
wykonanych zostanie 300 badań kolonoskopowych
rocznie.  Z darmowych badań skorzystać mogą osoby
w wieku 50-65 lat, (niezależnie od wyników przepro-
wadzonego wywiadu), 40-65 lat (w przypadku któ-
rych u krewnego pierwszego stopnia rozpoznano raka
jelita grubego) oraz osoby w wieku od 25 do 65 lat
(jeśli ktoś w rodzinie cierpi na zespół Lyncha). Pa-
cjenci, u których wykonano kolonoskopię w ramach
programu badań przesiewowych dodatkowo objęci
zostaną specjalnym nadzorem. Częstość kolejnych
kolonoskopii zależeć będzie od rodzaju i ilości wy-
krytych w jelicie zmian.
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miasto Koœcian

 W sobotę 20 października 2012r. podczas uroczysto-
ści z okazji 100-lecia sportu w Kościanie wspominano hi-
storię kościańskiego sportu i uhonorowano sportowców,
trenerów i działaczy.

Uroczystość otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej
Kościana, a zarazem Przewodniczący Komitetu Honoro-
wego Obchodów 100-lecia sportu w Kościanie Piotr Rusz-
kiewicz przypominając – Jubileusz ten jest związany z po-
wstaniem w 1912r. polskiego klubu sportowego „Fervor”,
klubu wzrosłego na starożytnej idei olimpijskiej, na marze-
niach i dążeniach społeczności naszego miasta, które zmie-
rzały do podkreślenia polskości także w dziedzinie kultury
fizycznej. Twórcy i zawodnicy „Fevoru” byli sportowcami
wszechstronnymi. Ich nazwiska wiążą się później z powsta-
niem w mieście zorganizowanych form trenowania wielu
dyscyplin sportu, których większość uprawiana jest do dziś.

Dziękując za wkład w rozwój kultury fizycznej w mie-
ście wręczono zasłużonym odznaczenia państwowe, pa-
miątkowe medale i odznaki honorowe. Przyznane przez
Ministra Sportu i Turystyki Złote Odznaki „Za Zasługi
dla Sportu” otrzymali: Zenon Chlebowski, Stefan Józefo-
wicz, Jan Kaczór, Bogusław Kaźmierczak, Edward Mocek,
Leszek Pawlicki, Jan Smoczyk, Aleksander Sowa, Michał
Szkudlarek, Zdzisław Wytyk. Srebrną Odznaką „Za Za-
sługi dla Sportu” odznaczeni zostali: Zbigniew Garsztka,
Andrzej Owsianny, Józef Owsianny, Władysław Piaskow-
ski, Roman Talikadze. Brązową Odznaką „Za Zasługi dla
Sportu” Minister Sportu wyróżnił: Mieczysława Ander-
sza, Wojciecha Dzięciołowskiego, Antoniego Mądrego, Wi-
tolda Ratajczaka, Włodzimierza Stróżyka, Ewę Ślotałę.
Oprócz odznak wyżej wymienione osoby oraz blisko 150
zasłużonych otrzymało medale okolicznościowe 100-lecia
Sportu w Kościanie, jako wyraz szacunku i uznania dzia-
łalności ludzi związanych z upowszechnianiem i rozwo-
jem kultury fizycznej.

Odczytano również list wystosowany przez prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego.

Galę poprzedziła Msza Św. w intencji sportowców i
działaczy sportowych w Kościele Farnym. Na zakończenie
wszyscy otrzymali „Księgę pamiątkową sportu w Kościa-

100 lat kościańskiego sportu

Zasłużeni dla kościańskiego sportu wyróżnieni zostali od-
znaczeniami przyznanymi przez Ministra Sportu i Tury-
styki, wręczanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego Piotra
Florka i Posła Wojciecha Ziemniaka Fot. (2x) B.Ludowicz

Samorząd Kościana uhonorował sportowców także meda-
lami okolicznościowymi 100-lecia sportu w Kościanie

Organizowane przez Urząd Miejski Kościana cykliczne
akcje odbioru odpadów pomagają kościaniakom pozbyć się
z gospodarstw domowych dużych i niebezpiecznych śmieci.

W dniach 11 i 12 października br. z terenu Kościana od-
bierane były odpady wielkogabarytowe, które ze względu na
rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach
na śmieci, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Akcja była sfinansowana w ramach opłat za odbiór odpa-
dów komunalnych wnoszonych przez właścicieli nierucho-
mości. W ramach akcji zebrano 13,44 ton odpadów.

Natomiast w sobotę 13 października br. mieszkańcy
mogli bezpłatnie pozbyć się odpadów niebezpiecznych, od-
bieranych przez tzw. mobilny punkt gromadzenia odpadów
niebezpiecznych. Zebrał on blisko 3 tony odpadów niebez-
piecznych, w tym m.in. 1,85 ton farb i rozpuszczalników,
olejów oraz opakowań po nich, 30 kg leków oraz 1000 kg
opon samochodowych. Cykliczna akcja odbioru odpadów
niebezpiecznych z kościańskich gospodarstw domowych była
finansowana przez miasto.

Następne akcje w Kościanie wiosną przyszłego roku.

Zbiórka odpadów

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz zapraszają
na uroczyste obchody Święta Niepodległości:
9 listopada 2012r.  (piątek)
 godz. 12.00 otwarcie wystawy pn. „Generał Stanisław Ma-
czek i jego Kościańscy Pancerniacy” wraz z konferencją
popularnonaukową poświęconą historii 1 Dywizji Pancernej i
losom Kościańskich Pancerniaków, Muzeum Regionalne, Ra-
tusz,
11 listopada 2012 r.  (niedziela)
 godz. 10.30 - Msza Święta w Intencji Ojczyzny w Kościele
farnym pw. NMP Wniebowziętej,
 godz. 11.30 – Uroczystości patriotyczne z udziałem przed-
stawicieli 4. Pułku Przeciwlotniczego, oprawa muzyczna Or-
kiestra Dęta „Ton”, Rynek,
godz. 10.00-14.00 – Uroczystościom towarzyszyć będzie oko-
licznościowa wystawa w Ratuszu poświęcona 1 Dywizji Pan-
cernej i rekonstruktorzy Stowarzyszenia „Odwach” odtwarza-
jący 10. Pułk Dragonów tejże dywizji.
14 listopada 2012 r.  (środa)
 godz. 18.00 - Koncert z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości - Warszawska Orkiestra Wojsk Lądowych
pod dyrekcją mjr Artura Czereszewskiego oraz Soliści Joan-
na Horodko- sopran, Renata Drozd-sopran, Piotr Rafał-
ko- tenor, Kamil Pękała– baryton, aula I LO, Al. Kościuszki
3, wstęp wolny.

Święto Niepodległości

Zwracamy się do mieszkańców Kościana z prośbą o ude-
korowanie w dniu Narodowego Święta Niepodległości swoich
domów biało-czerwonymi flagami. Przyłączcie się Państwo
do uczczenia niepodległości wywalczonej przez naszych przod-
ków i dajcie wyraz pamięci o bohaterach tamtych wydarzeń.

W piątek 12 października br. w auli I LO im. O. Kolber-
ga w Kościanie odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Burmistrz Miasta Kościana Michał
Jurga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana
Piotrem Ruszkiewiczem złożyli życzenia i gratulacje na-
uczycielom, i pracownikom kościańskich placówek oświa-
towych. Uroczystość była również okazją do wręczenia na-
gród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej dyrektorom, nauczycielom i pracownikom ko-
ściańskich szkół i przedszkoli. Podczas spotkania Bur-
mistrz Miasta Kościana złożył również szczególne gratu-
lacje pedagogom i pracownikom oświaty wyróżnionym od-
znaczeniami państwowymi i medalami resortowymi.

W uroczystości uczestniczyła również Prezes Zarządu
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kościanie
Leokadia Rowińska.

Po części oficjalnej uroczystości młodzież z „Kolberga”
przedstawiła program artystyczny.

Dzień Edukacji Narodowej

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga i Przewodni-
czący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz złożyli
życzenia i gratulacje odznaczonym kościańskim nauczy-
cielom

Publikacja „Kościan na starych pocztówkach” jest znów
w sprzedaży. Można ją nabyć w Muzeum Regionalnym
oraz kościańskiej księgarni na ul. Szczepanowskiego. Osoby
zainteresowane zakupem szczegóły znajdą na stronie
www.muzeum.koscian.pl. Część pocztówek można obejrzeć
na stronie www.starepocztowki.koscian.pl. Zachęcamy do
zakupu tej cennej publikacji.

Stare pocztówki

Miasto w barwach
narodowych

Kierownik Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

informuje, że w dniu 26 listopada 2012 r.
odbędą się rokowania na sprzedaż ruchomości.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzi-
bie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i

Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg,

tel. 65 5122875.

nie Szkice z dziejów 1912-2012”, podsumowującą spor-
towy wiek Kościana. Uroczystość była zwieńczeniem wie-
lu imprez, zawodów, wydarzeń i turniejów, które przez
cały rok wpisywały się w obchody 100-lecia sportu w Ko-
ścianie.
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Od 16 października 2012 roku Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kościanie oficjalnie współpracuje z
Wydziałem Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej z Wrocławia.

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy dyrektorem
szkoły Małgorzatą Durek oraz dziekanem Wydziału
Nauk Technicznych prof. dr hab. Krzysztofem Kubia-
kiem i  prof. dr inż. Edwardem Osadą, dyrektorem In-
stytutu Geodezji odbyło się w obecności zaproszonych
gości i uczniów.

Początek wielkiej przyjaźni

Zespół Szkół im. F. Ratajczaka w Kościanie rozpoczął ofi-
cjalną współpracę z Dolnośląską Szkołą Wyższą z Wrocła-
wia.

Od kilku lat uzyskujemy w naszej szkole bardzo wy-
soką zdawalność egzaminów potwierdzających kwali-
fikacje zawodowe. Wyniki przewyższają średnią techni-
ków dla całej Wielkopolski – mówiła podczas uroczy-
stości Małgorzata Durek. Sukcesy te są potwierdze-
niem bardzo wysokiego poziomu merytorycznego i me-
todycznego całej kadry pedagogicznej.  Staramy się też
– podkreślała - ciągle rozwijać, udoskonalamy bazę dy-
daktyczną, dbamy o doskonalenie zawodowe. W ostat-
nich latach wzbogaciliśmy naszą propozycję edukacyjną
o trzy nowie kierunki: technika budownictwa, technika
gazownictwa i technika geodetę. Najstarsi uczniowie tego
kierunku są obecnie w 3 klasie. Łącznie we wszystkich
trzech klasach geodezyjnych uczy się dziś 78 przyszłych
geodetów. Dzisiejsza uroczystość – zaznaczyła dyrektor
szkoły - jest szczególnym wydarzeniem w procesie kształ-
cenia właśnie tych uczniów.

W myśl podpisanej umowy podstawą współpracy
jest kształtowanie postaw i umiejętności uczniów
kształconych w kierunku technik geodeta, przekazy-
wanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk technicz-
nych, a w szczególności geodezji, kartografii, fotogra-
metrii i GISu.

Partnerzy zobowiązali się do szerzenia wiedzy tech-
nicznej poprzez: wymianę informacji o wydarzeniach
mogących zainteresować partnerów, uczestnictwo pra-
cowników uczelni w uroczystościach i spotkaniach or-
ganizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kościanie, inicjację wspólnych przedsięwzięć m.in:
współpracy merytorycznej przy tworzeniu i recenzowa-
niu programów nauczania, pomocy przy realizacji pro-
gramu ćwiczeń geodezyjnych i praktyk przedmiotowych.
Współpraca ma także służyć organizacji targów eduka-
cyjnych i drzwi otwartych w Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Kościanie i udziału młodzieży w Dolno-
śląskim Festiwalu Nauki. Dzięki partnerstwu ucznio-
wie będą mogli brać udział w konkursach, zawodach i
olimpiadach organizowanych przez uczelnię. Pracowni-
cy uczelni będą realizowali zajęcia – wykłady i zajęcia
warsztatowe – w szkole. Umowa zakłada także możli-
wość odbywania w szkole praktyk studenckich.

Nasza współpraca rozpoczęła się już ponad pół roku
temu – przypomniała Małgorzata Durek.  Wówczas go-
ściliśmy w murach szkoły prof. Edwarda Osadę. Współ-
praca zaowocowała już zaproszeniem naszych uczniów
do Wrocławia, gdzie w Instytucie Geodezji wzięli udział
w warsztatach. Zetknęli się wówczas z najnowocześniej-
szym sprzętem geodezyjnym. Liczę – przyznała - na cią-
gły rozwój naszego partnerstwa.

Wrocławska Dolnośląska Szkoła Wyższa ma 14 lat.
Była jedną z pierwszych niepublicznych szkół w Polsce.
Ma uprawnienia do habilitowania i doktoryzowania. Na
uczelni studiuje 6,5 tys. studentów. Szkoła ma dobrą
bazę dydaktyczną, a od lat w rankingach uzyskuje tytuł
najlepszej, niepublicznej uczelni w regionie.

Jestem głęboko usatysfakcjonowany tym, że mogę
stać przed państwem – mówił do zebranych profesor E.
Osada. W filmie „Casablanca”, w ostatniej frazie, Hum-
phrey Bogart mówi do policjanta: „wiesz, to może być
początek wielkiej przyjaźni”. Myślę, że tak samo jest z
nami.

Obecny na uroczystości wicestarosta kościański
Edward Strzymiński pogratulował szkole skuteczne-
go poszukiwania nowych możliwości dydaktycznych.
Poinformował zebranych o kolejnym sukcesie szkoły.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie otrzy-
ma 80 tys. euro na realizację programu Leonardo da
Vinci.                                                                                    bj

- Zaprosiliśmy panie przede wszystkim po to, żeby
podziękować za wspaniałą pracę – mówił do nauczycieli
i dyrektorów szkół Andrzej Jęcz, Starosta Kościański
podczas spotkania, które z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kościa-
nie w poniedziałek 15 października 2012 roku.

W spotkaniu poza zaproszonymi gośćmi wzięła
udział także Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady
Powiatu Kościańskiego oraz Edward Strzymiński, Wi-
cestarosta Kościański.

Zwracając się do dyrektorów placówek oświatowych
kierowanych przez powiat starosta prosił o przekazanie
podziękowań wszystkim nauczycielom i wychowawcom.
Dla władz powiatu – przyznał – oświata jest bardzo
ważną sferą.  - Zapoznajemy się z państwa pracą mie-
rzoną też konkretnymi rezultatami uzyskiwanymi na
egzaminach maturalnych, na egzaminach, które potwier-
dzają kwalifikacje zawodowe, zarówno na poziomie

Starosta wyróżnił nauczycieli
technikum, jak i na poziomie szkół zawodowych. Wi-
dzimy, że ta praca jest bardzo dobra. Osiągane wyniki
pozwalają na takie stwierdzenie – przyznał starosta -
ponieważ rzeczywiście wyniki szkół z naszego powiatu
są powyżej średniej wojewódzkiej. Jest to potwierdze-
niem tego, że państwo pracujący w powiatowych szko-
łach jesteście świetnie przygotowani do tej pracy i po-
traficie przekazać młodzieży wiedzę i umiejętności na
wysokim poziomie.

Odnosząc się do znaczenia samego święta edukacji
starosta podkreślił rolę oświaty w życiu każdego naro-
du.  - Oświata – mówił - kształtuje podstawy i umiejętno-
ści młodego pokolenia. Zawsze to młode pokolenie jest
wyznacznikiem możliwości i chcielibyśmy, żeby to mło-
de pokolenie dobrze się rozwijało. Od tego jak będzie przy-
gotowane zależy nasza przyszłość.

Starosta zajął także stanowisko wobec wprowadza-
nych i szeroko w ostatnim czasie komentowanych zmian

w systemie oświaty. – Uważam – przyznał - że nie wszyst-
kie te zmiany są przemyślane i słuszne. Mówiąc to od-
niósł się m.in. do zmniejszenia godzin historii w pro-
gramie edukacji. Działania te nie są zgodne z podejmo-
wanymi przez powiatowe władze wysiłkami, które służą
krzewieniu patriotycznych postaw wśród młodzieży.
Starosta A. Jęcz przyznał jednocześnie, że te zewnętrz-
ne zmiany nie powinny przekreślać działań, które służą
realizacji misji, jaką oświata powinna pełnić w budo-
waniu szacunku dla miejsca własnego pochodzenia.

Przed wręczeniem nagród wyróżnionym pedagogom
i życzeń – na ręce dyrektorów – dla całych szkolnych
społeczności starosta Andrzej Jęcz w imieniu władz po-
wiatu życzył nauczycielom wszelkiej pomyślności, ra-
dości z pracy i odpowiedzialności mierzonej wdzięczno-
ścią w sercach młodego pokolenia. Jesteście państwo
aktywni, jest bardzo dużo inicjatyw nowych kierunków
kształcenia w szkołach, w których państwo pracują, za-
równo na poziomie techników jak i szkół zawodowych, to
wszystko pozwala spokojnie myśleć o przyszłości. Na
optymizm pozwalają także wyniki tegorocznego naboru
do pierwszych klas. Pokazały one - podsumował staro-
sta - że oferta naszych szkół jest atrakcyjna nie tylko dla
uczniów z naszego powiatu.

Nauczyciele wyróżnieni w 2012 roku nagrodą Staro-
sty Kościańskiego:
- Renata Fijałkowska, nauczyciel dyplomowany w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza
w Nietążkowie, uczy przedmiotów zawodowych (tech-
nologii gastronomicznej z obsługą konsumenta, urzą-
dzania zakładów gastronomicznych i gospodarstw do-
mowych, podstaw żywienia człowieka, przedmiotu spe-
cjalizacyjnego z zakresu żywienia zbiorowego, prowa-
dzi zajęcia z organizacji pracy w hotelarstwie i obsłu-
gi konsumenta)
- Ewa Łaszczyńska-Maćkowiak, nauczyciel dyplomowa-
ny w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej, uczy w klasach
przysposabiających do pracy. Prowadzi zajęcia z funk-
cjonowania w środowisku oraz zajęcia z wyrobu przed-
miotów pamiątkarskich i ceramicznych,
-  Anna Golczak, nauczyciel dyplomowany w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościa-
nie, uczy języka angielskiego,
- Małgorzata Durek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie,
- Arleta Adamczak-Puk, dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.   bj

Starosta Kościański z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnił nauczycieli pracujących w powiatowych szkołach.
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Zakończyła się kolejna inwestycja ekologiczna w Gmi-
nie Kościan. W Darnowie wybudowano kanalizację sani-
tarną, którą położyła firma AQUANET Krzesinki Sp. z
o.o. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót bu-
dowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC 200 mm – 1601
mb, 48 sztuk przykanalików wykonanych z rur PVC 160
mm – 297 mb, rurociągu tłocznego wykonanego z rur PE –
2382 mb oraz przepompowni sieciowej. Koszt wykonania
zadania wyniósł 892.131,26 zł.                                     (md)

Kanalizacja
w Darnowie

Komunikat
Wójt Gminy Kościan przypomina, że dnia 15 listopa-
da upływa termin IV raty płatności:
- podatku rolnego i leśnego;
- podatku od nieruchomości;
- łącznego zobowiązania podatkowego.

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kościanie
zaprasza na

I Spartakiadę
Klubów Seniora w Gminie Kościan

która odbędzie się
24 listopada 2012 roku

o godzinie 11.00
w Szkole Podstawowej

w Starym Luboszu

w ramach programu
„Jesień życia - radość bycia”.
W programie imprezy m.in.

drużynowe konkurencje sportowe
i konkurs wiedzy o zdrowiu.

Powiatowe Stowarzyszenie
LZS w Kościanie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
Klub Strzelecki w Widziszewie

zapraszają na

XII MISTRZOSTWA
GMINY KOŚCIAN

I POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
W STRZELANIU
Z WIATRÓWKI

które odbędą się w niedzielę
11 listopada 2012 r.

od godz. 14.00
na strzelnicy sportowej

w Widziszewie.
W ramach zawodów

odbędą się mistrzostwa
wójtów, burmistrzów oraz radnych

powiatu kościańskiego.

Niecodzienną rocznicę, bo 80-lecie istnienia świętowa-
ła 22 września br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Turwi. Jak pisał kreator polskiego ochotniczego ruchu
strażackiego Bolesław Chomicz „Mundur strażacki, przy-
wdziany nie z nakazu, lecz z wyższych pobudek wewnętrz-
nych każdego uczestnika straży, jest nie tylko ozdobą oby-
watela, lecz jego chlubą prawdziwą.” Założona w 1932 roku
turewska straż tworzona była przez pokolenia ochotników,
którzy swoim działaniem udowadniali i nadal udowad-
niają, że nawet w dzisiejszym społeczeństwie są osoby go-
towe do niesienia bezinteresownej pomocy innym. Aby za-
chować w pamięci dokonania poprzedników i nadać wła-
ściwą oprawę obchodom jubileuszu strażacy już od rana,
ubrani w galowe mundury gromadzili się przed budynkiem
remizy strażackiej, aby stamtąd wraz ze sztandarem jed-
nostki udać się na plac przy miejscowej Szkole Podstawo-
wej. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli zapro-
szeni goście: Wojciech Ziemniak – Poseł na Sejm RP, Edward
Strzymiński – Wicestarosta Kościański, Iwona Bereszyń-
ska – Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego, Kazi-
mierz Król – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Kościanie, Henryk Bartoszewski – Wójt Gminy Ko-
ścian, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Kościanie, Andrzej Przybyła – Zastępca Wójta
Gminy Kościan, Grzegorz Stanisławiak – Komendant
Gminny ZOSP RP w Kościanie, Jarosław Tomaszewski –
Komendant PSP w Kościanie, Wojciech Rzeźnik – Pro-
boszcz Parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wyskoci, Paweł
Kaczmarek – Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w
Racocie, a zarazem Prezes OSP Racot, Maria Taczkowska
– Kierownik Szkoły Filialnej w Turwi, Radosław Grygier –
Prezes Banku Spółdzielczego w Kościanie, Tomasz Klem –
Radny Rady Gminy Kościan, Robert Halaburda – Sołtys

Jubileusz OSP Turew
wsi Turew, Jarosław Biegański – Leśniczy leśnictwa Tu-
rew, Janina Wesołek – Przewodnicząca Klubu Seniora w
Turwi, Grzegorz Konieczny – Kierownik Gorzelni w Turwi,
Maria Kędziora – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Kościanie, zaprzyjaźnieni druhowie z jednost-
ki OSP Czempiń oraz OSP Kopaszewo wraz z Pocztami
Sztandarowymi, Prezesi i Naczelnicy z jednostek OSP
Gminy Kościan wraz z Pocztami Sztandarowymi, druhny i
druhowie OSP Turew oraz mieszkańcy wsi Turew.

W czasie trwania uroczystości jubileuszowych wręczo-
no medale i odznaczenia druhom z turewskiej jednostki.
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Bogu-
sław Itkowiak i Robert Matyja. Odznaką „Wzorowy Stra-
żak” odznaczeni zostali: Olga Szlecht, Anna Bryszak, Da-
mian Kasprzak, Dominik Sikora, Dariusz Wieszczeczyń-
ski, Marcin Taczkowski. Złotą odznakę dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej otrzymali: Marcin Jurga, Mateusz
Buchert, Marcin Woźny. Srebrną odznakę dla Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej otrzymali Mikołaj Ptaszyński,
Wojciech Wójt, Łukasz Losy, Adam Płocieniak, Wiktor
Molski, Przemysław Nowakowski, Bartosz Wadowiec, Ka-
mil Szustak. Za wysługę lat zostali odznaczeni następują-
cy druhowie: Stanisław Szlecht i Czesław Buchert  - 65 lat,
Walenty Kasprzak i Czesław Tul - 55 lat, Tadeusz Płocie-
niak - 50 lat. Po uhonorowaniu druhów medalami i odzna-
czeniami przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia
i życzenia zaproszonych gości. Podczas uroczystości zapro-
szeni goście mieli możliwość dokonania pamiątkowego
wpisu do kroniki, a także obejrzeć prace wykonane przez
uczniów i przedszkolaków miejscowej szkoły. Na tablicy
znalazły się też krótkie informacje dotyczące najważniej-
szych wydarzeń z działalności jednostki. Oficjalną część
obchodów zakończyła wspólna zabawa taneczna.       (mn)

W XXVII Biegach Przełajowych im. Dezyderego Chła-
powskiego, które odbyły się w Turwi 6 października br.,
wzięło udział prawie 450 biegaczy (w tym 70 w biegu głów-
nym na 10 km). Najliczniejszą reprezentację zapewniły
Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Racocie. Na 10
kilometrów biegali m.in. Ukraińcy oraz uczestniczka Igrzysk
Olimpijskich w Londynie – triathlonistka Agnieszka Je-
rzyk z Leszna. W klasyfikacji generalnej biegu głównego
zwyciężył po pasjonującym finiszu reprezentant Ukrainy
Sergiej Krowlajdis w czasie lepszym od ubiegłorocznego,
tj. 31 minut i 12 sekund, wyprzedzając o 2 sekundy repre-
zentanta AZS Poznań Mateusza Maika z Piechanina oraz
o 12 sekund Ukraińca Viktora Nagirniaka. Klasyfikację
kobiet wygrała Agnieszka Jerzyk z klubu Real 64-sto Leszno
w czasie 37 minut i 40 sekund, przed Agnieszką Golak ze
Śremu i Ilianą Jopek-Lubik z Lubonia. W poszczególnych
kategoriach biegów młodzieżowych triumfowali - rocznik
2004 i młodsi: Izabela Wasiółka (SP Turew) i Oliwer Górny
(SP Racot), roczniki 2002-2003: Zuzanna Ustasiak i Miko-
łaj Kaczmarek (oboje ZS Nr4 Kościan), roczniki 2000-2001:
Zuzanna Kuta (ZS Nr4 Kościan) i Jacek Chraplak (SP Ra-
cot), roczniki 1998-1999: Wiktoria Jankowska (MOS Śrem)

i Stanisław Polichnowski (Poznań), rocznik 1997: Patrycja
Jakubiak (Gimn. Racot) i Marcin Nowicki (Achilles Lesz-
no) i rocznik 1996 i starsi: Katarzyna Miedzińska (Racot)
i Paweł Wojtaszak (XXX LO Poznań). Wszyscy uczestnicy
biegów otrzymali dyplomy, napoje i posiłek, uczestnicy bie-
gu głównego pamiątkowe medale, a najlepsi w poszczegól-
nych kategoriach puchary i nagrody rzeczowe ufundowane
ze środków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego, LKS „Sana” Kościan oraz Gminy Kościan,
Powiatu Kościańskiego, WZ LZS w Poznaniu, posła Woj-
ciecha Ziemniaka. Imprezę zorganizowali Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kościanie i Ludowy Klub Sportowy „Sana” w
Kościanie przy wsparciu Powiatowego Stowarzyszenia LZS
w Kościanie, Stacji Badawczej PAN w Turwi, Szkoły Filial-
nej w Turwi, Klubu Sportowego „Tur” Turew oraz Zakładu
Rzeźnicko-Wędliniarskiego Zbigniewa Domagały z Turwi.
Zawody zabezpieczyli ponadto Komenda Powiatowa Poli-
cji w Kościanie, NZOZ Vita-Trans Śmigiel oraz OSP w Spyt-
kówkach. Podczas imprezy gospodarz terenu, na którym
rozgrywano Biegi Chłapowskiego – Zakład Badań Środo-
wiska Rolniczego i Leśnego w Turwi zorganizował quizy i
konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży.                 (md)

Biegi Chłapowskiego w Turwi



paŸdziernik 20126strona

miasto Koœcian

Podatki na 2013 rok
w Kościanie

Na sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 11 paździer-
nika br. podjęto uchwały określające roczne stawki podat-
ku od nieruchomości oraz opłaty targowej na 2013 rok.
W podatku od nieruchomości, w trzech przypadkach tj:
a) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych,
b) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym,
c) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętej przez podmioty udzielające tych
świadczeń,
wysokość stawek ustalona jest na poziomie proponowa-
nym przez Ministra Finansów, czyli wzrosły w stosunku
do roku bieżącego o 4%.
Stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
wzrosły o trzy grosze za 1m2 powierzchni użytkowej, nato-
miast o dwa grosze wzrosła stawka podatku od gruntów
pozostałych. O niecały 1% wzrosła stawka podatku od bu-
dynków związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej.
Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach proporcjo-
nalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrze-
śnia i 15 listopada roku podatkowego.
Stawkę opłaty targowej, przy wszelkiej sprzedaży na te-
renie miasta Kościana, uchwalono w wysokości 2,40 zł za
1m2  zajmowanej powierzchni, przy czym wysokość dzien-
nej opłaty nie może przekroczyć 757,79 zł. Terminem płat-
ności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana
jest sprzedaż.
Treść uchwał jest zamieszczona na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej w zakładce budżet i podatki – podat-
ki i opłaty lokalne.

Burmistrz Miasta Kościana
i n f o r m u j e

o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowych wraz z prawem w łasności posadowionych na nich budynków
i budowli położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

L.p. Numer Numer Powierzchnia Cena Wadium
geodezyjny  Księgi Wieczystej  w ha wywoławcza

1. 1894/6 PO1K/00035332/9 0.60.84 3 996 000,00 400 000,00
2. 1845/2 PO1K/00039695/9
3. 1846/1 PO1K/00029610/7

Nieruchomości gruntowe położone w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 w strefie śródmiejskiej w są-
siedztwie zabudowy mieszkaniowo – handlowo – usługowej z dojazdem drogą utwardzoną o nawierzchni
asfaltowej stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kościan.
Nieruchomości zabudowane są budynkami biurowo – magazynowymi: jednym sześciokondygnacyjnym
częściowo podpiwniczonym i dwoma trzykondygnacyjnymi niepodpiwniczonymi, murowanymi o konstrukcji
żelbetowej w zabudowie zwartej o łącznej powierzchni 15 601,96 m2 oraz zbiornikiem przeciwpożaro-
wym zagłębionym wykonanym z płyt żelbetowych o powierzchni 400,00 m2, nad którym zlokalizowane są
dwa budynki typu kontenerowego oparte na słupkach stalowych zamocowanych na dnie zbiornika.
Przedmiotowe budynki oraz zbiornik stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności Gminy Miejskiej
Kościan i obciążone są umowami najmu oraz dzierżawy. Ponadto budynki stanowiące przedmiot przetar-
gu nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wynikającej z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwa łą
nr XXIX/348/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychia-
trycznego im. Oskara Bielawskiego oraz Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie jako „Przestrzeń
dobra publicznego” działka oznaczona numerem geodezyjnym 1894/6 przeznaczona jest pod tereny usług
zdrowia.
Natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr
XXXV/351/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w Kościanie przy ul. Ber-
nardyńskiej w granicach działek o nr ewid. 1845 i 1846 działki oznaczone numerem geodezyjnym 1845/2
i 1846/1 przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej z dopuszczeniem przemysłu
nieuciążliwego.
W celu zapewnienia dostępu do nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 1894/6, 1845/2 i
1846/1 ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej (przejazdu)
na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1846/3 zapisanej w Księdze Wieczystej PO1K/
00029610/7 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kościan.
Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i us ług 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 16 stycznia 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 Urzę-
du 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 Miejskiego.
Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 11 stycznia 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 nierucho-
mości. 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 nieruchomości, będzie wy-
płacane 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 przypadku osób prawnych lub wypis z ewidencji działalności gospodar-
czej w przypadku osób prowadzących działalność 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 współmałżon-
ka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub pi-
semne oświadczenie o nabyciu nieruchomości 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 zmianami) do zawarcia umowy notarialnej zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie wynika-
jące z przepisów powyższej ustawy.
Uczestnikom zainteresowanym udziałem w przetargu nieruchomość zostanie udostępniona do obejrze-
nia w dniach 15 listopada 2012r. oraz 13 grudnia 2012r. w godzinach od 11.00 do 12.00. Obiekt będzie
dostępny także w innych terminach po wcześniejszym umówieniu się z odpowiedzialnym pracownikiem.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miej-
skiego Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przy-
czyn.

W klasach I-III kościańskich szkół podstawowych
trwają już zajęcia kolejnego projektu indywidualizacji na-
uczania pn. „Instytut Młodego Człowieka 2”.

W bieżącym roku szkolnym 2012/13, podobnie jak w
poprzednich latach, dzięki dofinansowaniu z funduszy
unijnych, uczniowie kościańskich szkół mogą bezpłatnie
uczęszczać na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijają-
ce ich uzdolnienia i zainteresowania, a także wyrównują-
ce start uczniów z trudnościami.

Na zadanie wyrównywania szans edukacyjnych i in-
dywidualizację nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych Urząd Miejski Kościana powtórnie
otrzymał dofinansowanie z EFS. Tym razem na projekt
„Instytut Młodego Człowieka 2” przypada kwota blisko
335 tys. zł. W szkołach realizowane są: zajęcia dla dzieci
z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzy-
kiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdoby-
waniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedycz-
ne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z za-
burzeniami komunikacji społecznej z elementami bajko-
terapii, a także gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wa-
dami postawy. Ponadto uzdolnione dzieci będą mogły
uczestniczyć w zajęciach matematyczno-przyrodniczych,
artystycznych, polonistyczno-teatralnych oraz j. angiel-
skiego. Dla uczniów niepełnosprawnych zaplanowana jest
muzykoterapia i surdoterapia.

Drugi Instytut zakłada 6,1 tys. godzin zajęć przez 1,5
roku od września 2012 do grudnia 2013r. oraz zakup kse-
rokopiarek, drukarek i sprzętu do gimnastyki korekcyjnej
za blisko 30 tys. zł.

Informacje na temat projektu i dodatkowych zajęć uzy-
skają Państwo w szkołach, do których uczęszczają Pań-
stwa dzieci.

Zajęcia
indywidualizacji
nauczania
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We wtorek, 23 października 2012 roku mieszkańcy i
pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
po raz kolejny wyróżnili statuetką Samarytanina insty-
tucję szczególnie przyjazną i zasłużoną dla ich Domu.

W tym roku ta szczególna nagroda trafiła do Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ko-
ścianie. Wyróżnienie z rąk Iwony Bereszyńskiej, Przewod-
niczącej Rady Powiatu Kościańskiego, Edwarda Strzymiń-
skiego, Wicestarosty Kościańskiego oraz Zbigniewa Gor-
dzieja, Dyrektora Domu Pomocy w Jarogniewicach w imie-
niu wszystkich pracowników szpitala odebrał jego dyrek-
tor, Piotr Lehmann.

W laudacji wygłoszonej na cześć laureata wyjaśnio-
no, że wyróżniony statuetką Samarytanina zespół

Samarytanin
dla kościańskiego szpitala

Tegoroczna statuetka Samarytanina trafiła do Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

tworzą lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, położne, fizjo-
terapeuci, sanitariusze, salowe, ratownicy medyczni,
technicy medyczni, laboranci, ekonomiści, pracownicy
obsługi technicznej, pracownicy administracji, kierow-
cy oraz inne ważne osoby, bez których codzienne funk-
cjonowanie szpitala nie byłoby możliwe. W czasie wie-
loletniej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Spo-
łecznej w Jarogniewicach niejednokrotnie dało się za-
uważyć troskę, a także serdeczność i daleko idącą wyro-
zumiałość wszystkich pracowników szpitala w Kościa-
nie, w podejściu do pacjenta. Laureatowi, a właściwie
Laureatom, szczególnie dziękowano zaś za troskę, cier-
pliwość i zaangażowanie, z jakim podchodzą do miesz-
kańców Domu w Jarogniewicach.                                    hg

Tygodnik „Wspólnota” – pismo samorządu te-
rytorialnego po raz dziewiąty ogłosiło ranking in-
westycji samorządów w infrastrukturę techniczną.
W rankingu, w którym oceniane są wszystkie sa-
morządy poszczególnych szczebli, organizatorzy
biorą pod uwagę inwestycje samorządowe skiero-
wane na rozwój infrastruktury technicznej. Inwe-
stycje te koncentrują się w trzech działach. Pierw-
szy to transport, gdzie bierze się pod uwagę remon-
ty i budowę dróg oraz inwestycje w tabor transpor-
tu zbiorowego. Drugi dział to gospodarka komunal-
na, inwestycje m.in. w sieci wodociągowe i kanali-
zacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci,
oświetlenie. Trzeci rodzaj branych pod uwagę inwe-
stycji to inwestycje w gospodarkę  mieszkaniową.
Ponadto w rankingu brano pod uwagę wydatki z
2011 roku wyrażone w cenach stałych w przelicze-
niu na jednego mieszkańca, liczonych jako średnia
z ostatnich trzech lat. Tym razem w rankingu za
2011 rok brano pod uwagę lata 2009-2011.

Inwestycje w infrastrukturę techniczną dały Po-
wiatowi Kościańskiemu 34. miejsce w rankingu za
lata 2009-2011, wśród wszystkich polskich powia-
tów ziemskich. Wśród pierwszych czterdziestu opu-
blikowanych miejsc w rankingu Powiat Kościański
jest jedynym z Wielkopolski.

Redakcja „Wspólnoty” swój ranking samorzą-
dów uzupełniła także zestawieniem według wydat-
ków ze środków własnych to znaczy bez otrzyma-
nych dotacji inwestycyjnych. W tej klasyfikacji Po-
wiat Kościański uplasował się na 15. pozycji wśród
polskich powiatów.

Z wyników przedstawiających strukturę wydat-
ków powiatów wynika, że w minionym roku 63,1 %
powiaty zainwestowały w transport. 10,6 % wszyst-
kich powiatowych inwestycji ulokowano w oświa-
cie. Na ochronę zdrowia polskie powiaty przezna-
czyły 5,3% inwestowanych środków. Połowę mniej,
bo 2,55% powiaty przeznaczyły na inwestycje w
pomoc społeczną. Z kolei w kulturę zainwestowano
0,8% wszystkich wydatków. Punkt procentowy wię-
cej przeznaczono na inwestycje w kulturę fizyczną i
sport. 3,2% wydatków inwestycyjnych to inwesty-
cje w administracje.

Podsumowując obserwowane tendencje w wydat-
kach inwestycyjnych samorządów redakcja „Wspól-
noty” odnotowała w 2011 roku prawie 20% spadek
inwestycji wśród samorządów powiatowych.

Wśród miast wojewódzkich Poznań znalazł się
na 5 pozycji w rankingu, a całe województwo Wiel-
kopolskie uplasowało się na pozycji 8.                  bj

źródło: „Wspólnota” – 6 października 2012 roku nr
39-40, ss.60-78.

W piątek, 19 października w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczystość podpisania
umów partnerskich, poprzez które Wielkopolski Komen-
dant Wojewódzki objął patronatem klasy o profilu poli-
cyjnym w szkołach ponadgimnazjalnych działające na te-
renie naszego województwa.

Od początku tego roku szkolnego liceum policyjne dzia-
ła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
Umowę w imieniu szkoły z Wojewódzką Komendą Policji
zawarła dyrektor szkoły Arleta Adamczak-Puk. Porozu-
mienie o współpracy zawarło dziewięć szkół.

Dzięki podpisaniu umowy partnerskiej możemy liczyć
na wsparcie dydaktyczne ze strony KWP w Poznaniu – pod-
kreśla dyrektor Adamczak. Przygotowany przez Komen-
dę Wojewódzką Policji w Poznaniu program ramowy ofe-
ruje wkład edukacyjny policji w kształcenie uczniów w
klasach policyjnych. Program zawiera specjalistyczne
wykłady i ćwiczenia praktyczne, zwiedzanie sali tradycji,
jak również działalność społeczną i udział w warsztatach
stacjonarnych w Kiekrzu.

W ramach współpracy Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu zorganizuje Wielkopolską Olimpiadę Kade-
tów Policji, podczas której reprezentanci klasy policyjnej
z Nietążkowa będą mogli sprawdzić się w rywalizacji z
rówieśnikami z innych szkół.

Podczas uroczystości podpisania umów nadinspektor
Krzysztof Jarosz, Komendant Wojewódzki Policji zazna-
czył, że noszenie munduru to honor i obowiązek szacunku

Szkoła objęta patronatem policji

 Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji objął patro-
nat nad liceum policyjnym w Nietążkowie. Umowa o współ-
pracy między policją, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nietążkowie została podpisana w Poznaniu.

dla drugiego człowieka. Jednocześnie podkreślił znacze-
nie słowa patriotyzm, które dla uczniów klas munduro-
wych powinno być szczególnie bliskie.

W pierwszej klasie liceum policyjnego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie uczy się 27 kandy-
datów na policjantów.                                                           bj

Powiat kościański podczas odbywającego się 12 paź-
dziernika 2012 roku Konkursu Tradycyjnej Kuchni Wiel-
kopolskiej reprezentowali zeszłoroczni zwycięzcy, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza oraz Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych z Nietążkowa.

Celem Konkursu była promocja Wielkopolski po-
przez zaprezentowanie kuchni regionalnej oraz jej tra-
dycji.

W tym roku tradycyjne wielkopolskie dania zaprezen-
towało 15 zespołów; kół gospodyń wiejskich i stowarzy-
szeń z województwa wielkopolskiego. Uznanie jury, któ-
remu przewodniczył Wojciech Gubański, szef kuchni hote-
li Pietrak, zdobyły roladki z karkówki i „nowomiejskie
kopczyki” na cieście drożdżowym z jabłkami. Drużyna re-
prezentująca Ziemię Kościańską przygotowała indyka w
czerwonym winie, „korbolową rozkosz”, „kościańskie” ro-
gale z glancem oraz płatkowe szaleństwo w pomarańczo-
wej nucie, zdobywając wyróżnienia w kategoriach Najlep-
sza Potrawa Tradycyjna Kuchni Wielkopolskiej  oraz Wiel-
kopolskie Słodkości.

Wyjazd reprezentantów Ziemi Kościańskiej na Kon-
kurs Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej był możliwy
dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego
w Kościanie.                                                                         hg

Konkurs
Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

Stoisko przygotowane przez reprezentująca powiat kościań-
ski drużynę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nietąż-
kowa budziło zachwyt.

Pierwszy
w Wielkopolsce
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Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 29 grudnia 2011 roku harmonogram dyżurów
aptek w listopadzie w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 1 listopada 2012
2. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 2 listopada 2012
3. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 3 listopada 2012
4. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 4 listopada 2012
5. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 5 listopada 2012
6. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 6 listopada 2012
7. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 7 listopada 2012
8. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 8 listopada 2012
9. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 9 listopada 2012
10. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 10 listopada 2012
11. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 11 listopada 2012
12. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 12 listopada 2012
13. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 13 listopada 2012
14. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 14 listopada 2012
15. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 15 listopada 2012
16. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 16 listopada 2012
17. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 17 listopada 2012
18. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 18 listopada 2012
19. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 19 listopada 2012
20. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 20 listopada 2012
21. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 21 listopada 2012
22. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 22 listopada 2012
23. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 23 listopada 2012
24. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 24 listopada 2012
25. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 25 listopada 2012
26. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 26 listopada 2012
27. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 27 listopada 2012
28. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 28 listopada 2012
29. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 29 listopada 2012
30. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 30 listopada 2012

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

Apteki w powiecie
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Dobiegły końca zapisy na Międzynarodowy Kościański
Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego, który odbędzie
się już 4 listopada. O godz. 13.00 już po raz ósmy uczestnicy
Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu wyruszą w
trasę zawodów biegnącą ulicami Kościana. Celem imprezy,
oprócz popularyzacji biegania jako czynnej formy wypoczyn-
ku, jest oddanie hołdu i zachowanie pamięci o wybitnym re-
gionaliście doktorze Henryku Florkowskim.

I Międzynarodowy Półmaraton im. dra Henryka Flor-
kowskiego odbył się 12 listopada 2005 roku i od tego czasu
kościańska impreza zaliczana jest do największych imprez
biegowych w Polsce. Ulicami Kościana co roku biegają ama-
torzy i zawodowcy z całego świata. W tym także reprezen-
tanci m.in.: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kenii, Mołdawii oraz
Gruzji. Także w tym roku zapowiada się zawzięta rywaliza-
cja i świetna zabawa, dlatego wszystkich mieszkańców mia-
sta i powiatu zainteresowanych przebiegiem rywalizacji
zapraszamy do aktywnego kibicowania i dopingowania spor-
towców.

Biegacze rywalizację rozpoczną przy Zespole Szkół Spe-
cjalnych im. Marii Konopnickiej, by potem pobiec ulicami:aleją
T. Kościuszki oraz ulicami: Bernardyńską, Gwardii Ludowej,
Kaźmierczaka, Kasprowicza, Kilińskiego, Konopnickiej, Ko-
ścielną, Maya, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Moniuszki,
Mostową, Nadobrzańską. Pobiegną także przez Rynek, ulicę
Szewską, Plac Niezłomnych, Plac Paderewskiego, Plac Wol-
ności, ulice Sienkiewicza, Sierakowskiego, Skłodowskiej-Cu-
rie, Strzelecką, Surzyńskiego, Wyszyńskiego. (dokładny prze-
bieg trasy przedstawia mapa).

Organizatorami Półmaratonu - jak co roku – są: Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie, Ludowy Klub Sportowy „SANA”
Kościan, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miasta w Kościanie,
Urząd Gminy Czempiń, Urząd Miejski w Śmiglu.

Więcej szczegółów na temat samej imprezy, zasad startu,
jej organizatorów i sponsorów znajdziecie Państwo pod adre-
sem: www.sanakoscian.pl/polmaraton/. Zapraszamy do wspól-
nego kibicowania.                                                                       hg

Zdjęcia z realizowanego od 8 lat w powiecie kościańskim
projektu fotograficznego „PKS – osiem dni z życia powiatu
kościańskiego” zostały wystawione w poznańskiej Galerii
OKO/UCHO w ramach  Wielkopolskiego Festiwalu Fotogra-
fii im. Ireneusza Zjeżdżałki, który trwa od 13 do 27 paździer-
nika 2012 roku.

Organizatorem festiwalu jest Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Idea Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza
Zjeżdżałki zasadza się  na bliskiej Ireneuszowi Zjeżdżałce
filozofii uprawiania i przeżywania fotografii, polegającej na
szczególnym stosunku do naszej „małej ojczyzny” i współ-
uczestnictwie w budowaniu tożsamości współczesnej Wiel-
kopolski. Zaproszenie Projektu PKS, realizowanego przez
Gazetę Kościńską, Starostwo Powiatowe w Kościanie i samo-
rządy gminne Ziemi Kościańskiej, to duże wyróżnienie dla tej
fotograficznej inicjatywy. Znawcom fotografii z całej Wielko-
polski przed otwarciem wystawy – 19 października 2012 roku
w ramach Objazdowego Warsztatu Form Fotograficznych -
przybliżył projekt jego pomysłodawca, Paweł Sałacki.

Przypominamy mieszkańcom Powiatu Kościańskiego, że
zbliża się termin realizacji ostatniej „odsłony” projektu. 12
grudnia 2012 roku już blisko. To już ostatnia szansa.                    bj

PKS na festiwalu w Poznaniu

Kibicujmy
razem
biegaczom


