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W przeddzień 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej w
piątek 31.08.2012r. Kościański Ośrodek Kultury wprowadził
widza w lata wojennej zawieruchy, przedstawiając widowi-
sko teatralno-muzyczne „Gdzie są chłopcy z tamtych lat” re-
żyserowane przez Janusza Dodota.

Następnego dnia 1 września o godzinie 12.00 na Rynku
władze samorządowe miasta, gminy i powiatu kościańskie-
go, parlamentarzyści ziemi kościańskiej, kombatanci, harce-
rze, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji oraz młodzież
szkolna uczcili minutą ciszy pamięć pomordowanych w tej
najstraszliwszej z wojen oraz złożyli wiązanki kwiatów pod
Tablicami pamięci pomordowanych mieszkańców Kościana i
Ziemi Kościańskiej.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga w krótkim wy-
stąpieniu przypomniał, że to miejsce jest jednym z najkrwaw-
szych miejsc gdzie oddali życie za wolność Synowie tej ziemi,
a młodzieży szkolnej podziękował za pamięć o przodkach i
kultywowanie tradycji historycznej.

W poniedziałek 17 września władze samorządowe mia-
sta Kościana i Powiatu Kościańskiego złożyły wiązanki kwia-
tów pod Krzyżem Katyńskim na Starym Cmentarzu Para-
fialnym w Kościanie upamiętniając tym samym 73. rocznicę
bezpodstawnej i skrytej napaści Sowieckiej Rosji na walczącą
z niemieckim najeźdźcą Polskę we wrześniu 1939 roku.

W rocznicę wojny
Delegacja samorządu Miasta Kościana złożyła wiązanki
kwiatów pod Tablicami pamięci przy ścianie śmierci Ratusza

W niedzielę 23 września br. w Kościanie odbył się po
raz 43. Turniej Dudziarzy Wielkopolskich.
Oficjalne otwarcie odbyło się w Starym Gołębinie, gdzie
dudziarze po tradycyjnym ograniu Pomnika Dudziarza i
Skrzypka, wzięli udział we mszy świętej w intencji Braci
Dudziarskiej.

Uczestnicy turnieju po korowodzie ulicami miasta
przybyli na kościański Rynek, po czym o 14.00 rozpoczęły
się prezentacje konkursowe. Podczas turnieju na scenie
przy Ratuszu zagrało kilkanaście kapel dudziarskich w
konkursach: kapeli tradycyjnych, śpiewu i programie do-
wolnym. Gościem specjalnym tegorocznego turnieju była
orkiestra wykonująca tradycyjną szkocką muzykę na Wiel-
kich Dudach Szkockich Częstochowa Pipes & Drums.

Turniejowym zmaganiom towarzyszył jarmark z wy-
robami regionalnymi. Podczas imprezy można było sma-
kować tradycyjnie wypiekanego chleba, domowych wypie-
ków, pierogów, naleśników, miodu, a także owoców w cze-
koladzie i mrożonych sorbetów. Ponadto w trakcie turnie-
ju była okazja do obejrzenia, jak również nabycia wyro-

43. Dudziarskie granie
bów rękodzieła ludowego wykonanych z juty, ręcznie wy-
twarzanych lalek, ozdobnych świec w formie kwiatów oraz
wielu innych ciekawych produktów.

Aby pomóc mieszkańcom Kościana w jesiennych
porządkach kolejny już raz Urząd Miejski Kościana
organizuje bezpłatny odbiór liści zebranych przez wła-
ścicieli z chodników położonych wzdłuż nieruchomo-
ści na terenie Kościana. Właściciele posesji przylega-
jących do chodników zobowiązani są do uprzątnięcia
liści opadłych z drzew rosnących w pasach drogowych.

Oznakowane 120-litrowe worki na liście zostaną
dostarczone do właścicieli posesji położonych w uli-
cach, przy których rośnie najwięcej drzew, tj.: Nacław-
ska, Kościuszki, Dworcowa, Ks. Bączkowskiego, Mic-
kiewicza i Żeromskiego oraz placach Wolności i Pade-
rewskiego. Natomiast właściciele nieruchomości po-
łożonych przy pozostałych ulicach gminnych i powia-
towych mogą zamawiać worki w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Działalności Gospodarczej tel. 655121838.

Zapełnione liśćmi worki należy wystawić na chod-
nikach przed posesjami do godz. 9.00 w soboty: 13, 20
i 27 października i 3,10 i 17 listopada br.

Szczegółowe informacje na słupach ogłoszenio-
wych, miejskiej stronie internetowej www.koscian.pl
oraz pod nr tel. 65 5121838.

Odbiór liści z chodników

Na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2012r. Rada Miej-
ska Kościana uchwałą nr XVII/167/12 za szczególne za-
sługi dla miasta Kościana nadała Maciejowi Morawskie-
mu Honorowe Obywatelstwo Miasta Kościana.

Dziennikarz, publicysta i wybitny polski działacz emigra-
cyjny Maciej Morawski jest synem ambasadora Polski we
Francji, pisarza Kajetana Dzierżykraj Morawskiego z Jurko-
wa, którego imię nosi kościański Park Miejski. Zdał maturę
w Kościanie. W 1946 roku wyjechał z matką do swego ojca do
Paryża i odtąd przebywał na emigracji we Francji, gdzie ukoń-
czył studia. Był działaczem społecznym, wieloletnim kore-
spondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Pary-
żu, słynnym ze swych wywiadów radiowych z działaczami
„Solidarności”, za co m.in. był inwigilowany przez służby PRL.
Członek Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego i współ-

pracownik paryskiej delegatury Rządu RP na Wychodźstwie.
Działa na rzecz współpracy polsko-francuskiej i dialogu po-
nad podziałami. Wielokrotnie odznaczony orderami, krzyża-
mi i nagrodami za zasługi w kraju i za granicą. Utrzymuje
systematyczne kontakty z Kościanem i z dumą podkreśla
ukochanie małej Ojczyzny. Często odwiedza groby krewnych i
przyjaciół na kościańskich cmentarzach, spotyka się z mło-
dzieżą szkolną, fragmenty swoich dzienników publikuje na
łamach „Wiadomości Kościańskich”.

Przyznanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ko-
ściana jest wyrazem uznania oraz szacunku dla pracy,
osiągnięć i świadectwa życia Macieja Morawskiego. Sta-
nowi też wyraz wdzięczności za przywiązanie i miłość do
Kościana, któremu wielokrotnie dawał wyraz przysparza-
jąc miastu dumy i splendoru.

Honorowe obywatelstwo dla Macieja Morawskiego

W Kościanie konsekwentnie realizowany jest „Wie-
loletni plan inwestycji drogowych”.  Latem przebudo-
wane były ul. Akacjowa i ul. Wierzbowa. Zyskały nowe
nawierzchnie z kostki betonowej z parkingami i chod-
nikami. Ulicę Akacjową na długości 180 mb utwardzo-
no za kwotę 178 tys. zł, a Wierzbową o dł. 102 mb za

Inwestycje w mieście

Na wieży zamontowany już został obrotowy dach kopuły, która
będzie zagospodarowana na obserwatorium astronomiczne

159 tys. zł. Obecnie nową nawierzchnię z kostki betono-
wej, chodnikami i kanalizacją deszczową budują w ul.
Taczanowskiego na os. Wolności. Koszt tej inwestycji,
która ma zostać zakończona do 30 września, wynosi 534
tys. zł.

Ponadto remontowane są miejskie chodniki. W lipcu
zakończono prace w ul. Maya od Placu Wolności do ul. Mic-
kiewicza. Opiewały na kwotę 67 tys. zł. Na początku wrze-
śnia zakończono remont chodnika po lewej stronie ul. Trau-
gutta od Placu Paderewskiego do ul. Skłodowskiej-Curie.
Koszt tego zadania wyniósł 62 tys. zł. Podczas wakacji za
sumę 97 tys. zł wyremontowano nawierzchnię placu wraz
chodnikami przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Mickiewicza
12, kładąc ponad 1 tys. m2 kostki betonowej.

Miasto Kościan przekazało również 300 tys. dofinan-
sowania do zadania przebudowy ul. Składowej, realizo-
wanego przez starostwo powiatowe.

Z projektu pn. „Kościański Trakt Rekreacyjny” współ-
finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego przebudowywana jest zabytkowa Wie-
ża Ciśnień. Będą w niej ścianka wspinaczkowa i obserwa-
torium astronomiczne. Cały kompleks rekreacyjny ma zo-
stać udostępniony mieszkańcom w drugiej połowie roku.
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powiat Koœciañski

Zakończyły się prace budowlane w pomieszczeniach
na drugim piętrze „pawilonu chirurgicznego” kościańskie-
go szpitala, gdzie jeszcze w tym roku powstaną oddziały
ortopedyczny i chirurgiczny.

Nowy oddział chirurgiczny będzie miał 770 metrów po-
wierzchni i 38 łóżek. Z kolei oddział ortopedyczny będzie zaj-
mował 350 metrów kwadratowych i będzie miał 14 łóżek.
Większość pokoi na oddziale ortopedycznym będzie jedno-
osobowa. Oddział będzie miał dużą, trzystanowiskową salę

Tylko meblowanie

Zakończyły się prace budowlane w pomieszczeniach na dru-
gim piętrze „pawilonu chirurgicznego” kościańskiego szpi-
tala.

Dodatkowa duża łazienka przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych i dla osób, które przeszły zabiegi operacyjne,
będzie do dyspozycji pacjentów z oddziału ortopedycznego.

Dla sprawnego funkcjonowania tej części szpitala wybudo-
wano szyb i zamontowano windę.

pooperacyjną. Każdy z pokoi na obu oddziałach będzie miał
swoją łazienkę. Dodatkowa duża łazienka przystosowana dla
osób niepełnosprawnych i dla osób, które przeszły zabiegi
operacyjne będzie do dyspozycji pacjentów z oddziału ortope-
dycznego.   Pozostałe 450 metrów wyremontowanej powierzch-
ni będzie służyło obu oddziałom. Znajdą się tam pomieszcze-
nia administracyjne i gospodarcze.

W ramach kapitalnych, finansowanych z budżetu po-
wiatu prac budowlanych, których koszt wyniósł ponad 3

miliony złotych, na drugim piętrze pawilonu szpitalnego
zamontowano nowe okna oraz instalacje niskoprądową,
elektryczną, gazową, system wentylacji i instalacji sani-
tarnych, położono wykładziny i pomalowano ściany. We
wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach zamonto-
wano podwieszane sufity. Dla sprawnego funkcjonowania
tej części szpitala wybudowano szyb i zamontowano win-
dę. Do końca roku oddziały zostaną wyposażone w meble
i niezbędny sprzęt.                                                               bj

Trwają prace remontowo-modernizacyjne ulicy Składo-
wej w Kościanie. W ramach remontu wybudowany zostanie
jednostronny chodnik, krawężniki, odbudowane zostanie
odwodnienie, wymienione zostaną kratki i studnie rewizyj-
ne, ułożona zostanie także nowa nawierzchnia bitumiczna.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 592 tys. złotych.
Realizacje inwestycji nadzoruje Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościanie. Prace finansują Starostwo Powiatowe w
Kościanie i samorząd miasta Kościana

Wykonawcą prac, którego wyłoniono w wyniku prze-
targu nieograniczonego, została firma POL – DRÓG KO-
ŚCIAN.                                                                                    bj

Modernizacja
składowej

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 592 tys. złotych. Prace
finansują Starostwo Powiatowe w Kościanie i samorząd
miasta Kościana

Zakończono prace na największej, tegorocznej inwe-
stycji drogowej powiatu. Prawie 10 kilometrowa droga ze
Śmigla przez Morownicę, Bronikowo, Machcin do granicy
powiatu ma nową nawierzchnię bitumiczną. Drogowcy
układali ją równocześnie na dwóch jezdniach – co utrud-
niało sam remont, ale pozwoliło na unikniecie częstego w
takich przypadkach łączenia nawierzchni na środku dro-
gi. Ponadto droga została odwodniona. Rowy odwadniają-
ce w niektórych miejscach musiały być odbudowane, utwar-
dzono pobocza. Wzdłuż całej drogi wykarczowano zasła-
niające widoczność krzewy i przycięto drzewa.

W Morownicy zbudowano chodnik oraz parking. W Bro-
nikowie – w sąsiedztwie kościoła -  wybudowano chodnik.

Koniec prac
Dokończono także budowę kanalizacji deszczowej. W miej-
scach szczególnie niebezpiecznych zamontowano bariery
energochłonne. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zbu-
dowano cztery, dobrze oznakowane tzw. wyniesione przej-
ścia. Ostatnim etapem prac było malowanie pasów, które
dodatkowo poprawią bezpieczeństwo jazdy.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 3 mln 360 tys. złotych. In-
westycja nie byłaby możliwa, gdyby nie sukces starostwa po-
wiatowego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Starostwo
Powiatowe pozyskało w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 856 tys. złotych. Inwestycję wsparła
także kwotą ponad 670 tys. złotych Gmina Śmigiel. Reszta
środków pochodziła z budżetu powiatu kościańskiego.         bj
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gmina Koœcian

W niedzielę, 2 września oczy całej gminy
skierowane były w stronę Kiełczewa. Wszystko
za sprawą Dożynek Gminnych, które w tym roku
odbyły się w owej miejscowości. Uroczystości
rozpoczęły się przejściem barwnego korowodu
dożynkowego ulicą Polną na plac rekreacyjno-
sportowy przy dźwiękach orkiestry dętej oraz
przy „terkocie” maszyn rolniczych, po czym mia-
ło miejsce poświęcenie wieńców dożynkowych i
uroczysta polowa Msza Święta, którą koncele-
browali ks. Czesław Małycha oraz ks. Czesław
Bartoszewski.  W homili i  podziękowano
wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie
w ich ciężkiej pracy. Następnie prowadzący im-
prezę dożynkową, Ewa Świderska i Zbigniew
Szymanowski, powitali licznie zaproszonych
gości, wręczając każdemu piękną dożynkową
kurę, a wszystkim zaprezentowali się „Obrza-
nie” działający przy miejscowej Szkole Podsta-
wowej oraz seniorzy z Kiełczewa przy akompa-
niamencie akordeonu. Dalej imprezę uświetni-
li swymi występami „Żeńcy Wielkopolscy” z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążko-
wie. Podczas uroczystości Starostowie Dożyn-
kowi - Barbara Jurga oraz Sebastian Dolata -
przekazali na ręce Wójta Gminy Kościan Hen-
ryka Bartoszewskiego chleb dożynkowy, który
został przez niego sprawiedliwie podzielony
wśród uczestników uroczystości. Okolicznościo-
wy wieniec dożynkowy przekazano natomiast
na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Kościan
Jana Szczepaniaka. Następnie starym obrzę-
dem wieniec został obtańczony przez „Żeńców
Wielkopolskich” oraz Wójta i Przewodniczące-
go Rady. Po części obrzędowej delegacje po-
szczególnych wsi sołeckich przekazywali wła-
dzom gminnym wykonane przez siebie wieńce i
odbierali chleby jako symbole pokoju i dzięk-
czynienia za plony. W dalszej części programu
odbył się koncert zespołu Trubadurzy. Występ
zachęcił do zabawy licznie zebranych miesz-
kańców miasta i gminy Kościan. Uroczystości
dożynkowe zakończyły się zabawą z zespołem
Mega-Mix, która trwała do północy i na pewno
zostanie na długo w pamięci wszystkich jej
uczestników, a przynajmniej do następnych do-
żynek, które odbędą się już za rok.

Władze Gminy Kościan składają ogromne
podziękowania dla Rady Sołeckiej i mieszkań-
ców Kiełczewa oraz wszystkim zaangażowanym
w przygotowania tegorocznych uroczystości do-
żynkowych oraz przepiękne i oryginalne deko-
racje.                                                              (mn)

Dożynki Gminne w Kiełczewie

W sierpniu br. trwały intensywne prace nad przebu-
dową drogi gminnej Kiełczewo – Szczodrowo. Zakres prac
obejmował przebudowę odcinka drogi na długości 1260
m. Wykonano wyrównanie istniejącej jezdni z kamienia
łamanego. Ułożono warstwę wiążącą o grubości 5 cm z
masy betonu asfaltowego półścisłego oraz warstwę ście-

Droga Szczodrowo – KiełczewoOśrodek
Sportu i Rekreacji

Gminy Kościan
zaprasza na

XXVII Biegi
im. Dezyderego
Chłapowskiego

które odbędą się w sobotę
6 października 2012 roku

od godziny 11.00
przy Pałacu w Turwi.

Szczegóły na
www.gminakoscian.pl

ralną grubości 4 cm z masy betonu asfaltowego ścisłe-
go. Wykonano również rowy drogowe. Wykonawcą prac
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Komunalnych
DRO-KOM Macieja Wolsztyńskiego z Przysieki Pol-
skiej. Wartość inwestycji wyniosła 532.404,89 brutto.

(mn)
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miasto Koœcian

Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
 Gminy Miejskiej Kościan

1. Nieruchomości gruntowe obejmujące niżej wymienione działki zlokalizowane w Kościanie pomiędzy ulica-
mi Sosnową i Modrzewiową przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kościana pod tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze ekstensywnym.
Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy działki przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej szeregowej.

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

1. ul. Sosnowa 2972/64 294 26 460,00  2 700,00
2. ul. Sosnowa 2972/65 292 26 280,00 2 700,00
3. ul. Sosnowa 2972/66 199 17 910,00 1 800,00
4. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/67 200 18 000,00 1 800,00
5. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/69 194 17 460,00 1 800,00
6. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/71 183 16 470,00 1 700,00
7. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/75 147 13 230,00 1 400,00
8. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/77 226 20 340,00 2 100,00
9. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/78 468 42 588,00 4 300,00
10. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/80 286 25 740,00 2 600,00

Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2012r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer
23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego do dnia 01 października 2012r.

2. Lokal użytkowy o powierzchni 236,09 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni
71,47 m2 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego  położonego w Kościanie przy
Al. Kościuszki 24 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do
użytku właścicieli lokali oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1853/1 zapisanej w
Księdze Wieczystej PO1K/00036270/3 wynoszącym 30756/85857.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2012r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.

Cena wywoławcza: 349 000,00 zł
Wysokość wadium:   35 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer
23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 19 października 2012r.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca niżej wymienione działki zlokalizowana
w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zabudowy usługowej.

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

1. 2948/21 PO1K/00029098/1 0.63.04 756 480,00 76 000,00
2. 2948/25 PO1K/00041363/0

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2012r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer
23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 26 października 2012r.

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki o numerze geodezyjnym 394, 396, 398, 399,
400, 401, 402, 403, 404 o łącznej powierzchni 1.43.69 ha zapisana w Księdze Wieczystej 34237A zlokalizowa-
na w Sierakowie na terenie gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław przeznaczona zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej i tereny parkingów
oraz zieleni urządzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2012r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.

Cena wywoławcza: 1 149 520,00 zł
Wysokość wadium: 115 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer
23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 06 listopada 2012r.

Pełna treść ogłoszeń o przetargach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
Kościana oraz zamieszczona na stronie internetowej miasta pod adresem www.koscian.pl.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego
Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304.

Burmistrz Miasta Kościana

informuje, że w dniu 25.09.2012r. na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego Kościana wywieszone zostało na
okres 30 dni ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na pomieszczenie w budynku na nieruchomości poło-
żonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przezna-
czone do wynajmu w trybie przetargowym na okres
do 3 lat – na cele usług oświatowych, kultury, sportu.

Podczas jesiennej cyklicznej akcji odbioru odpadów ko-
ścianiacy będą mogli pozbyć się dużych i niebezpiecznych
śmieci.

W dniach 11 i 12 października br. (czwartek i piątek) z
gospodarstw domowych będą odbierane odpady wielkoga-
barytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady niebezpieczne natomiast będą odbierane z go-
spodarstw domowych w sobotę 13 października br. Mobil-
ny punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych, czyli sa-
mochód z pojemnikami na poszczególne odpady oznaczony
napisem „Zbiórka odpadów niebezpiecznych”, objedzie
Kościan odbierając odpady z wyznaczonych miejsc, w które
przyniosą je mieszkańcy. Odbierane będą np. zużyte bate-
rie, akumulatory i drobne urządzenia elektryczne i elek-
troniczne, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki,
resztki farb i rozpuszczalników i ich opakowania, zużyte
oleje i filtry, opony samochodowe, itp.

Szczegółowe informacje na słupach ogłoszeniowych,
miejskiej stronie internetowej www.koscian.pl oraz pod nr
tel. 65 5121838.

Odbiór odpadów
wielkogabarytowych
i niebezpiecznych

Kościański Ośrodek Kultury zaprasza na:
- 26.09.2012r. (środa) godz. 19.00 BOOK SWAP – Darmo-
wa Wymiana Książek, sala KOK,
- 29.09.2012r. (sobota) godz. 19.00 „Polski Dzień Bluesa –
koncert KASA CHORYCH, sala KOK, wstęp płatny,
- 11-25.10.2012r. Tkanina artystyczna i malarstwo – wy-
stawa prac Anny Bednarczuk, sala klubowa KOK,
- 13.10.2012r. (sobota) godz. 17.00 Rodzinne Spotkania z
Bajką - „Ferdynand Wspaniały” – w wykonaniu aktorów
Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora, sala KOK, wstęp
płatny.
Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl.

Imprezy kulturalne

Jak co roku w bieżącym roku szkolnym w kościańskich
szkołach realizowane są dodatkowe programy profilaktyczne
dla uczniów, koordynowane przez specjalistów. Uczniowie klas
I gimnazjów i liceum z Kościana biorą udział w programie
profilaktyki uzależnień pn. „Między nami”. Natomiast do
uczniów kl. I-III adresowany jest program profilaktyki „Przy-
jaciele Zippiego”, promujący zdrowie psychiczne i dobre sa-
mopoczucie małych dzieci. Ma on rozwijać ich umiejętności
komunikacyjne i społeczne ułatwiające ich funkcjonowanie w
grupie oraz radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Szczegóły na temat zajęć uzyskają Państwo w szkołach,
do których uczęszczają Państwa dzieci.

Programy
profilaktyczne w szkołach

W sobotę 15 września 2012r. odbył się VIII Międzyosie-
dlowy Turniej w Tenisie Ziemnymo Puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej Kościana. Do rozgrywek przystąpiło sie-
dem drużyn osiedlowych. W klasyfikacji końcowej zwycięży-
ło os. Śródmieście, os. Konstytucji 3 Maja i os. Sikorskiego.

VIII Międzyosiedlowy Turniej w Tenisie Ziemnym o Pu-
char Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana odbył się
na kortach u p. Ciszaka, na os. Jagiellońskim, przy I LO im.
Oskara Kolberga w Kościanie. Organizatorem była Rada
Osiedla Śródmieście.

Międzyosiedlowy
Turniej Tenisa Ziemnego
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powiat Koœciañski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie in-
formuje, iż powiat kościański przystąpił do realizacji pro-
gramu „AKTYWNY SAMORZĄD”.
Program ten jest finansowany ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Wnioski o dofinansowanie do w/w programu przyjmowane
będą do 30 września 2012 r. w siedzibie Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38,
tel.: 65 511 01 66.

Wszelkie formalności dotyczące w/w programu załatwia-
ne będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ko-
ścianie, a nie jak dotąd w Poznaniu, w oddziale PFRON.
Obszary programu, które realizowane będą w 2012 roku to:
1.      Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowa-
nia do posiadanego samochodu
Adresatem programu mogą być osoby w wieku aktywności
zawodowej oraz dzieci, które posiadają:
a)      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności, w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o nie-
pełnosprawności.
b)      dysfunkcję narządu ruchu.
2.      Obszar B1 –  pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Adresatem programu mogą być osoby w wieku aktywności
zawodowej oraz dzieci, które posiadają:
a)      znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku
osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b)      dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzro-
ku.
 3.      Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
Adresatem programu mogą być osoby w wieku aktywności
zawodowej oraz dzieci, które posiadają:
a)      znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku
osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
b)      dysfunkcję narządu wzroku.
 4.      Obszar B3- pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich.
Adresatem programu mogą być osoby w wieku aktywności
zawodowej oraz dzieci, które posiadają:
a)      znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku
osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
b)     dysfunkcję narządu wzroku.
5.      Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsłu-
gi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego
i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlow-
skich.
Adresatem programu są osoby w wieku aktywności zawodo-
wej lub dzieci i posiadają znaczny stopień niepełnospraw-
ności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o nie-
pełnosprawności oraz osoby,  które są lub w danym roku będą
beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3.
6.      Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym.
Adresatem programu mogą być osoby, które:
a)      posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w
przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełno-
sprawności,
b)      nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wóz-
ka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Kobiety powyżej 60
roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczest-
niczyć w obszarze C, o ile są zatrudnieni.
 7.      Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym.
Adresatem programu może być osoba, która posiada znacz-
ny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16
roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użyt-
kownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
8.      Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.
Adresatem programu może być osoba pełnoletnia, w wieku
aktywności zawodowej  posiadająca znaczny lub umiar-
kowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dys-
funkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdro-
wotnych do kierowania pojazdami.
9.      Obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodo-
wej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej w tym:
opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku
lub przedszkolu.

Adresatem programu może być osoba w wieku aktyw-
ności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma
pod swoją opieką dziecko.                                                                            kr

Czekają
pieniądze Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, iż w

związku z pozyskaniem dodatkowych środków na aktywi-
zację osób bezrobotnych zamierza zorganizować następu-
jące kursy:

1. Spawanie metodą MAG-TIG,
2. Operator wózka widłowego wraz z komputerową ob-
sługą programu magazynowania.

- Uczestnikami szkolenia „Spawanie metodą MAG-TIG”
będą osoby bezrobotne do 30 roku życia i powyżej 50 roku
życia, z wykształceniem zawodowym o specjalizacji z bran-
ży metalowej i dobrym stanem zdrowia.
- Uczestnikami szkolenia „Operator wózka widłowego wraz
z komputerową obsługą programu magazynowania” będą
osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowane powyżej
12 miesięcy i nie posiadające wykształcenia średniego.
Ponadto muszą być to osoby z dobrym stanem zdrowia i z
podstawową znajomością obsługi komputera.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach pro-
szone są o kontakt osobisty lub telefoniczny 65 512 10 55
z Pośrednikami Pracy.                                                        ms

Zapraszamy na kursy!

Powiat Kościański otrzymał dofinansowanie na zaję-
cia pozalekcyjne dla dzieci klas I-III uczących się w Zespo-
le Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie.

Celem projektu pn. „ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ - in-
dywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Ma-
rii Konopnickiej w Kościanie” jest wyrównanie szans
edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształ-
cenia dzieci. W ramach projektu przeprowadzone zo-
staną m.in. zajęcia z logorytmiki, hipoterapii, integra-
cji sensorycznej, zajęcia integracyjno-terapeutyczne i
artystyczne. Zakupione zostaną także pomoce i gry dy-
daktyczne oraz oprogramowanie diagnostyczne służące
do zajęć logorytmicznych.

Zajęcia prowadzone będą od września 2012 roku do
czerwca 2013, a pozyskana kwota dofinansowania ze środ-
ków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi
24 870,00 zł.                                                                            bd

Pieniądze na zajęcia

Już po raz ósmy zapraszamy wszystkich miłośników bie-
gania z Powiatu Kościańskiego i nie tylko do udziału w Mię-
dzynarodowym Połmaratonie im. dra Henryka Florkowskie-
go, który odbędzie się w niedzielę, 4 listopada 2012 roku.
Celem imprezy, oprócz popularyzacji biegania jako czynnej
formy wypoczynku, jest oddanie hołdu i zachowanie pamięci
o wybitnym regionaliście 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 biegają amatorzy i
zawodowcy z całego świata. W tym także reprezentanci m.in.:
Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Kenii, Węgier, Mołdawii
oraz Gruzji. W I Półmaratonie wzięło udział 370 biegaczy,
natomiast w ubiegłym roku było ich już blisko 1300. Część z
nich startowała w biegu COCODRILLO który jest organizo-
wany na krótszym – 6,5 km – dystansie. Dzień przed Półma-
ratonem zorganizowane będzie także „Święto Biegania z
Coccodrillo”, biegi dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Rok temu na starcie tych krótkodystan-
sowych biegów stanęło ponad 500 uczestników, z których
każdy otrzymał dyplom, ciepły napój oraz czapkę od sponso-
ra. W tym roku sponsor tytularny imprezy przygotował dla
młodych biegaczy koszulki.

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
oraz Urząd Miasta i Gminy Krzywiń,  Zespół Szkół im. Ma-
rii Konopnickiej w Kościanie, I Liceum Ogólnokształcące im.
Oskara Kolberga w Kościanie, Komenda Powiatowa Policji
w Kościanie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Kościanie, Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie.

Chętnych do wzięcia udziału w VIII Półmaratonie im.
dra Henryka Florkowskiego zapraszamy na stronę interne-
tową: http://sanakoscian.pl/polmaraton/zapisy/, gdzie już
wkrótce ruszą zapisy. Na tej stronie znajdziecie także Pań-
stwo szczegółowy regulamin imprezy.

Kościański Półmaraton jest jednym z jedenastu biegów
zaliczanych do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonach,
organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Ogłoszenie
wyników Grand Prix Wielkopolski oraz wręczenie nagród
odbędzie się 4 listopada 2012 roku w Kościanie.

ZAPRASZAMY

VIII Półmaraton
im. dra Henryka
Florkowskiego

Zakończono  prace przy przebudowie ulicy Krętej w
Starym Bojanowie.

Na długości ponad 300 metrów remontowanej drogi
ułożono nową masę bitumiczną, odbudowano odwodnie-
nie oraz położono nowe krawężniki. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł 253 tys. złotych. Środki pochodziły z bu-
dżetu powiatu. Inwestycję wesprze Gmina Śmigiel, która
sfinansuje budowę chodników.

Wykonawcą, nadzorowanych przez Zarząd Dróg Powia-
towych prac, była wyłoniona w  wyniku przetargu firma
POL – DRÓG KOŚCIAN.                                                    hg

Ładna, ale Kręta
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gmina Koœcian

W sali Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Po-
znaniu, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył od-
znaczenia państwowe. Zasłużeni Wielkopolanie uhonoro-
wani zostali Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzyżami Wolności i Solidarności, Krzyżami Zasługi
oraz Medalami za Ofiarność i Odwagę. Wśród odznaczo-
nych znaleźli się też mieszkańcy Gminy Kościan.

Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Henryka To-
maszewskiego – właściciela Zakładu Mechaniki Pojaz-
dowej w Kokorzynie, który aktywnie uczestniczy w dzia-
łalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie po-
wiatu kościańskiego. Jest członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kokorzynie, a także sekretarzem Komisji Re-
wizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościa-
nie. Wspiera finansowo działania Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Kościanie m.in: Europejskie i Krajowe Zawody Sikawek
Konnych, Wybory MISS Europy i Powiatu Kościańskiego,

We wtorek, 11 września br. 47-osobowa gru-
pa kibiców z Jantara Racot wzięła udział w
uroczystym przyjęciu medalistów igrzysk olim-
pijskich i paraolimpijskich, które odbyły się w
Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W spotka-
niu uczestniczyli bohaterzy igrzysk olimpij-
skich i paraolimpijskich, Prezydent Bronisław
Komorowski wraz z małżonką, Premier Donald
Tusk, przedstawiciele Parlamentu, a także
osoby związane ze sportem. Krótkie przemó-
wienia Prezydenta i Premiera potwierdziły jak
ważny jest dzisiaj sport oraz jak bardzo cie-
szymy się słysząc „Mazurka Dąbrowskiego”.
Ponadto głos zabrało kilku medalistów m.in.:
Tomasz Majewski oraz Zofia Klepacka, którzy
dziękowali kibicom za doping. Po krótkim ofi-
cjalnym spotkaniu Racocianie mogli w towa-
rzystwie Prezydenta i Premiera zrobić zdjęcia,
zebrać autografy, porozmawiać z gwiazdami
igrzysk oraz skosztować pyszności przygotowa-
nych przez pałacową kuchnię. Na koniec dla
olimpijczyków zaśpiewała Monika Kuszyńska.

(mb)

Olimpijczycy
u Prezydenta
w Warszawie

Odznaczenia
dla mieszkańców Gminy Kościan

Powiatowe Zawody Sportowo –Pożarnicze oraz pomaga
jednostkom OSP.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono Bogdana Mi-
chalskiego – współwłaściciela Tartaku Michalscy z Ra-
cotu za wspieranie finansowe i rzeczowe działań realizo-
wanych przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie: Europej-
skie i Krajowe Zawody Sikawek Konnych, Wybory MIS
Europy i Powiatu Kościańskiego, Powiatowe Zawody Spor-
towo-Pożarnicze dla OSP, KDP i MDP oraz Ochotnicze
Straże Pożarne.

Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano Romana
Podgórskiego – Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Starych Oborzyskach. Uczestniczy on społecznie w
organizacji Europejskich i Krajowych Zawodów Sikawek
Konnych organizowanych w Cichowie. Odpowiedzialny
jest za pobyt delegacji strażaków z Czech. Roman Pod-
górski trzykrotnie zorganizował Powiatowy Turniej Wie-
dzy Pożarniczej nt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” w

Złoty Krzyż dla Henryka Tomaszewskiego Srebrny Krzyż dla Romana Podgórskiego Odznaczenie dla Izabeli Biszof

Gimnazjum Stare Oborzyska. Jego uczniowie wygrywają
Turniej na szczeblu gminnym i powiatowym zajmując
również czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim. Uczest-
niczy z jednostką OSP Stare Oborzyska w spotkaniach
ze strażakami z Czech oraz w międzynarodowych Zawo-
dach Sikawek Konnych na Węgrzech. Był organizatorem
spotkania członków MDP w ramach współpracy Polsko -
Niemieckiej.
Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono Izabelę Biszof –
przedsiębiorcę z Gryżyny. Pani Iza uczestniczy społecznie
w pracach organizacji i przygotowań do Europejskich i
Krajowych Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie, orga-
nizacji Powiatowego Święta Strażaków Ochotników połą-
czonego z wyborem MISS Powiatu, Miss Europy, organi-
zacji Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. Od
kilku lat współpracuje z Zarządem Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w pracach przygotowawczych spotkań z oso-
bami wspierającymi Ochotnicze Straże Pożarne i Ogniwa
Związku.                                                                           (mn)
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INFORMACJA
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

o rozpoczęciu prac geodezyjnych
mających na celu modernizację
ewidencji gruntów i budynków

z założeniem ewidencji budynków i lokali

dla obrębów: Karśnice, Czacz, Przysieka Polska,
Nowa Wieś, Glińsko, Koszanowo, Bruszczewo,
Stara Przysieka Pierwsza, Stara Przysieka Dru-
ga, Gniewowo, Wonieść, Jezierzyce, Zygmunto-
wo, Parsko, Żydowo, Spławie, Olszewo i Karmin-
Chełkowo gminy Śmigiel, powiat kościański,
woj. wielkopolskie

Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) informuję,
że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w pań-
stwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
oraz pozyskane i opracowane w ramach realizacji
umowy rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające
na celu modernizację ewidencji gruntów i bu-
dynków z założeniem ewidencji budynków i lo-
kali dla obrębów: Karśnice, Czacz, Przysieka
Polska, Nowa Wieś, Glińsko, Koszanowo, Brusz-
czewo, Stara Przysieka Pierwsza, Stara Przysie-
ka Druga, Gniewowo, Wonieść, Jezierzyce, Zyg-
muntowo, Parsko, Żydowo, Spławie, Olszewo,
Karmin-Chełkowo GMINY ŚMIGIEL, w zakre-
sie danych ewidencyjnych dotyczących grun-
tów, budynków i lokali.

Do wykonania czynności technicznych związanych
z opracowaniem projektu operatu opisowo – karto-
graficznego oraz pozyskania danych niezbędnych do
realizacji umowy od osób fizycznych i instytucji, upo-
ważnieni zostaną pracownicy firm:

„SANGO” Grzegorz Nickel
ul. Limanowskiego 9, 60-469 Poznań
oraz
„GEOBUD” Jakub Gancarz,
ul. Ustronie 4, 64-100 Leszno

wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

Informuję również, że opracowany w ramach po-
wyższej modernizacji projekt operatu opisowo-kar-
tograficznego, którego podstawowymi elementami
będzie rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lo-
kali, kartoteka budynków, kartoteka lokali i mapa
ewidencyjna zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do
wglądu zainteresowanych na okres 15 dni ro-
boczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Kościanie przy  Al. Kościuszki 22.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyło-
żenia projektu operatu opisowo – kartograficznego,
zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne, zostanie podana do publicznej wia-
domości w terminie późniejszym na co najmniej 14
dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Kościanie i Urzędu Miejskiego Śmigla oraz
ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Udział zainteresowanych osób w prowadzonych
pracach terenowych i współdziałanie z Wykonawcą
tych prac, pozwoli na uniknięcie ewentualnych błę-
dów i nieprawidłowości w sporządzeniu projektu ope-
ratu opisowo – kartograficznego.

Jednocześnie informujemy, że prawo wstępu na
grunt osób wykonujących prace geodezyjne wynika z
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

/-/

Andrzej Jęcz

Po letnich wakacjach prawie tysiąc uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościa-
nie wróciło w mury szkoły. W tym roku młodzież wróciła
także pod wyremontowany dach, który zmodernizowano
na całym budynku szkoły. W ramach remontu pokrycie
dachowe ocieplono. W tym celu zastosowano metodę na-
dmuchową. Dach ma 15 cm warstwę izolacyjną. Ponadto
został odwodniony, na całej powierzchni położono nową
papę oraz wymieniono instalację odgromową.

- Inwestycja ta pozwoli nam zaoszczędzić koszty ogrze-
wania – mówi Małgorzata Durek, dyrektor szkoły. Przede
wszystkim jednak umożliwi nam ogrzanie sal lekcyjnych
na górnej kondygnacji szkoły, których mimo wcześniejszej
wymiany okien, w najbardziej mroźne dni, nie mogliśmy
dogrzać.

Koszt inwestycji, finansowanej z budżetu powiatu, wy-
niósł ponad 200 tys. złotych. Ponadto  w szkole podczas
wakacji m.in. odmalowano 3 sale lekcyjne i w jednej z
nich na podłodze położono płytki. Koszt tego remontu wy-
niósł prawie 16 tys. złotych.                                                bj

Pod nowym dachem

Dach wyremontowano na całym budynku Zespołu Szkół
im. F. Ratajczaka w Kościanie.W ramach remontu dach
ocieplono 15 cm warstwą wełny mineralnej.

„Czas zawodowców” – Wielkopolskie kształcenie za-
wodowe, to projekt, który od września tego roku jest reali-
zowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ra-
tajczaka w Kościanie.

Jego inicjatorami są Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Politechnika Poznańska i Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

W ramach programu w szkołach województwa wielko-
polskiego jest wdrażane kształcenie w systemie moduło-
wym. W kościańskiej szkole ta forma edukacji dotyczy
kształcenia w zawodzie technika ekonomisty.

Projekt wprowadzany w klasie pierwszej technikum
kształcącego w zawodzie technika ekonomisty będzie re-
alizowany dwutorowo. Pierwszy z elementów dotyczy or-
ganizacji samej nauki. Nauka przedmiotów zawodowych
odbywa się w systemie modułowym, w którym nie ma tra-
dycyjnego podziału na przedmioty i lekcje. Zajęcia odby-
wają się blokowo i są głównie nastawione na ćwiczenia
praktyczne. – Taka forma edukacji jest zbieżna z nową
podstawą programową kształcenia zawodowego, która sku-
pia się na efektach kształcenia i nabytych umiejętnościach
– wyjaśnia Małgorzata Durek dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.

Drugi tor nauki realizowany w ramach projektu „Czas
zawodowców” polega na tym, że cała klasa została po-
dzielona na 4 grupy projektowe i każda z grup, w ciągu
roku szkolnego, w ramach zajęć pozalekcyjnych, będzie

Na zawodowców czas
realizowała, związany z ekonomią projekt edukacyjny.
Uczniowie mieli do czynienia z taką formą edukacji w
gimnazjach.  – Walory dydaktyczne i wychowawcze tej me-
tody pozwolą kształcić u młodzieży odpowiedzialność, cie-
kawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, umie-
jętność pracy zespołowej, umiejętność prezentowania wła-
snego punktu widzenia i słuchania opinii innych osób, a
także umiejętność podejmowania decyzji – wyjaśnia M.
Durek. Wypracowane przez młodzież projekty będą pre-
zentowane na platformie edukacyjnej.

Młodzież, która realizuje projekt, będzie miała do dys-
pozycji mobilną pracownię komputerową, którą otrzyma
szkoła. Ponadto w przyszłym roku szkolnym uczniowie
będą uczestniczyć w zajęciach w laboratorium ekonomicz-
nym Politechniki Poznańskiej. Z kolei dla ekonomistów z
innych klas, zostaną zorganizowane ciekawe praktyki za-
wodowe.

- Nie mam wątpliwości, że udział szkoły w tym projek-
cie przyniesie wymierne korzyści uczniom. Z jednej strony
wymaga elastyczności od nauczycieli, ale z drugiej uatrak-
cyjni proces kształcenia i sprawi, że absolwenci dzisiejszej,
pierwszej klasy kształcącej w zawodzie technika ekonomi-
sty będą praktykami, a nie tylko świetnie wykształconymi
teoretykami  – podkreśla Małgorzata Durek – dyrektor
szkoły.

Projekt realizowany przez 21 osobową klasę potrwa
trzy lata.                                                                                 bj

Od września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie działa liceum
policyjne. – Nauka w liceum ogólnokształcącym w kla-
sie, w której jest przysposobienie policyjne, pozwoli
uczniom, którzy skorzystali z naszej oferty edukacyjnej
– mówi Arleta Adamczak – Puk dyrektor szkoły – przy-

Policjanci w szkole
godziny tygodniowo. Poza interesującym  programem edu-
kacji 27 kandydatów na przyszłych policjantów może - w
ramach nauki - liczyć na ciekawe zajęcia w ośrodkach
wojewódzkiej komendy policji w Poznaniu. Program prze-
widuje także m.in. survival oraz naukę nurkowania.

bj

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie od września działa
liceum policyjne. W nowej klasie uczy się 27 osób.

gotować  s ię  do
studiów na kie-
runkach związa-
nych z policją lub
do pracy w policji.

Program na-
uczania zakłada,
że na przysposo-
bienie policyjne,
nauczane w opar-
ciu o ścisłą współ-
pracę szkoły z wo-
jewódzką i powia-
tową komendą po-
licji młodzież w
pierwszym i dru-
gim roku nauki
będzie musiała
przeznaczyć trzy
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Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 29 grudnia 2011 roku harmonogram dyżurów
aptek w październiku w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 1 października 2012
2. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 2 października 2012
3. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 3 października 2012
4. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 4 października 2012
5. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 5 października 2012
6. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 6 października 2012
7. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 7 października 2012
8. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 8 października 2012
9. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 9 października 2012
10. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 10 października 2012
11. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 11 października 2012
12. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 12 października 2012
13. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 13 października 2012
14. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 14 października 2012
15. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 15 października 2012
16. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 16 października 2012
17. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 17 października 2012
18. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 18 października 2012
19. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22, 19 października 2012
20. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 20 października 2012
21. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 21 października 2012
21. Apteka Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 22 października 2012
23. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 23 października 2012
24. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c, 24 października 2012
25. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 25 października 2012
26. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a, 26 października 2012
27. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21, 27 października 2012
28. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54, 28 października 2012
29. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28, 29 października 2012
30. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1, 30 października 2012
31. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15, 31 października 2012
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Apteki w powiecie
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We wrześniu pamiętamy o bohaterach i ofiarach II
wojny światowej. Często są oni bezimienni, a pamięć o
dokonaniach poszczególnych osób zaciera czas. Dziś przy-
pominamy Państwu losy urodzonego w Czempiniu pilota
Teofila Szymankiewicza.

Urodził się 20 grudnia 1919 roku w Czempiniu. Po ukoń-
czeniu w 1937 roku Państwowej Szkoły Budownictwa w
Poznaniu wstąpił jako ochotnik do wojska. Jesienią 1937
roku odbywał trzymiesięczny kurs dla podchorążych rezer-
wy piechoty przy 29 pułku piechoty. Na początku 1938 roku
rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnic-
twa, a ukończył ją 15 października tegoż roku. Od 20 paź-
dziernika 1983 roku pracował na lotnisku w Sadkowie, skąd
25 sierpnia 39 roku w ramach mobilizacji został odwołany
do 3 pułku lotniczego w Poznaniu. Po wybuchu wojny w
stopniu plutonowego podchorążego przydzielony został do
Oddziału Lotnictwa Myśliwego Bazy nr 3. Była to zorgani-
zowana 3 września 1939 roku przez kpt. pil. Tadeusza Czo-
łowskiego i kpt. pil. Jerzego Orzechowskiego jednostka,
której celem (w założeniach) było wytrenowanie pilotów
rezerwy jako uzupełnień dla eskadr myśliwskich. Sytuacja
na froncie zmusiła jednak pilotów do startów na przesta-
rzałych myśliwcach P7 na rozpoznanie, a nawet do prób
przechwytywania wrogich bombowców. Niestety, nie wia-
domo nic na temat udziału Szymankiewicza w działaniach
bojowych oddziału. 9 września piloci odlecieli w rejon Łucka,
12 września do Kut, a 17 września do Rumunii. Z Rumunii
Szymankiewicz przedostał się do Francji (dojechał tam 31
października 1939 roku). W okresie do czerwca 1940 roku
był pilotem w szkole strzelców samolotowych w Gou. Nie
brał udziału w walkach podczas kampanii francuskiej, po
22 czerwca ewakuował się do Wielkiej Brytanii (prawdo-
podobnie przez Afrykę Północna, gdyż do Anglii dotarł do-
piero 13 lipca 1940 roku).
W Anglii

23 listopada 1940 roku przydzielony został do formu-
jącego się w Renfrew 309 Dywizjonu Współpracy z Armią
„Ziemi Czerwińskiej”. 309 dywizjon był wówczas jednostką
nieoperacyjną, która trenowała na dwumiejscowych Lysan-
derach i prowadziła ćwiczenia z oddziałami I Korpusu Pol-
skiego w Szkocji. 1 lipca 1941 roku Szymankiewicz odszedł
z dywizjonu do szkoły dla strzelców pokładowych 10 AGS w

Walney na praktykę. Wkrótce potem, 30 września 1941
roku, skierowany został na przeszkolenie bojowe dla my-
śliwców do 55 OTU w Usworth. Po ukończeniu kursu, 11
listopada 1941 roku, został przydzielony do 306 Dywizjo-
nu „Toruńskiego”. Po dwóch tygodniach - 26 listopada - prze-
niesiono go do 316 Dywizjonu „Warszawskiego”, a 5 kwiet-
nia 1942 roku do 317 Dywizjonu „Wileńskiego”. 15 lipca
1942 roku wystartował alarmowo na przechwycenie Foc-
ke-Wulfów, które atakowały łodzie ratunkowe na Kanale
La Manche i wspólnie z por. Jerzym Menclem zestrzelił
jednego myśliwca. Pod koniec grudnia 1942 roku odszedł
na odpoczynek do 25 EFTS w Hucknall na stanowisko in-
struktora pilotażu. Przebywał tam do 27 sierpnia 1943
roku przydzielono go wówczas do 4 AGS w Morpeth (nieda-
leko Newcastle). 4 AGS była jednostką szkolącą strzelców
pokładowych dla bombowców - Szymankiewicz latał tam
na Battlach i „woził” uczniów-strzelców strzelających do
rękawa ciągniętego przez inny samolot. 1 lutego 1944 roku
skierowany został do jednostki o nazwie 9 (O)AFU; praw-
dopodobnie chodzi o szkołę dla członków załóg bombow-
ców, 9 (Observer) Advanced Flying Unit, która bazowała w
Llandwrog w Walii. 15 czerwca 1944 roku wrócił do latania
bojowego i przydzielony został do 316 dywizjonu, który na
Mustangach początkowo działał w ramach 2 TAF, a na-
stępnie jako jednostka ADGB bronił angielskiego nieba
przed latającymi bombami V-1. Pierwszą „wiedźmę” Szy-
mankiewicz zestrzelił 9 lipca 1944 roku, a ostatnią - 9
sierpnia 1944 roku. Ogółem jego łupem padło 5 i 1 V-1. 9
grudnia 1944 roku, podczas lotu treningowego, w jego Mu-
stangu zaczął psuć się silnik. Pilot ze schowanym podwo-
ziem wylądował w Rackheath, na lotnisku zajętym przez
jednostki USAAF, nie odnosząc obrażeń. 2 stycznia 1945
roku wystartował na wymiatanie nad Ardenami. Z powodu
awarii silnika zawrócił i lądował na zajętym przez alian-
tów lotnisku Heesch w Holandii. W czasie kołowania sa-
molot stanął w płomieniach i doszczętnie spłonął. Jeszcze
żywy, ale ciężko poparzony pilot został wyciągnięty z kabi-
ny, lecz tego samego dnia zmarł w szpitalu. Porucznik (Fli-
ght Lieutenant) Teofil Szymankiewicz pochowany został
na cmentarzu w Eindhoven-Woensel. Odznaczony był trzy-
krotnie Krzyżem Walecznych.

Źródło: K. Braszak, „Byliśmy stąd”, ss.72-73.Pilot z Czempinia  - Teofil Szymankiewicz.

Pilot stąd

Ośrodek Wsparcia w Kościanie wraz ze Stowarzyszeniem
„Jesteśmy Wśród Was” po raz kolejny zorganizował wyciecz-
kę dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni Ośrodka Wspar-
cia wraz z opiekunami odwiedzili Międzyzdroje, Świnoujście
oraz wyspę Wolin.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. Fort Gerharda w
Świnoujściu, latarnię morską, Centrum Słowian i Wikingów
Wolin – Jomsborg – Vineta oraz Muzeum Figur Woskowych.
Niewątpliwą atrakcją był także rejs łodzią wikingów, spacer
międzyzdrojską Aleją Gwiazd oraz odwiedziny zagrody
żubrów. Wolne chwile uczestnicy wycieczki spędzali na plaży.

Wyjazd mógł dojść do skutku dzięki wsparciu finansowe-
mu Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Ponadto wyjazd wsparła Gmina Miejska Kościan, Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
sponsorzy: pan Romuald Pawlik prezes zarządu REPLAST
Sp. z o.o., pan Henryk Dalaszyński -  Transport Międzynaro-
dowy Spedycja DALTRANS, Bank Spółdzielczy w Kościanie,
pan Zenon Jędroszkowiak prezes zarządu Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowego NARZĘDZIOWIEC, pan Jacek Ko-
pienka -  Hurtownia BAS.

Podopieczni Ośrodka
Wsparcia nad morzem


