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Starostwo Powiatowe w Kościanie opracowało i złożyło
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych wniosek na przebudowę dróg powiatowych Śmigiel –
Morownica – Bronikowo – Machcin do granicy powiatu.
Nasza praca zakończyła się sukcesem – informuje Andrzej
Jęcz, starosta kościański. Wniosek został wysoko oceniony i
otrzymał wsparcie w wysokości 30% wartości inwestycji.
Dzięki temu, w przyszłym roku możliwa będzie przebudowa
tej drogi. Cieszy nas to – przyznaje starosta – bo droga ta
jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, będącym dla miesz-
kańców wielu wsi jedyną możliwą drogą dojazdu do, na przy-
kład, urzędu gminy, szkoły, innych instytucji publicznych,
sklepów. Pozwoli także rozwijać się działającym w jej obrę-
bie ważnym dla naszego powiatu przedsiębiorstwom. Re-
mont był konieczny – przyznaje starosta Jęcz - ponieważ
droga jest mocno zniszczona. Na całej jej długości występują

W przyszłym roku
nowa droga do Machcina

liczne spękania i wyszczerbienia krawędzi jezdni. Dodatko-
wo na drodze jest duża liczba dziur i wybojów, a w wielu
miejscach, wzdłuż drogi, konary drzew oraz krzewy wchodzą
w światło jezdni. I co szczególnie istotne dla bezpieczeństwa
ruchu – zaznacza starosta – istniejąca droga jest bardzo
wąska, a na całej długości odcinka, który wyremontujemy,
praktycznie nie ma poboczy, a rowy są bardzo zarośnięte. W
przyszłym roku to wszystko się zmieni.

Odcinek przewidziany do remontu ma 8473 metry dłu-
gości. Na prace modernizacyjne Starostwo Powiatowe po-
zyskało ponad 975 tys. złotych. Jest to 30 % wartości in-
westycji. Pozostałych 49 % środków na remont będzie po-
chodziło z budżetu powiatu, który otrzyma także wspar-
cie z budżetu gminy Śmigiel. Wsparcie gminy wyniesie 21
% wartości inwestycji. Dodatkowo Starostwo Powiatowe
w Kościanie i gmina Śmigiel wyremontują wspólnie część

ulicy Wodnej i Morownickiej w Śmiglu. Odcinek ten ma
długość 1396 metrów, a jego remont uzupełni inwestycję
wspieraną przez Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych. Koszt tej dodatkowej przebudowy wyniesie
ponad 518 tys. złotych.

W ramach remontu na całym odcinku przebudowywa-
nej, ponad 8 kilometrowej drogi położona zostanie nowa
nawierzchnia bitumiczna. Na odcinku od Bronikowa do
granicy powiatu kościańskiego droga zostanie poszerzo-
na do 5,5 metra. Będzie to miało bardzo duży wpływ na
poprawę warunków bezpieczeństwa, zarówno dla użytkow-
ników drogi jak i mieszkańców poszczególnych miejsco-
wości. Nowa nawierzchnia bitumiczna poprawi komfort
jazdy, przyczepność, skróci drogę hamowania, podniesie
nośność konstrukcji.

Na całej długości remontowanego odcinka wykarczo-
wane zostaną krzewy i utrudniające widoczność gałęzie
drzew. W miejscach z wysokimi skarpami, na przepustach
oraz na niebezpiecznych łukach zamontowane zostaną
bariery energochłonne. Łączna długość barier energochłon-
nych powstałych w wyniku realizacji projektu to 510 mb,
z kolei łączna długość barier ochronnych dla pieszych to
72 mb. Wymienione zostanie oznakowanie pionowe, a w
obszarach zabudowanych wykonane zostanie oznakowa-
nie grubowarstwowe, poziome. W miejscach niebezpiecz-
nych wymienione zostanie zniszczone oznaczenie piono-
we informujące o niebezpiecznych łukach. Wzdłuż drogi
zostaną utwardzone pobocza i odtworzone rowy. Dla po-
prawy bezpieczeństwa pieszych powstaną 4 wyniesione
przejścia. W Bronikowie zostanie, na początku wsi, wybu-
dowany chodnik oraz kanalizacja deszczowa. Prace za-
kończą się jesienią przyszłego roku.

Wsparcie finansowe na remont dróg w ramach ostat-
niej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych otrzymało – wstępnie - 10 projektów, na 64 złożo-
ne. Projekt Powiatu Kościańskiego na drogę ze Śmigla do
granicy powiatu znalazł się na 7 miejscu listy.                bj

Droga ze Śmigla przez Machcin do granicy powiatu będzie miała nową nawierzchnię

W ramach inwestycji droga zostanie poszerzona. Wzdłuż drogi zostaną utwardzone pobocza i odtworzone rowy.
W Bronikowie zostanie wybudowany chodnik i kanaliza-
cja deszczowa.
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W piątek 11 listopada br. na kościańskim rynku od-
były się uroczystości z okazji 93. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości w Kościanie miały wyjątkową oprawę, gdyż oprócz
lokalnej społeczności uczestniczyli w nich także żołnie-
rze i sprzęt z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotnicze-
go.

W godzinach od 11.00-16.00 można było pod Ratu-
szem obejrzeć prezentację wozów militarnych, jak: Ko-
łowy Transporter Opancerzony Rosomak z 17 Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni J. Do-
wbora-Muśnickiego oraz Przeciwlotniczy Rakietowy
Wóz Bojowy Osa i współpracujący z nim Wóz Dowodze-
nia –Rega z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotnicze-
go. Można było także spróbować grochówki wojskowej z
kuchni polowej. W muzeum prezentowana była wysta-
wa okolicznościowa Sali Tradycji 1 Dywizjonu Przeciw-
lotniczego 4ZPPLot oraz film o leszczyńskim pułku i
ich patronie gen. dyw. Stefanie „Grot” Roweckim, którą
obejrzeć można było do niedzieli.

Oficjalne uroczystości z udziałem Wojskowej Asysty
Honorowej 4 Pułku Przeciwlotniczego rozpoczęły się o
godz. 12:30 Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny w Koście-
le Farnym pw. NMP Wniebowziętej. Po nabożeństwie,
przy dźwiękach Orkiestry Dętej „Ton”, zebrani goście,

Święto Niepodległości
Kompania Honorowa Wojska Polskiego i poczty sztan-
darowe, przeszli na Rynek, gdzie pod Tablicami Pamię-
ci odbyły się uroczystości rocznicowe.

- Polska wybiła się na niepodległość dlatego, że nasi
przodkowie dzielnie trwali w polskości, dbając o język,
kulturę, historię i tradycje. To pozwoliło im przetrwać
niewolę – mówił w przemówieniu Michał Jurga Bur-
mistrz Miasta Kościana – Łączyli się wokół wartości
narodowych, które były święte i niepodważalne: biało-
czerwonej flagi, orła białego, „Mazurka Dąbrowskiego” i
krzyży. Przy tych znakach walczyli i cierpieli za wolność
i niepodległość.

Wspomnienia o przodkach, w tym synach Ziemi Ko-
ściańskiej, którzy dzielnie walczyli i oddawali życie w
obronie Rzeczpospolitej, przywoływał też Niepodległo-
ściowy Apel Pamięci, po którym nad Rynkiem rozległa
się salwa honorowa.

Delegacje parlamentarzystów, wojska, samorządów,
kombatantów, harcerzy, instytucji, organizacji społecz-
nych i firm, złożyły wiązanki kwiatów pod ścianą śmierci
z Tablicami upamiętniającymi ofiary hitlerowskich eg-
zekucji publicznych oraz tablicami żołnierzy Narodo-
wej Organizacji Wojskowej i 1 Kompanii Batalionu
Obrony Narodowej „Kościan”.

W tym roku mieszkańcy przy pięknej pogodzie mo-
gli radośnie świętować odzyskanie niepodległości.

Niepodległościowy Apel Pamięci kończyła salwa honorowa Wojska PolskiegoDelegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Tablicami poległych mieszkańców Ziemi Ko-
ściańskiej

W Muzeum Regionalnym wystawiono ekspozycję Sali Tra-
dycji leszczyńskiego pułku

Można było obejrzeć sprzęt przeciwlotniczy, który tego dnia
przyjechał na kościański rynek

Urząd Miejski Kościana rozpoczął akcję propagowania
wśród mieszkańców miasta informacji na temat szkodliwe-
go działania substancji powstałych ze spalania niedozwolo-
nych śmieci. Do mieszkańców domków jednorodzinnych tra-
fią ulotki przygotowane w związku z rozpoczętym sezonem
grzewczym. Mają informować o zagrożeniach skażenia po-
wietrza, gleby, wód, oraz wpływie na nasze zdrowie trują-
cych dioksyn, wydzielających się ze spalania śmieci. Przypo-
minają, że oprócz materiałów opałowych spalać można: pa-
pier, tekturę, trociny, wióry, ścinki, gałęzie oraz odpady kory
i korka. Niedozwolone natomiast jest spalanie: plastiko-
wych pojemników i opakowań, zużytych opon, sztucznej skó-
ry, przedmiotów z tworzyw sztucznych, resztek farb i lakie-
rów, elementów drewnianych pokrytych lakierem.

Dla wspólnego dobra pamiętajmy, że spalanie śmieci
prowadzi do zanieczyszczeń, które poprzez powietrze i żyw-
ność trafiają do naszych organizmów.

Nie zatruwaj swoich bliskich

Na sesji Rady Miejskiej Kościana 27 października br.
podjęto uchwały określające roczne stawki podatku od nie-
ruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty
targowej na 2012 rok.

Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach propor-
cjonalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15
września i 15 listopada roku podatkowego. Uchwalone zo-
stały  nowe wzory formularzy podatkowych.

Stawkę opłaty targowej, przy wszelkiej sprzedaży na te-
renie miasta Kościana, uchwalono w wysokości 2,20 zł za 1m2

zajmowanej powierzchni, przy czym wysokość dziennej opła-
ty nie może przekroczyć 728,64 zł. Terminem płatności opłaty
targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Podatki na 2012 rok w Kościanie

Miasto Kościan uzyskało dofinansowanie na kolejny
projekt, tym razem o Powstaniu Wielkopolskim. Dota-
cja z Fundacji BZWBK przekazana będzie na przepro-
wadzenie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych programu edukacji historycznej z finałową podróżą
w przeszłość do Kościana powstańczego sprzed 93 lat -
grą miejską „Kryptonim Wolność”. Akcja ma przypomnieć
młodym mieszkańcom heroiczną postawę patriotyczną
kościańskich skautów, odkryć na nowo historię miasta,
jego tajemnice i zapomniane zakątki. Gra będzie oparta
na autentycznych wydarzeniach jednego z najważniej-
szych epizodów Powstania Wielkopolskiego – rozbroje-
nia garnizonu niemieckiego przez grupę nastoletnich

Projekt o Powstaniu Wielkopolskim

W przypadku stawek podatku od środków trans-
portowych Rada Gminy nie planowała zwiększenia ich
na rok 2012. Ponieważ, niektóre stawki obowiązujące
na terenie miasta Kościana okazały się niższe niż staw-
ki minimalne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów,
Rada Gminy w 12 przypadkach zmuszona była je pod-
nieść do poziomu ministerialnego. Należy przypo-
mnieć, że podatek od środków transportowych płatny
jest w dwóch ratach, w terminach do 15 lutego i 15
września.

Treść uchwał jest zamieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej w zakładce budżet i podatki – podat-
ki i opłaty lokalne.

harcerzy z kościańskiej Rezerwy Skautowej im. Jana III
Sobieskiego i wyzwolenia przez nich miasta. Zbliżające
się kolejne obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego
będą urealniały wyobrażenia historyczne z grudnia
1918r. i angażowały w wydarzenia patriotyczne młodzież
oraz obserwatorów odtwarzanych w przestrzeni miejskiej
wydarzeń. Będą też okazją do radosnego świętowania i
przypomnienia zdarzeń powstańczych kształtujących
dzieje Polski.

Pełna informacja na temat obchodów w Kościanie
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz grze
miejskiej „Kryptonim Wolność” w następnym numerze
orędownika oraz miejskiej witrynie internetowej.

W sobotę 19.11.2011 odbyły się VIII Mistrzostwa Osie-
dli w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej Kościana. Wzięło w nich udział 8 z 9 reprezen-
tacji osiedli naszego miasta. Po zaciętej walce pod siatką
zwyciężyła reprezentacja Osiedla Wolności, II miejsce za-
jęło Osiedle Konstytucji 3 Maja, III miejsce - Osiedle Ja-
giellońskie, natomiast poza podium uplasowały się kolej-
no osiedla: Piastowskie, Gen. Władysława Sikorskiego,
Śródmieście, Wesołe Miasteczko, Gurostwo.

Mistrzostwa Osiedli
w Piłce Siatkowej
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Mieszkańcy Gminy Kościan mogą korzystać już z przebudowanych odcin-
ków dróg. Zakończono I etap przebudowy drogi Kiełczewo-Szczodrowo. Prace
polegały na wyrównaniu podbudowy i położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej
z betonu asfaltowego na odcinku drogi o długości 0,735 km i szerokości 6 m
wraz z poboczami o szerokości 0,75 m i pogłębieniem istniejących rowów. War-
tość robót wyniosła 406.571,46 zł a wykonawcą była spółka „POL-DRÓG” z
Bonikowa. Firma ta wykonała także I etap przebudowy drogi Nacław-Kościan
o szerokości 4 m i długości 1057 km wraz z poboczami. Utwardzono nawierzch-
nię tłuczniem kamiennym oraz zastosowano warstwę odsączającą z piasku
wraz z geowłókniną. Koszt zadania wyniósł 628.826,74 zł z czego Gmina Ko-
ścian uzyskała dofinasowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w
kwocie 53.000 zł.

Gmina Kościan dokonała także utwardzenia dróg osiedlowych. Firma Usłu-
gowo-Handlowa Jacka Kubiaka z Kościana wykonała rów odwadniający oraz
utwardzenie gruzem ulicy Sosnowej w Kokorzynie o długości 232 m i szeroko-
ści 3,5 m za cenę 59.817,36 zł oraz utwardzenie gruzem ulicy  Akacjowej w
Kokorzynie o długości 140 m i szerokości 3,5 m wraz z poboczami o szerokości
2,0 m za cenę 22.611,95 zł. Również w Kokorzynie firma Usługi Transportowo-
Rolniczo-Sprzętowe Sławomira Tomiaka z Sierakowa utwardziła gruzem uli-
cę Krętą o długości 270 m i szerokości 3,5 m wraz z poboczami o szerokości 2,0
m za kwotę 28.221,56 zł. Firma ta wykonała także utwardzenie w gruzie ulic
Morelowej i Czereśniowej w Racocie o łącznej długości 454 m i szerokości 3,0
m wraz z poboczami szerokości 2,0 m. Koszt zadania w Racocie wyniósł
59.857,76 zł. W Nowym Dębcu przebudowie uległa ulica Dębowa. Na odcinku
337 m wykonano wraz z przekopem odwodnienia z regulacją studni rewizyj-
nych i pokryto nawierzchnię tłuczniem oraz wyplantowano pobocza. Koszt tego
zadania zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych
DRO-KOM Macieja Wolsztyńskiego z Przysieki Polskiej zamknęło się kwotą
122.828,76 zł.                                                                                                    (md)

Nowe drogi
w gminie

Droga Kiełczewo - SzczodrowoDroga Nacław - Kościan

Ulica Kręta w Kokorzynie

Ulica Czereśniowa w Racocie

Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie ustalenia podatków na rok 2012. Uchwalono stawki podatku od nieruchomości, przedstawione w tabeli.

Podatek od nieruchomości Gmina Kościan 2011 r. Maksymalna stawka Gmina Kościan 2012 r. Wzrost 2011/2012
- podstawa do obliczenia podatku (zł/m2) ministra 2012 r.

Od gruntów:
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,62 0,84 0,65 104,8
Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne 4,15 4,33 4,33 104,3
Pozostałych 0,22 0,43 0,25 113,6

Od budynków lub ich części:
Mieszkalnych 0,67 0,70 0,70 104,5
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 13,55 21,94 14,50 107,0
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 w zakresie obrotu materiałem siewnym 9,82 10,24 10,24 104,3
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 4,45 4,45 104,2
Pod zabudowę letniskową lub rekreacyjną 7,06 7,36 7,36 104,2
Pozostałych 4,50 7,36 5,00 111,1
Budowle 2% 2% 2% 100,0

Podatek rolny jest ustalany wg stawki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna stawka na rok 2012 wynosi 74,18 zł. Rada Gminy Kościan
stosowną uchwałą obniżyła stawkę do poziomu 50,00 zł.                                                                                                                                                                                                            (md)

Podatki w Gminie Kościan



listopad 20114strona
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Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego
mówiono o sytuacji finansowej kościańskiego szpitala. Dla
ratowania szpitala potrzebna jest jego restrukturyzacja –
stwierdził dyrektor placówki Piotr Lehmann.

Od 15 kwietnia tego roku – przypominał dyrektor - obo-
wiązuje ustawa o działalności leczniczej, która w sposób
radykalny zwiększa odpowiedzialność organu założyciel-
skiego za wynik finansowy podległego mu szpitala. W myśl
tej ustawy – podkreślił Lehmann - jeśli szpital wygeneruje
stratę, to organ założycielski w ciągu trzech miesięcy musi
tę stratę pokryć. Jeśli jej nie pokryje, to szpital należy zli-
kwidować. Szpital można przekształcić w spółkę prawa
handlowego. Ale to też niewiele da, bo wiadomo -  podkre-
ślił dyrektor Lehmann - że automatycznie nie przybędzie
żadnych finansów. A zanim się szpital przekształci w spół-
kę i tak będzie trzeba przeprowadzić jego restrukturyzację.

Za pierwsze trzy kwartały tego roku strata finansowa
kościańskiego szpitala wynosi prawie 3 miliony złotych.
Strata ta nie jest równoznaczna z zadłużeniem szpitala,
który nie ma zobowiązań finansowych, ani wobec pracow-
ników, ani wobec usługodawców. Wynika ona stąd, że Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, jako płatnik świadczeń trzyma
się ściśle kontraktu i w związku z tym kościański szpital
nie otrzymał wypracowanego w ubiegłym roku miliona 100
tys. złotych za wykonane, dodatkowe świadczenia medycz-
ne. W tym roku wartość nadwykonanych świadczeń wyno-
si prawie milion 900 tys. złotych.

Odnosząc się do tej kwestii starosta kościański, An-
drzej Jęcz przyznał, że system, który stworzono, opiera się
na monopolistycznej pozycji Narodowego Funduszu Zdro-
wia. To psuje ten system – mówił starosta. Nie można do-
konać restrukturyzacji, przekształcenia systemu, jeżeli głów-
ny element tego systemu ma pozycję monopolistyczną. Bez
reformy systemu świadczeń zdrowotnych nie jest możliwe
przeprowadzenie reformy całego systemu ochrony zdrowia.
NFZ swoją pozycję realizuje poprzez narzucanie szpitalom
konkretnej ilości świadczeń medycznych. To niestety nie po-
krywa potrzeb. I to jest prawda o szpitalu. Mówiąc obrazo-
wo  - wyjaśniał starosta  - w kontrakcie jest napisane, ile w
szpitalu można wykonać, na przykład operacji wyrostka
robaczkowego, ile można przeprowadzić operacji biodra.
Szpital kościański jest w tej chwili w takiej sytuacji, że
wykonał tych świadczeń więcej niż zapisano w kontrakcie i
te wykonane świadczenia mają wartość około 3 milionów
złotych. Gdyby te trzy miliony wpłynęły, szpital nie miałby
straty. Jest pytanie – mówił z naciskiem starosta -  czy te
operacje i wykonane świadczenia były nad wyraz. Proszę

Konieczna
restrukturyzacja szpitala

powiedzieć osobom potrzebującym tych operacji, że one ich
nie potrzebowały.

Wielokrotnie – przypominał działania rady i zarządu
powiatu Andrzej Jęcz   - podejmowaliśmy decyzje, które
miały na celu wyposażenie i modernizację szpitala.  W pro-
jekcie budżetu na przyszły rok planujemy również konkretną
kwotę trzech milionów złotych na modernizację szpitala,
przede wszystkim budowę bloku operacyjnego. My – pod-
kreślił starosta -  ze swej strony robimy wszystko, ale dzia-
łamy w takich warunkach i ograniczeniach, które generują
straty finansowe. Jest to polityka zmierzająca do zdusze-
nia szpitali.  Do przekształcenia w spółki, albo do ich pry-
watyzacji i taką politykę prowadzi rząd. Jeżeli to się nie
zmieni, to publiczne szpitale w Polsce przestaną istnieć.

Zdaniem dyrektora szpitala Piotra Lehmanna pesy-
mistycznym jest to, że w przyszłym roku poziom finanso-
wania świadczeń zdrowotnych nie będzie wyższy. My –
stwierdził - niestety widoków na większe pieniądze nie
mamy. Do tej pory szpital przez kilka lat funkcjonował
dobrze. Ponad 23 milionowy kontrakt szpitala był uzupeł-
niany kwotą prawie 12 milionów złotych, które placówka
pozyskiwała w wyniku kontraktów na dodatkowe usługi i
świadczenia. Były wśród nich kontrakty na pogotowie ra-
tunkowe, pięć zakresów rehabilitacji, ambulatoryjną opie-
kę specjalistyczną, na działalność prawie 30 poradni. To
pozwoliło nam zawsze – przypominał dyrektor Lehmann -
zamknąć budżet z dodatnim saldem na koniec roku. Nie-
stety  są nowe warunki konkursów. Obawiam się, że część
dodatkowych kontraktów  może nam odpaść. Dlatego –
wyjaśnił dyrektor - dla ratowania szpitala trzeba sięgnąć
po restrukturyzację, która będzie polegała na dopasowaniu
ilości zatrudnienia pracowników świadczących usługi do
wysokości szpitalnych kontraktów, a po drugie na zmianie
charakteru zatrudnienia tych pracowników. Musimy pod-
jąć – stwierdził dyrektor - takie decyzje, które  umożliwią
nam bardziej elastyczne gospodarowanie potencjałem ludz-
kim. Wcześniej nie byłoby żadnego ekonomicznego uzasad-
nienia dla restrukturyzacji. W tej chwili strata finansowa
jest duża, nie mamy wyjścia. Jest to zadanie niezmiernie
trudne – przyznał dyrektor - wymaga dużej odwagi  i dużej
determinacji w działaniu. Osobiście prowadzę ekonomiczną
analizę każdej komórki w szpitalu.  Rozmawiam z pra-
cownikami z zarządem szpitala, ordynatorami i kierowni-
kami jednostek, proszę o spokój i zrozumienie.  Mamy re-
zerwy finansowe, więc nie ma sensu dramatyzować, ale to
jest czas – przyznał Piotr Lehmann - by zrobić restruktury-
zację szpitala.                                                                        bj

„W celu pogłębiania i utrwalania przyjaźni między szko-
łami oraz tworzenia warunków dla rozwoju edukacyjnego
młodzieży, poszerzania wiedzy kulturowej i krajoznawczej,
wymiany doświadczeń między nauczycielami…”  Zespół Szkół
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie podjął współpracę ze
szkołą średnią w Czechach.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się 11 listopada w
czeskiej miejscowości Kamenice nad Lipou, która od kilku lat
współpracuje z gminą Śmigiel. Umowę partnerską w obecno-
ści m.in. Ivana Pfaura, burmistrza miasta Kamenice nad Li-
pou oraz Edwarda Strzymińskiego, wicestarosty kościańskie-
go, Wiesławy Poleszak – Kraczewskiej, zastępcy burmistrza
Śmigla podpisali Arleta Adamczak – Puk, dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza Nietążkowa
oraz Pavel Hlaváček dyrektor Střední škola Kamenice nad
Lipou.

Nawiązane partnerstwo ma służyć „poznaniu i zrozumie-
niu (…) historii i kultury oraz szczególnych uwarunkowań w
jakich działają szkoły rolnicze”. Bardzo cieszymy się z możli-
wości współpracy z czeską szkołą – mówi Arleta Adamczak –
Puk, dyrektor Zespołu Szkół w Nietążkowie.  W pierwszej
kolejności – wyjaśnia – nasza współpraca, która rozpocznie
się w przyszłym roku szkolnym ma polegać na wymianie na-
uczycieli. Na praktyki pojedzie dwóch pedagogów uczących
przedmiotów rolniczych oraz dwóch od żywienia i gospodar-
stwa domowego. W ramach współpracy czescy nauczyciele tych
profesji przyjadą także do nas. Ponadto chcemy, by w prakty-
kach brali udział uczniowie. Na początku będzie ich siedmio-
ro, 4 rolników i 3 z klasy o profilu technik żywienia i gospodar-
stwa domowego. W ramach tych praktyk uczniowie będą zdo-
bywali wiedzę w zakresie mechanizacji rolnictwa, a także
będą one okazją do poznawania tajników regionalnych kuch-
ni. Poza praktykami szkoły umówiły się „do realizacji wspól-
nych projektów współfinansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej oraz innych funduszy i fundacji…”. Zawarta w Świę-
to Niepodległości umowa „nie ogranicza innych form współ-
pracy (…), ale stanowi ramy dla opracowania konkretnych
działań w poszczególnych dziedzinach edukacyjnych przez
zainteresowane współpracą podmioty”.                               bj

Rozpoczęli
współpracę z Czechami

Współpraca szkół oparta na podstawie podpisanej przez dy-
rektorów umowy  przyniesie młodzieży nowe doświadczenia.

W imieniu wszystkich organizatorów VII Międzynarodo-
wego Kościańskiego Półmaratonu im. dra Henryka Florkow-
skiego, który w ostatnią niedzielę, 6 listopada zgromadził na
ulicach Kościana ponad 1000 biegaczy dziękuję startującym
za tak liczny udział i wspólną zabawę, która służy przede wszyst-
kim promocji zdrowego stylu życia. Tworzycie Państwo pozy-
tywną atmosferę i dajecie przykład, który skutecznie zaraża
aktywnością tych, co do tej pory nie odkryli bakcyla biegania.

Dziękuję także mieszkańcom miasta i powiatu kościań-
skiego za liczną, w tym roku obecność na trasie półmaratonu.
Biegacze wielokrotnie podkreślali, że bardzo ważny i mobili-
zujący jest dla nich Państwa doping. Państwa zaangażowa-
nie w budowaniu wyjątkowej atmosfery tego dnia i życzliwe
przyjęcie dla naszych, biegających gości było zauważalne.

Szanowni Państwo w imieniu organizatorów jest mi nie-
zmiernie miło poinformować i zaprosić Państwa do udziału w
kolejnym, VIII Międzynarodowym Kościańskim Półmarato-
nie im. dra Henryka Florkowskiego, który odbędzie się w nie-
dzielę, 4 listopada 2012 roku.  Do zobaczenia na starcie.

Edward Strzymiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Półmaratonu

Dziękujemy
i zapraszamy za rok!
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miasto Koœcian

W przeddzień Święta Niepodległości w Kościańskim
Ośrodku Kultury odbył się Koncert Orkiestry Kameralnej
Polskiego Radia „Amadeus”. To niezwykłe wydarzenie było
współfinansowane przez samorząd województwa wielko-
polskiego. Orkiestra wystąpiła pod batutą Anny Mróz,
zaliczanej do czołówki młodych polskich dyrygentów.

Podczas koncertu publiczność mogła wysłuchać m.in.:
Serenade, jednego z najbardziej znanych utworów Josefa
Suka wykonywanego na całym świecie, Kanon D-dur, któ-

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” podczas koncertu w Kościanie

Koncert Amadeus
ry skomponował Johann Pachelbel oraz Koncertu skrzyp-
cowego E-dur BWV 1042 Jana Sebastiana Bacha. Orkie-
strze towarzyszyła solistka skrzypaczka Maxima Sophia
Sitarz, laureatka wielu ogólnopolskich konkursów skrzyp-
cowych, trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego. Na zakończenie koncertu muzycy zostali na-
grodzeni gromkimi brawami, które odwzajemnili dwu-
krotnym bisem.

Kościański Ośrodek Kultury zaprasza na:
- 12.12.2011r. (poniedziałek) godz. 17.30 Rodzinne Spo-
tkanie z Bajką – „Mikołajki z Ruphertem & Rico” w wy-
konaniu The Clown Circus Show Ruphert & Rico, sala
KOK, wstęp płatny,
- 13.12.2011r. (wtorek) godz. 18.00 Wykład Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kościańskiej: „Stan wojenny w Kościa-
nie” wykład przedstawi Stefan Żurek, Miejska Bibliote-
ka Publiczna Dział Zbiorów dla Dorosłych
- 16.12.2011r. (piątek) godz. 17.00 PKS 11-11-11 – werni-
saż wystawy fotograficznej, sala KOK
- 18.12.2011r. (niedziela) godz. 10.30 – 13.30 Szopka Be-
tlejemska z żywymi zwierzętami, Rynek
Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl. oraz www.ko-
scian.pl

Imprezy kulturalne

Dzieci i młodzież z kościańskich szkół podstawowych i
gimnazjalnych uczą się jak żyć dobrze i zdrowo, jak po-
prawnie się odżywiać i jak ważny dla młodego organizmu
jest ruch i prawidłowe nawyki higieniczne.

Miasto Kościan w ramach konkursu ogólnopolskiego
„Zdrowe dzieci to nasz kapitał” otrzymało dofinansowa-
nie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację pro-
jektu popularyzującego w szkołach oraz społecznościach
lokalnych zdrowy styl życia.  Zgodnie z założeniami pro-
jektu pn. „Żyj dobrze i zdrowo – bądź przyjacielem same-
go siebie” w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 4 ko-
ściańskich zespołów szkół promowane jest zdrowe żywie-

Zdrowe dzieci to nasz kapitał

Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne na temat zdrowia

Kierownik Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

w Kościanie

informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. odbędzie się
ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na wydzier-
żawienie lokalu użytkowego w Kościanie przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 o powierzchni
74,05 m2.
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 infor-
macje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospo-
darki Mieszkaniowej i Dróg, tel. 65 5122875.

Burmistrz Miasta Kościana

informuje, że w dniu 23 listopada 2011r., na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Kościana
na okres trzech tygodni wywieszony został wykaz
następujących  nieruchomości gruntowych położo-
nych w Kościanie przeznaczonych na sprzedaż na
rzecz użytkownika wieczystego:
- nieruchomość gruntowa położona w Kościanie przy
ul. Piaskowej,
- nieruchomość gruntowa położona w Kościanie przy
ul. Antoniego Kaźmierczaka.

Burmistrz Miasta Kościana

informuje, że w dniu 23.11.2011r. na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego wywieszone zostało na okres 21
dni zarządzenie - wykaz pomieszczenia przeznaczo-
nego do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczo-
nego na okres do 3 lat znajdującego się w budynku na
nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wały
Żegockiego 2.

W kościańskich szkołach realizowane są w bieżą-
cym roku szkolnym dodatkowe programy profilaktycz-
ne dla uczniów, koordynowane przez specjalistów. Dla
uczniów kl. V i VI szkół podstawowych nr 1 i 4 prowa-
dzony jest program obejmujący propagowanie zdrowe-
go stylu życia „Drugi elementarz, czyli Program Sied-
miu Kroków”. W ubiegłym roku szkolnym program re-
alizowany był dla uczniów szkół podstawowych nr 2 i 3.

Programy profilaktyczne w szkołach

szkół stworzą ulotkę nt. zdrowego stylu życia, która będzie
powielana i przekazywana rodzinom uczniów. Równolegle
w szkołach prowadzony jest miejski konkurs plastyczny o
tematyce prozdrowotnej. Jego rozstrzygnięcie i wręczenie
finalistom 3 poziomów edukacyjnych atrakcyjnych nagród
odbędzie się 30 listopada br. w gabinecie Burmistrza. Fi-
nałem projektu będą mikołajkowe turnieje sportowe dla 3
grup wiekowych, podczas których wszyscy, którzy wezmą
udział w rozgrywkach, otrzymają upominki.

Przeprowadzenie projektu ma wpłynąć na zwiększe-
nie świadomości dzieci i ich rodziców na temat ich wpły-
wu na zdrowe i dobre życie.

Uczniowie klas I gimnazjów i liceum z Kościana biorą
udział w programie profilaktyki uzależnień od narko-
tyków pn. „Między nami”. Natomiast do uczniów kl. I-
III adresowany jest program profilaktyki „Przyjaciele
Zippiego”, który ma kształtować i rozwijać umiejętno-
ści psychospołeczne najmłodszych.

Szczegóły na temat zajęć uzyskają Państwo w szko-
łach, do których uczęszczają Państwa dzieci.

nie i aktywność fizyczna dzieci,
młodzieży i dorosłych. Mają one
wywierać wpływ na wykształce-
nie pozytywnych nawyków bez-
piecznego, zdrowego i higienicz-
nego życia, i późniejszego dobre-
go startu w dobre życie. W pro-
jekcie upowszechniane są do-
świadczenia i metody pracy
szkół promujących zdrowie.

Projekt rozpoczął się od Dnia
Walki z Otyłością 24 październi-
ka br. i potrwa do końca roku. W
każdej klasie specjaliści pro-
wadzą edukację prozdrowotną,
której założenia i treści  opraco-
wał specjalnie powołany mię-
dzyszkolny zespół ds. promocji
zdrowia. Uczniowie każdej ze



listopad 20116strona

gmina Koœcian

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepod-
ległości. Data ta jest symbolicznym powrotem Polski na
mapę Europy i Świata po latach zaborów. Jest to dzień,
który w sercach wszystkich Polaków mieni się jako dzień
wielkiej dumy i chwały naszego narodu. W Kościanie ofi-
cjalne uroczystości obchodu 93. Rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości odbyły się na kościańskim Rynku, a
zostały poprzedzone Mszą Św. w intencji Ojczyzny w ko-
ściele Farnym. Podczas Mszy Honorowej Kompanii Woj-
ska Polskiego, pocztom sztandarowym i uczestnikom uro-
czystości towarzyszył akompaniament Orkiestry Dętej
TON z Kościana. W imieniu mieszkańców Gminy Kościan
okolicznościową wiązankę w miejscach upamiętniających
poległych w walce za ojczyznę złożyli Henryk Bartoszew-
ski - Wójt Gminy Kościan, Andrzej Przybyła - Zastępca
Wójta oraz Jan Szczepaniak – Przewodniczący Rady
Gminy Kościan. Okolicznościowe kwiaty delegacja Gminy
Kościan złożyła również pod pomnikiem pomordowanych
znajdującym się w kurzogórskim lesie.                        (mn)

Hołd dla
pomordowanych

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Kokorzy-
nie i Szczodrowie, którą wykonało konsorcjum poznań-
skich firm AQUANET KRZESINKI Sp. z o.o. oraz Przed-
siębiorstwo HYDRO-GAZ SWARZĘDZ Henryka Wojtkie-
wicza. W ramach zadania wykonano m.in. kanalizację sa-
nitarną grawitacyjną PCV O 200 o długości 5.564 mb,
kanalizację sanitarną ciśnieniową PE O 110 - 2.959 mb,
PE O 90 – 651 mb. Ponadto wykonano 202 przykanaliki z
rur PVC O 150 o długości 1.739 mb, oraz wybudowano 3
przepompownie ścieków. Łączna wartość zadania wynio-
sła 4.613.647,64 zł, z czego 2.500.000,00 zł stanowiła po-
życzka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.                                              (mn)

Sanitacja
Kokorzyna i Szczodrowa

Przed okresem zimowym zakończyły się prace remon-
towe w świetlicy wiejskiej w Mikoszkach. Prace te pole-
gały na wymianie okien oraz budowie wewnętrznej insta-
lacji gazowej wraz z dwoma nagrzewnicami. Wymiany
okien o wartości 6.141,96 zł dokonała kościańska firma
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARBUD” Ma-
riusza Motały. Instalację gazową wykonała firma P.U.H.
„ALBA” s.c. z Kościana za cenę 16.599,99 zł.                     (mn)

Remont w Mikoszkach

Nagrodzono projekt zgłoszony przez gminę Kościan
do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, ogłoszo-
nego przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski na naj-
ciekawsze projekty w zakresie przedsięwzięć dla po-
prawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców obsza-
rów wiejskich. Kapituła Konkursu „Wielkopolska Od-
nowa Wsi” powołana przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego - Marka Woźniaka, zakwalifikowała
zgłoszenie konkursowe, które złożyła gmina w imieniu
wsi Kurza Góra. Projekt odnowy Kurzej Góry pn. „Stre-
fa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze” obejmuje
realizację placu zabaw dla najmłodszych, w skład któ-

Dnia 10 listopada 2011 roku sołectwo Szczodrowo
zorganizowało  powszechne alarmowanie wsi połączo-
ne ze szkoleniem pn. „Powszechnie o obronie cywil-
nej”, w którym wzięło udział wielu mieszkańców wsi.
W ramach szkolenia odbył się wielobój sportowo-obron-
ny, podczas którego oceniano czas i dokładność m.in.
zakładania kamizelek ochronnych, zabezpieczania ran-
nego na desce ratowniczej, unieruchamiania kończyn
górnych, zakładania maski przeciwgazowej, udziela-
nia pierwszej pomocy na fantomie. W trakcie  szkole-

Szkolenie z obrony cywilnej

Odnowa w Kurzej Górze
rego wejdzie domek drewniany w zestawie z wieżą,
pomostami, zjeżdżalnią oraz drabinkami, huśtawki
dla dwóch osób, huśtawka drewniana typu ważka, sprę-
żynowce oraz karuzela. Dla dorosłych zaplanowano
stworzenie elementów umożliwiających spędzanie
wolnego czasu na świeżym powietrzu w postaci drew-
nianej altany wraz z ławkami oraz placu do rekreacji.
Maksymalne dofinansowanie ze środków marszałkow-
skich to 45.000 zł. Do końca bieżącego roku przygoto-
wany zostanie projekt techniczny. Planowany termin
zakończenia zadania wyznaczono na wrzesień 2012 r.

(mn)

nia  wyświetlano zagadnienia z obrony cywilnej doty-
czące m.in. sytuacji powodzi i ewakuacji oraz przepro-
wadzono quiz z pytaniami dotyczącymi pierwszej po-
mocy przedmedycznej i alarmowania. Wielobój ćwi-
czebny wniósł sporo emocji, a wszystkie drużyny oraz
uczestnicy quizu otrzymali upominki. Przedsięwzię-
cie wspierali Zarząd Powiatu i Starosta Kościański,
Przewodniczący Rady Gminy Kościan, Wójt Gminy  Ko-
ścian, Bank Spółdzielczy w Kościanie, OSiR Kościan.

(bs-m)
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powiat Koœciañski

Symboliczne przecięcie wstęgi oficjalnie zakończyło
przebudowę dróg powiatowych na 21 kilometrowym od-
cinku z Czempinia przez Borowo, Gorzyczki, Stary Gołę-
bin, Turew, Rąbiń, Łuszkowo do Jerki. Gospodarzami uro-
czystości, która odbyła się 7 listopada w Łuszkowie, byli
sołtysi miejscowości, przez które przebiega wyremonto-
wana droga.

Otwarcie drogi poprzedziła msza święta odprawiona
w łuszkowskim kościele, po niej gospodarze i goście prze-
szli w pobliże ronda, którego budowa także, niedawno zo-
stała zakończona. Witający zebranych Roman Majorczyk,
Przewodniczący Rady Gminy Krzywiń, nie krył radości z
zakończenia ważnej dla mieszkańców inwestycji. Jeszcze
kilka lat temu w Łuszkowie – przyznał Majorczyk - nie
mieliśmy nawet kilku metrów dobrego chodnika. Dziś nie
mamy się już czego wstydzić.

Wstęgę przecięli Andrzej Jęcz, Starosta Kościański,
Dorota Lew – Pilarska, Burmistrz Czempinia, Jacek No-
wak, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Henryk Barto-
szewski, Wójt Gminy Kościan, Janusz Fajfer prezes za-
rządu Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego – Dromost z
Żabna, firmy wykonującej prace remontowe. Starosta do
przecięcia wstęgi zaprosił mieszkankę Łuszkowa, panią
Natalię Banaszak – Adamską, która na uroczystości była
z kilkumiesięcznym synem Olivierem. Drogę, po wspólnej
modlitwie, poświęcił ks. Ryszard Jankowski.

Cieszymy się, że możemy oddać tę inwestycję mieszkań-
com naszego powiatu - przyznał, zwracając się do zebra-
nych - starosta Andrzej Jęcz. Wspominając prace nad po-
zyskaniem przez Starostwo Powiatowe środków potrzeb-

Droga uroczyście otwarta

Wyremontowana przez powiat we współpracy z gminami
droga ma 21 kilometrów.

nych na realizację remontu starosta podziękował za udzie-
lone przez burmistrzów gmin Krzywiń i Czempiń oraz wójta
gminy Kościan poparcie dla tej inwestycji. Przebudowa
drogi, realizowana w ramach Narodowego Programu Dróg
Lokalnych - przypomniał starosta – kosztowała 6 milio-
nów 750 tys. złotych. Otrzymane dofinansowanie wynio-
sło 3 miliony złotych. Wkład Powiatu Kościańskiego wy-
niósł ponad 2 miliony 725 tys. złotych. Powiat uzyskał
wsparcie od gminy Krzywiń w wysokości ponad 661 tys.
złotych. Gmina Kościan wsparła remont drogi kwotą po-
nad 184 tys. złotych, a gmina Czempiń ze swojego budże-
tu przekazała na ten cel ponad 177 tys. złotych. Wspomi-
nając o otrzymanym wsparciu starosta szczególnie po-
dziękował radom tych trzech samorządów. Jest to przy-
kład dobrej współpracy.

Starosta wyraził nadzieję, że mieszkańcy tej części po-
wiatu, którzy na co dzień korzystają z wyremontowanej
drogi, mając teraz zdecydowanie lepsze i bezpieczniejsze
warunki przemieszczania się, wybaczą inwestorowi i wy-
konawcy trudy związane z pracami drogowymi. Podsumo-
wując przyznał, że realizacja inwestycji nie byłaby możli-
wa, gdyby nie skuteczność pracowników Wydziału Inwesty-
cji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w po-
zyskiwaniu pieniędzy z zewnętrznych funduszy, gdyby nie
nadzór Zarządu Dróg Powiatowych nad pracami i duże do-
świadczenie wykonawcy prac. Na zakończenie starosta Jęcz
wyraził radość z tego, że samorząd gminy Krzywiń swoją
decyzją o remoncie  drogi gminnej uzupełnił, z pożytkiem
dla mieszkańców, zakres prac realizowanych przez powiat.
Jacek Nowak, burmistrz Krzywinia, zwracając się do sta-

rosty w imieniu mieszkańców gminy podziękował za inwe-
stycję, i za dobrą współpracę przy jej realizacji.

Przebudowa drogi Czempiń – Jerka była największą,
drogową inwestycją powiatu w tym roku.

Na całym remontowanym odcinku droga ma nową na-
wierzchnię bitumiczną. Na całej trasie utwardzono pobo-
cza i odtworzono rowy. Wzdłuż remontowanych dróg,
szczególnie w miejscach, gdzie przy drodze rosną drzewa
usunięto krzewy i niebezpieczne konary. W wielu miej-
scach postawiono bariery ochronne oraz  zbudowano za-
toczki autobusowe, a w Łuszkowie rondo. W celu poprawy
bezpieczeństwa niebezpieczne zakręty zostały skorygo-
wane. Remont przeprowadzony na terenie Turwi, Rąbi-
nia, Łuszkowa i Jerki, przede wszystkim remont chodni-
ków zdecydowanie wpłynął na ich estetykę .                    bj

W przeddzień 93. rocznicy odzyskania niepodległości, 10
listopada 2011 roku Andrzej Jęcz, starosta kościański zło-
żył kwiaty i zapalił znicz na mogile Gustawa Raszewskiego
z Jasienia, pierwszego w odrodzonej Polsce starosty kościań-
skiego. Staroście towarzyszyli Kinga Świtała i Arkadiusz
Walkowiak, uczniowie III klas Gimnazjum Jana Pawła II w
Starych Oborzyskach.

Na cmentarzu – tak jak w poprzednich latach - byli obec-
ni uczniowie i harcerze, opiekującego się mogiłą Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach. Zwracając się do
młodzieży starosta przedstawił im sylwetkę Gustawa Ra-
szewskiego i jego rolę w budowaniu polskości na Ziemi Ko-
ściańskiej. Mówiąc o drodze do polskiej niepodległości przy-
pomniał obecnej na cmentarzu młodzieży o najważniejszych
chwilach z polskiej historii, która utorowała drogę do tego,
że dziś możemy cieszyć się wolnością. Powinniście pamiętać
o tym – mówił do młodzieży starosta – że wasi rówieśnicy, w
różnych okresach historii Polski nie zawsze mogli cieszyć się
wolnością i często w dramatycznych okolicznościach musieli
o nią walczyć. Dziś pamiętając o nich możecie cieszyć się z
tego, że żyjecie w wolnym kraju, który daje wam możliwości
rozwoju. Zależy mi na tym – mówił do młodzieży, nawiązu-
jąc do bogatej przeszłości Ziemi Kościańskiej i jej wkładu
w budowanie polskiej tożsamości i wolności – byście pa-
miętali skąd pochodzicie. Nie ma się czego wstydzić, cała
nasza przeszłość i tradycja daje wiele powodów do dumy, a
człowiek, który traci pamięć o swoich korzeniach jest mniej
wartościowy.

Starosta podziękował młodzieży i dyrektorowi gimna-
zjum, Romanowi Podgórskiemu za opiekę nad mogiłą Gu-
stawa Raszewskiego. Równocześnie poinformował ich, że
Starostwo Powiatowe w Kościanie sfinansowało w tym roku
renowację nagrobka starosty i jego rodziny. Poza renowacją

Hołd dla twórcy polskiej administracji na Ziemi Kościańskiej
nagrobka na cmentarzu przeprowadzono inne roboty, które
finansowała parafia i gmina Kościan.

Gustaw Raszewski, pierworodny syn Ignacego, general-
nego radcy Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu i Józefy z
Koczorowskich, oraz brat generała Kazimierza, urodził się
26 września 1857 r. w Jasieniu. Od dziecka wychowywany w
domu o patriotycznych tradycjach rodzinnych. W latach 1875
–1877 uczył się w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Po-
znaniu. Wzorem innych rodzin ziemiańskich, rodzice wysła-
li go na studia do Niemiec. W latach 1877 – 1882 studiował
rolnictwo na uniwersytetach w Halle i Monachium, po czym
odbywał praktyki we wzorcowych majątkach Wielkopolski,
równocześnie prowadził administrację Jasienia.

Raszewski zasłynął również jako publicysta rolniczy, dru-
kował w prasie krajowej i zagranicznej wiele artykułów, naj-
częściej z zakresu zootechniki.

W listopadzie 1918 r. Raszewski wezwał organizację kó-
łek rolniczych do włączenia się w budowę niepodległej Pol-
ski. W rezultacie ich działacze, w tym wielu chłopów, zaczęli
obejmować funkcje w Radach Ludowych, a podczas powsta-
nia wielkopolskiego – w oddziałach powstańczych i w Straży
Ludowej. W Powstaniu Wielkopolskim brali też udział dwaj
synowie Gustawa Raszewskiego. Pierwszy – Teodor – rot-
mistrz, zginął  w czerwcu 1919 r. nad Notecią. Zastrzelił go
kolega z niemieckiego wojska, Nadreńczyk, z którym razem
służył na froncie zachodnim I wojny.

Drugi z synów – Ignacy – był organizatorem batalionu w
Kościanie i w powstaniu walczył jako podporucznik artyle-
rii.

Kiedy w Poznaniu powstał Centralny Komitet Obywa-
telski to jego członkowie organizowali w powiatach dalsze
komitety. W powiecie kościańskim to właśnie Gustaw Ra-
szewski pod koniec września 1918 r. w Jasieniu zorganizo-

wał tajne zebranie, którego celem było przygotowanie się do
przejęcia w powiecie władzy. Na usilną prośbę miejscowych
działaczy w 1919 r. objął stanowisko pierwszego polskie-
go starosty powiatu kościańskiego. Piastował je do 1921
roku. W tej roli na nowo zorganizował i spolszczył admini-
strację powiatu.

Ze względu na wiek i stan zdrowia stopniowo wycofywał
się z działalności publicznej zajmując  się wyłącznie prowa-
dzeniem gospodarstwa.

Zmarł w Jasieniu 13 marca 1931 r. i trzy dni później
pochowany został w Starych Oborzyskach przy „licznym
udziale dalszego i bliższego obywatelstwa” oraz przedsta-
wicieli wielu organizacji. Jego zasługi obywatelskie uznały
polskie władze, odznaczając go krzyżem komandorskim or-
deru „Polonia Restituta”.                                                           bj

Starosta Andrzej Jęcz w towarzystwie gimnazjalistów złożył
kwiaty na grobie Gustawa Raszewskiego, starosty kościań-
skiego w latach 1918-1921.
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w grudniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 1 grudnia 2011
2. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 2 grudnia 2011
3. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 3 grudnia 2011
4. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 4 grudnia 2011
5. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 5 grudnia 2011
6. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 6 grudnia 2011
7. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 7 grudnia 2011
8. APTEKA „Nacławska” Kościan, ul. Nacławska10/1 8 grudnia 2011
9. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 9 grudnia 2011
10. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 10 grudnia 2011
11. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 11 grudnia 2011
12. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 12 grudnia 2011
13. Apteka - Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 13 grudnia 2011
14. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 14 grudnia 2011
15. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 15 grudnia 2011
16. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 16 grudnia 2011
17. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 17 grudnia 2011
18.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 18 grudnia 2011
19. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 19 grudnia 2011
20. Pod Białym Orłem Kościan os. Rynek 21 20 grudnia 2011
21. APTEKA „Nacławska” Kościan, ul. Nacławska10/1 21 grudnia 2011
22. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 22 grudnia 2011
23.Św. Łukasza Kościan, ul. Szkolna 54 23 grudnia 2011
24. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 24 grudnia 2011
25. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 25 grudnia 2011
26. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 26 grudnia 2011
27. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 27 grudnia 2011
28. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 28 grudnia 2011
29. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 29 grudnia 2011
30. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 30 grudnia 2011
31. Pharmakon Kościan ul. Jagiellońskie 51a 31 grudnia 2011
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Apteki w powiecie
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powiat Koœciañski

Zarząd Powiatu Kościańskiego 40 młodym mieszkań-
com naszego powiatu przyznał stypendia starosty. Uro-
czystość wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek, 8
listopada 2011 roku w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej
w Kościanie. Stypendystom akty przyznania stypendiów
wręczył Andrzej Jęcz, Starosta Kościański, do gratulacji
starosty dołączył obecny na uroczystości Edward Strzy-
miński, Wicestarosta Kościański.

Takie spotkanie to dla nas wielka przyjemność. Organi-
zujemy je każdego roku by wyróżnić osoby, które według
nas ze wszech miar na to zasługują – mówił witając obec-
nych na spotkaniu stypendystów i ich rodziców Andrzej
Jęcz. Zasługują tym, że swoim dorobkiem, pracą, postawą
pokazują, że wyrastają ponad przeciętność.

Chcemy – podkreślał starosta - poprzez to spotkanie i
samą instytucję stypendium pokazać dwie rzeczy. Pierwsza
z nich to ta, że warto w siebie inwestować, warto się uczyć,
warto pokonywać różnego rodzaju trudności, warto stawiać
sobie wysokie poprzeczki, a z drugiej strony poprzez to spo-
tkanie i instytucje stypendiów chcemy pokazać całemu mło-

40 stypendystów starosty
demu pokoleniu i mieszkańcom powiatu, że są ludzie, któ-
rzy takie wysokie poprzeczki sobie stawiają. Jesteście Pań-
stwo wzorami do naśladowania.

Poprzez stypendium - dodawał A. Jęcz - chcieliby-
śmy nakłonić młodych ludzi, byście, korzystając z moż-
liwości, jakie daje współczesny świat, otwartość granic,
poznawanie innych krajów, narodów, zwyczajów, swoją
przyszłość upatrywali w życiu w Kościanie i na Ziemi
Kościańskiej. W miejscach, gdzie możecie się doskonale
realizować. Jeśli społeczność lokalna wyzbywa się naj-
wybitniejszych jednostek, to podupada. Jesteście
drożdżami, które mogą sprawić, że przyszłość tego re-
gionu będzie się dobrze jawić. Uśmiechacie się na moje
słowa, ale ja – podkreślił starosta - mówię bardzo po-
ważnie. Tak was traktujemy.

Gratuluję wszystkim wspaniałych osiągnięć. Są one fan-
tastyczne - mówił starosta. Jedynym kryterium przyzna-
wania stypendiów jest średnia ocen. Starosta wyraził ubo-
lewanie, że środki budżetowe nie pozwoliły Zarządowi Po-
wiatu wyróżnić większego grona zdolnej młodzieży. Gdyby-

Starosta przyznał 40 stypendiów uczniom i studentom z powiatu.

śmy chcieli wspomóc większą ilość osób, to musielibyśmy
zmniejszyć wysokość stypendium, a nie chcieliśmy tego ro-
bić. Środki, którymi dysponujemy pozwoliły nam na wy-
różnienie 40 osób. Jest nam smutno, że nie wszystkich mo-
gliśmy docenić. Wszyscy składający wnioski to osoby, które
– zaznaczył kościański starosta - zasługiwały na stypen-
dium, ale musieliśmy wybrać ścisłą czołówkę.

Stypendium dla studentów wynosi 300 złotych mie-
sięcznie. Przyznawane jest przez 9 miesięcy. Do staro-
stwa powiatowego w Kościanie wpłynęły 72 wnioski o
stypendium dla studenta. Stypendium starosty otrzy-
mało 21 studentów. Wyróżnieni stypendyści mieli wyso-
kie średnie ocen. Najniższa wynosiła 4,81, a najwyższa
5,0.

Stypendium dla uczniów wynosi 250 złotych miesięcz-
nie. Przyznawane jest przez 10 miesięcy. Do starostwa
powiatowego w Kościanie wpłynęło 25 wniosków o sty-
pendium dla ucznia. Stypendium starosty otrzymało 19
uczniów. Wyróżnieni uczniowie mieli bardzo wysokie śred-
nie ocen. Najniższa wynosiła 5,0, a najwyższa 5,67.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ra-
tajczaka w Kościanie wraz z opiekunami uczestniczyli w
projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „AS
KOMPETENCJI”. Projekt był realizowany na obszarze wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubu-
skiego. Jego celem było umożliwienie uczniom szkól ponad-
gimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno - fizycz-
nych lub kompetencji z przedsiębiorczości. Uczniowie zobo-
wiązani byli do opracowania - metodą projektu - wybranego
przez siebie tematu z zakresu danej kompetencji. W projek-
cie uczestniczyły 74 grupy z „kompetencji z przedsiębiorczo-
ści” i 106 z „kompetencji fizyczno - matematycznej”.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F.
Ratajczaka w Kościanie zostali najwyżej ocenieni przez
Komisję Oceny Projektów z kompetencji matematyczno-
fizycznej. Tematem, który  opracowywali była „Dynamika
Newtona”. W swojej prezentacji uczniowie przedstawili teo-
rię oraz doświadczalne dowody na słuszność zasad dyna-
miki.

W Ośrodku Nauki Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
w Poznaniu wyróżnione ASY odebrały nagrody. Uczniowie
mieli okazję brać udział w wykładzie Doroty Dardas pt. „Cie-
kłe kryształy - od Renitzera do sondy kosmicznej”.

Nagrodą dla zwycięskich ASÓW z naszej szkoły była wy-
cieczka do Torunia.                                                               am

Kompetentne ASY


