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Przed Świętami Bożego Narodzenia w niedzielę 16
grudnia br. od godz. 10.30-13.30 na kościańskim Rynku
można było obejrzeć Szopkę Betlejemską z żywymi zwie-
rzętami.

Natomiast w środę 19 grudnia br. o godz. 18.00 w Ko-
ściańskim Ośrodku Kultury w Koncercie Kolęd wystąpią
dzieci i młodzież - uczestnicy zajęć w KOK. Wstęp kosztu-
je tylko 5 zł. Po świętach w piątek 28 grudnia o godz.
16.00 w sali KOK odbędzie się koncert Haliny Benedyk
„Kolędy i nie tylko”, organizowany przez Stowarzyszenie
„Dodajmy życia do lat”. Wstęp wolny. Zapraszamy.

Świąteczne
zaproszenia

Pod Ratuszem jak co roku wystawiono szopkę z żywymi
zwierzętami

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza na XXVII Ko-
ściański Koncert Noworoczny, który odbędzie się w niedzie-
lę 6 stycznia 2013 r. o godz. 18.00 w Auli I LO w Kościanie.
Gwiazdą tegorocznego koncertu będzie znany pianista i
satyryk Waldemar Malicki. Podczas koncertu nie zabrak-
nie również kościańskich wykonawców. Wstęp płatny, wej-
ściówki w cenie 5zł do nabycia w KOK-u. Zapraszamy.

Koncert Noworoczny

Burmistrz Miasta Kościana wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Kościana zapraszają na Powitanie No-
wego Roku na kościańskim rynku, które rozpocznie się 31
grudnia br. o godz. 23.00, a trwać będzie do godz. 1.00 1
stycznia 2013r. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy
muzyce oraz do oglądania pokazu sztucznych ogni, który
rozpocznie się punktualnie o północy.

Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa prosimy o
usunięcie pojazdów z kościańskiego Rynku 31 grudnia br.
po godzinie 19.00.

Powitanie
Nowego Roku

24 grudnia
Urząd nieczynny

Informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia 2012 roku
Urząd Miejski Kościana będzie nieczynny. Czynny bę-
dzie w godz. 8.00-14.00 jedynie Urząd Stanu Cywilnego
w Ratuszu.

Przed świętami Bożego Narodzenia 6 grudnia br. do
czterech kościańskich zespołów szkół i miejskiej świetli-
cy socjoterapeutycznej zawitał Mikołaj ze świątecznymi
paczkami. W każdej z tych placówek obdarowanych świą-
tecznymi podarunkami zostało po ok. 50 uczniów i pod-
opiecznych świetlicy. Łącznie rozdano dwieście pięćdzie-
siąt cztery paczki ze słodyczami. Listę uprawnionych dzieci
przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu
ze szkołami.

Paczki Świąteczne
dla dzieci

Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na łyż-
wach na lodowisko przy krytej pływalni w Kościanie.
Bilet normalny kosztuje 7 zł, natomiast ulgowy 5 zł.
Osoby, które chciałyby pojeździć, ale nie posiadają
własnego sprzętu, mogą wypożyczyć łyżwy w cenie 8
zł/kpl. Można też skorzystać z karnetów dla stałych
klientów, po dziesięciu wejściach jedenaste jest bez-
płatne. Wypełniony pieczątkami karnet 31 marca
2013 r. weźmie udział w losowaniu nagród niespo-
dzianek.

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy
na lodowisko

„Albowiem Dziecię się nam narodziło,
Syn jest nam dany
i spocznie władza na jego ramieniu
i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju...”

Izajasz 9.5.

Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór upłynie w szczęściu i radości

przy staropolskich kolędach
i zapachu świerkowej gałązki.

Życzymy pięknych świątecznych chwil
w pokoju i wzajemnej bliskości,

spełnienia marzeń i życiowych planów
oraz dobrego zdrowia w Roku 2013.

Henryk Bartoszewski Andrzej Jęcz Michał Jurga
Wójt Gminy Kościan Starosta Kościański Burmistrz Miasta Kościana

Jan Szczepaniak Iwona Bereszyńska Piotr Ruszkiewicz
Przewodniczący Przewodnicząca Przewodniczący

Rady Gminy Kościan Rady Powiatu Kościańskiego  Rady Miejskiej Kościana
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gmina Koœcian

Zakończyła się jedna z największych inwestycji w Gminie Kościan w ostatnich
latach pod nazwą „Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości
Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska”. Projekt, którego całkowity koszt wy-
niósł 4 137 201,41 zł, był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Właśnie do gminnej kasy wpłynęła kwota dofinan-
sowana unijnego w wysokości 2 469 720,13 zł (60 % wielkości zadania). Projekt tere-
nu aktywizacji gospodarczej obejmował przygotowanie terenów inwestycyjnych po-
przez uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną, drogową oraz wodno-kana-
lizacyjną. Wykonawcą zadania była firma Dekpol Sp. z o.o z Pinczyna. Realizacja
inwestycji miała na celu zlikwidowanie niedogodności wynikających ze zbyt małej
powierzchni terenów inwestycyjnych w stosunku do zainteresowania prowadzeniem
działalności gospodarczej na terenie Gminy Kościan. Kompleksowe przygotowanie
terenów pod inwestycje związane z działalnością gospodarczą stworzyło przedsię-
biorcom korzystne warunki do inwestowania, co w konsekwencji prowadzi do popra-
wy konkurencyjności regionu i rozwoju gospodarczego Gminy. Obecnie na terenach
aktywizacji gospodarczej w Pianowie  trzy firmy wybudowały już swoje hale, a trzy
kolejne są na etapie przygotowania swoich inwestycji w strefie. Plan zagospodarowa-
nia przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy Kościan przewiduje przeznaczenie
łącznie 40 ha terenów pod aktywizację gospodarczą. W planie tym uwzględniono
również zabezpieczenie terenów pod przebieg nowej drogi wojewódzkiej 308, będącej
obwodnicą miasta Kościana.                                                                                         (md)

Tereny aktywizacji
gospodarczej w Pianowie

Wójt Gminy Kościan - Henryk Bartoszewski został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Prezy-
denta RP na wniosek Kapituły Orderu. Jest to uhonoro-
wanie za działalność na rzecz społeczności lokalnej i
samorządu.

Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w roku
1921, a nadawany jest za wybitne zasługi położone w
służbie państwu i społeczeństwu, za wybitne osiągnię-
cia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem
dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwe-
renności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki na-
rodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość na-

Krzyż Kawalerski dla Henryka Bartoszewskiego
ukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla
rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi
państwami i narodami. Na straży honoru Orderu stoi
Kapituła Orderu Odrodzenia Polski składająca się z
Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu członków Kapituły.
Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Prezydent
RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem
Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapi-
tule jako Wielki Mistrz Orderu.

Henryk Bartoszewski jest niezwykle zaangażowa-
nym działaczem publicznym i społecznym, szczególnie
oddanym sprawom samorządu i ochronie przeciwpoża-
rowej. Od 1990 roku sprawuje funkcję Wójta Gminy
Kościan. Dzięki Jego wielkiemu zaangażowaniu potra-
fił przekonać Radę Gminy do wybudowania w latach
2000-2004 nowoczesnych obiektów oświatowych tj.
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starych Oborzy-
skach, Gimnazjum w Racocie oraz sal gimnastycznych
w Starych Oborzyskach, Bonikowie i Starym Luboszu.
Wymienione obiekty należą do najnowocześniejszych na
terenie powiatu i województwa. W roku 2005 rozpoczął
budowę nowej sali gimnastycznej w Racocie, która zo-
stała oddana do eksploatacji w 2006 roku. W latach
2006-2009 z Jego inicjatywy zmodernizowano i wyre-
montowano Szkoły Podstawowe w Turwi i Kokorzynie.
Dzięki tym działaniom uczniowie zyskali możliwość
uczenia się w przyjaznych i przystosowanych do współ-
czesnych wymogów obiektach szkolnych i sportowych,
które służą zarówno młodzieży jak i mieszkańcom gmi-
ny. W trosce o właściwy rozwój dzieci i młodzieży dopro-
wadził do pobudowania nowoczesnych boisk sportowych
w Starych Oborzyskach, Starym Luboszu czy nowo po-
wstałego kompleksu boisk Orlik 2012 w Racocie. Dzię-
ki jego staraniom Rada Gminy Kościan w kadencji 2006-
2010 postawiła sobie za główny cel podjęcie działań,
efektem których ma być ochrona środowiska na terenie

gminy. W tym celu rozbudowane zostały i unowocześnio-
ne oczyszczalnie ścieków w Racocie i Starych Oborzy-
skach. Wybudowano też liczne sieci kanalizacji sani-
tarnej, których stan na koniec 2011 roku wynosił 89,47
km. Na te inwestycje pozyskał środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budo-
wę kanalizacji sanitarnych w Kiełczewie, Starym i No-
wym Luboszu, Racocie, Pianowie, Starych Oborzyskach,
Bonikowie, Darnowie, Katarzyninie, Pelikanie, Siera-
kowie, Kokorzynie, Szczodrowie oraz Widziszewie. Dla
poprawy jakości życia mieszkańców zaproponował wy-
dzielenie z budżetu gminy środków na budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków oraz utylizację eternitu,
który mieszkańcy wymieniają na bezpieczne dla środo-
wiska materiały. Ze środków tych skorzystała duża gru-
pa mieszkańców gminy. Jego wielkim osiągnięciem jest
doprowadzenie do wybudowania najnowocześniejszej i
największej w Polsce Kopalni Gazu Ziemnego, która
stanowi wielki atut przy powstających inwestycjach na
terenie gminy i powiatu. Swój ogromny udział miał przy
powstawaniu terenów aktywacji gospodarczej w Piano-
wie oraz nowoczesnej fabryki dachówek w Widziszewie.
Podczas swojej działalności przyczynił się do tego, że
do każdej sołeckiej miejscowości prowadzi droga asfal-
towa, a między sołectwami biegną praktyczne drogowe
skróty. Jest ponadto cenionym i oddanym społeczni-
kiem. Pełni społeczną funkcję Prezesa Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP w Kościanie, Wiceprezesa Zarządu Po-
wiatowego ZOSP RP oraz funkcję Przewodniczącego Wo-
jewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zarządu Województwa
Wielkopolskiego. Aktywnie działa w Turystycznym
Związku Międzygminnym i Lokalnej Grupie Działania
„Gościnna Wielkopolska” oraz w Związku Międzygmin-
nym „Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt”

(mn)

Informujemy, że Wójt Gminy Kościan zarządzeniem nr
74/12 z dnia 10 grudnia 2012 roku ogłosił otwarty konkurs
ofert na wykonywanie w 2013 roku zadań publicznych będą-
cych realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kul-
tury fizycznej. W konkursie ofert mogą startować organiza-
cje pozarządowe zamierzające realizować zadania na rzecz
mieszkańców Gminy Kościan i wnioskować o wsparcie przed-
sięwzięć z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności:
1.  Prowadzenie szkolenia sportowego w szczególności dla
dzieci i młodzieży polegające na:
    - prowadzeniu zajęć treningowych;

Gminny konkurs ofert
    - organizowaniu zgrupowań sportowych;
    - organizowaniu i udziału w zawodach w ramach współza-
wodnictwa sportowego;
    - organizowaniu i udziału w innych zawodach oraz turnie-
jach sportowych.
2. Zadania związane z aktywnym wypoczynkiem sportowo-
rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży.
3.  Pozostałe zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i
rekreacji ruchowej.

Wysokość zaplanowanych środków w konkursie ofert w
zakresie kultury fizycznej wynosi zgodnie z projektem bu-

dżetu Gminy Kościan na 2013 rok - 200.000,00 zł.
Oferty realizacji zadań należy składać do piątku 25 stycz-
nia 2013 roku włącznie w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyń-
ska 15 (decyduje data wpływu).

Pełen tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz
wzór oferty wraz z załącznikami dostępne są na stronie in-
ternetowej www.gminakoscian.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy. Szczegółowych informacji na temat konkur-
su ofert udziela koordynator ds. współpracy Gminy Kościan
z organizacjami pozarządowymi - Zastępca Wójta Gminy
Kościan, tel. 65 512 10 01.                                               (md)
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powiat Koœciañski

Grudzień to dobry czas do podsumowania inwestycji
zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy  przez Powiat Ko-
ściański. Łącznie powiatowe nakłady na inwestycje w 2012
roku wyniosły ponad 13 milionów złotych.

Najwięcej inwestycji powiat zrealizował na drogach.
Inwestycyjne zadania drogowe zrealizowano na łączną
kwotę 8.211.567 złotych.

Dla szczegółowego zobrazowania skali tych działań po-
niżej przedstawiamy Państwu informacje na temat szcze-
gółowych inwestycji drogowych Powiatu Kościańskiego w
każdej z gmin.
Gmina Czempiń. Wykonano inwestycje na kwotę
314.032,89 złotych:
1. Modernizacja nawierzchni bitumicznej na odcinku dro-
gi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec – 17.546,96 zł
2. Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiato-
wej nr 2452P Piotrowo - Maruszkowo – 4.036,91zł
3. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powiato-
wej na odcinku Piotrowo - Maruszkowo – 109.875,72 zł
4. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
3910P w m. Piotrowo Pierwsze – 18.747,68 zł (dodatkowo
na inwestycje przekazano 7 500 złotych z funduszu sołec-
kiego).
5. Modernizacja chodnika w m. Gorzyce – 71.971,85 zł
6. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
3898P w m. Czempiń ul. Kolejowa – 83.861,03 zł
7. Odwodnienie drogi powiatowej nr 3916P w m. Nowy
Gołębin – 7.592,74 zł
8. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali
1:500 droga powiatowa nr 3911P w m. Głuchowo ul. Sier-
nicka do celów projektowych – 400,00 zł.

Gmina Kościan. Wykonano inwestycje na kwotę
2.200.406,67 złotych:
1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powiato-
wej na odcinku droga krajowa nr 5 - Oborzyska Stare –
53.412,84 zł
2. Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5
Poznań - Wrocław z miejscowością Widziszewo wraz z
wypłatą odszkodowań – 1.714.936,36 zł (w tym z budżetu
Gminy Kościan pochodziła kwota 654.965,00 zł, z budże-
tu Gminy Śmigiel pochodziła kwota 50 tys. zł)
3. Modernizacja chodnika na drodze powiatowej nr 3905P
w m. Nacław – 77.147,17 zł (w tym z budżetu gminy po-
chodziło 38 573,58 złotych).
4. Modernizacja drogi powiatowej nr 3926P w m. Wławie
– 7.839,66 zł
5. Modernizacja chodnika w m. Kokorzyn (droga powia-
towa nr 3942P) – 42.447,15 zł
6. Wykonanie i ustawienie wiaty postojowej dla rowerzy-
stów w m. Turew – 5.000,00 zł.
7. Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Bonikowo
- Kurowo od km 0+686,32 do km 1+834,88 – 270.155,87 zł
8. Odtworzenie istniejącej kanalizacji deszczowej na dro-
dze powiatowej nr 3917P w m. Darnowo – 12.292,62 zł
9. Wykonanie stabilizacji granic na ścieżce rowerowej
Gryżyna - Nowy Dębiec (droga powiatowa nr 3898P) –
2.950,00 zł

Ponad 13 milionów
10. Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania zwy-
kłego dróg powiatowych 3897P i 3898P w m. Spytkówki
na małe rondo wraz z mapami i dokumentacją oświetle-
nia – 14.225,00 zł

Miasto Kościan. Wykonano inwestycje na kwotę
729.560,92 złotych:
1. Modernizacja drogi powiatowej nr 3976P ul. Składo-
wa wraz z opracowaniem projektu technicznego na wy-
mianę słupa – 593.939,72 zł (w tym z budżetu miasta
pochodziła kwota w wysokości 296. 047,36 złotych)
2. Wypłata odszkodowań (ul. Sierakowskiego, ul. Wyzwo-
lenia i ul. Łąkowa) – 24.620,00 zł
3. Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia Al. Ko-
szewskiego wraz z opracowaniem dokumentacji projekto-
wej i operatu wodnoprawnego  – 66.473,81 zł
4. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul.
Łąkowej – 3.163,54 zł
5. Modernizacja chodnika na drodze powiatowej nr 3950P
ul. Bączkowskiego – 8.473,35 zł
6. Wykonanie odwodnienia typu ACO na ul. Północna –
2.890,50 zł
7. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na
przebudowę drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska
– 30.000,00 zł.

Gmina Krzywiń. Wykonano inwestycje na kwotę
482.459,56 złotych:
1. Modernizacja nawierzchni bitumicznej na odcinku
Bieżyń - Cichowo – 12.716,13 zł
2. Modernizacja nawierzchni bitumicznej na odcinku
Bieżyń - Lubiń – 18.912,17 zł
3. Modernizacja nawierzchni bitumicznej na odcinku
Lubiń - Krzywiń – 28.762,16 zł
4. Modernizacja nawierzchni bitumicznej na odcinku
Nowy Dębiec - Zgliniec – 18.651,27 zł
5. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powiato-
wej na odcinku Jurkowo - Jurkowo Huby – 97.171,28 zł
6. Modernizacja nawierzchni bitumicznej na odcinku
Kopaszewo - Turew – 86.674,30 zł
7. Modernizacja nawierzchni bitumicznej na odcinku
Turew - Rąbiń – 3.887,60 zł
8. Wykonanie poszerzenia łuku drogi powiatowej nr
3924P w m. Bielewo – 16.283,36 zł
9. Modernizacja chodnika na drodze powiatowej nr 3909P
w m. Wieszkowo – 126.744,70 zł (w budżetu gminy pocho-
dziła kwota w wysokości 50 tys. złotych)
10. Próg płytowy z przejściem dla pieszych na drodze po-
wiatowej nr 3923P w m. Mościszki – 10.964,96 zł
11. Wypłata odszkodowań (Mościszki, Jerka - Rudki) –
2.528,00 zł
12. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
3929P w m. Zgliniec – 42.425,78 zł (w tym z budżetu gmi-
ny pochodziła kwota 15 tys. złotych )
13. Płytowy próg zwalniający w ciągu drogi powiatowej nr
3929P w m. Jurkowo Huby – 7.912,59 zł
14. Płytowy próg zwalniający w ciągu drogi powiatowej w
m. Zbęchy – 8.825,26 zł

Gmina Śmigiel. Wykonano inwestycje na kwotę
4.427.436,79 złotych:
1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie drogi powia-
towej na odcinku Wonieść - Jezierzyce - Zgliniec –
215.770,29 zł
2. Modernizacja nawierzchni bitumicznej na odcinku
Zgliniec - Jezierzyce – 18.331,83 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P na odcinku
Bruszczewo - Stare Bojanowo wraz z obiektem mosto-
wym JNI 01006526 oraz mapą – 551.288,53 zł
4. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3903P i 3904P
Śmigiel - Morownica - Bronikowo - Machcin - granica po-
wiatu kościańskiego – 3.359.151,54 zł (w tym z budżetu
Gminy Śmigiel pochodziła kwota w wysokości 670.200,00
złotych)
5. Modernizacja chodnika w m. Bruszczewo (koło przy-
stanku) – 9.279,03 zł
6. Zakup kostki brukowej i obrzeży w celu modernizacji
chodnika na drodze powiatowej nr 3907P w m. Jezierzyce
– 7.991,51 zł
7. Budowa chodnika w m. Przysieka Polska (droga po-
wiatowa nr 3906P) – 5.803,95 zł
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3937P ul. Kręta w
m. Stare Bojanowo – 253.024,36 zł (dodatkowo gmina
sfinansowała budowę chodnika)
9. Modernizacja chodnika w Starym Bojanowie ul. Głów-
na – 1.826,55 zł
10. Modernizacja drogi powiatowej nr 3939P w m. Nie-
tążkowo (utwardzenie pobocza) – 3.985,20 zł
11. Odtworzenie rowu przy drodze powiatowej nr 3946P
w m. Szczepankowo Nowe – 984,00zł

Poza wymienionymi inwestycjami drogowymi Powiat
Kościański w 2012 roku sfinansował także inwestycje w
kościańskim SP ZOZ. Kwotę 3 milionów 794 tys. złotych
przeznaczono na prace remontowo-budowlane nowych od-
działów zabiegowych: chirurgii, ortopedii i traumatologii
narządu ruchu. Pacjenci do tych oddziałów przeniosą się
w przyszłym roku. Ponadto w ramach inwestycji w szpi-
talu zainstalowano windę i ocieplono ścianę południową
budynku „pawilonu chirurgicznego”, także - w tym bu-
dynku - wyremontowano klatkę schodową i zakupiono
meble i łóżka dla oddziału ortopedii.

Mniejszą inwestycją była niezbędna modernizacja da-
chu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.
Dach ocieplono, odwodniono i wykonano instalację odgro-
mową. Koszt prac wyniósł ponad 200 tys. złotych. Zmo-
dernizowano również dach przy Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Koszt prac w
tym przypadku wyniósł 170 tys. złotych.

Wreszcie ostatnią zrealizowaną w mijającym roku in-
westycją - niezbędną - ze względu na przeprowadzkę Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do nowego budyn-
ku na ulicy Gostyńskiej i tym samym zwiększone w tym
miejscu zapotrzebowanie na miejsca parkingowe  – była
budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym na ulicy
Gostyńskiej. Koszt tej inwestycji wyniósł prawie 95 tys.
złotych.                                                                                    bj

Największą tegoroczną drogową inwestycją powiatu była przebudowa drogi ze Śmigla
przez Morownicę, Machcin do granicy powiatu.

W tym roku Powiat Kościański na inwestycje w szpitalu przekazał prawie 4 miliony zło-
tych. Z tych środków zostały  sfinansowane prace budowlane na nowych oddziałach: chi-
rurgii i ortopedii.
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Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
 Gminy Miejskiej Kościan

1. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o numerach geodezyjnych: 1894/6 zapisaną w Księdze Wieczystej
PO1K/00035332/9, 1845/2 zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00039695/9, 1846/1 zapisaną w Księdze Wieczy-
stej PO1K/00029610/7 o łącznej powierzchni 0.60.84 ha zabudowane budynkami biurowo – magazynowymi i
zbiornikiem przeciwpożarowym położone w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczone zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej z dopuszczeniem
przemysłu nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2013r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23

Cena wywoławcza: 3 996 000,00 zł
Wysokość wadium:   400 000,00 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 Spółdziel-
czego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 11 stycznia 2013r.

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 23 stycznia 2013r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23

Cena wywoławcza: 309 000,00 zł
Wysokość wadium:  30 000,00 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 Spółdziel-
czego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 18 stycznia 2013r.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki o numerach geodezyjnych: 2948/21 zapisaną w
Księdze Wieczystej PO1K/00029098/1, 2948/25 zapisaną w Księdze Wieczystej  PO1K/00041363/0 o łącznej po-
wierzchni 0.63.04 ha położona w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja przeznaczona zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zabudowy usługo-
wej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23

Cena wywoławcza: 693 440,00 zł
Wysokość wadium:  70 000,00 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 Spółdziel-
czego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 07 lutego 2013r.

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 zlokalizowana w
Sierakowie na terenie gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław przeznaczona zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej i tereny parkingów oraz zieleni
urządzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2013r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23

Cena wywoławcza: 1 005 830,00 zł
Wysokość wadium:  100 000,00 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 Spółdziel-
czego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 14 lutego 2013r.

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

Burmistrz Miasta Kościana

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) informuje, że w dniu 14 grudnia 2012r. na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Kościana na okres 21 dni wywieszono wykazy lokali mieszkalnych
położonych w Kościanie przy ul. Mickiewicza 4/5 oraz na os. Piastowskim 56/7 przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Burmistrz Miasta Kościana i Przewodniczący Rady
Miejskiej Kościana zapraszają na uroczystości w ramach
obchodów 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W
czwartek 27 grudnia 2012r. o godz. 12.00 na Placu I. Pade-
rewskiego w Kościanie odbędzie się uroczystość patrio-
tyczna, którą uświetni Apel Pamięci Powstania Wielko-
polskiego oraz salwa honorowa Kompanii Honorowej 4
Pułku Przeciwlotniczego.

Rocznica wybuchu jedynego zwycięskiego w historii Polski
Powstania Wielkopolskiego zapoczątkuje podróż w przeszłość
do Kościana powstańczego. W rocznicę rozejmu w Trewirze 16
lutego 2013r. odbędzie się druga już edycja powstańczej gry
miejskiej pn. „Kryptonim Wolność”. Akcja gry ma przypomnieć
młodym mieszkańcom heroiczną postawę patriotyczną ko-
ściańskich skautów, a oparta będzie na autentycznych wyda-
rzeniach jednego z najważniejszych epizodów Powstania Wiel-
kopolskiego – rozbrojenia garnizonu niemieckiego przez gru-
pę nastoletnich harcerzy z kościańskiej Rezerwy Skautowej
im. Jana III Sobieskiego i wyzwolenia przez nich miasta. Za-
planowane działania będą urealniały wyobrażenia historycz-
ne z grudnia 1918r. i angażowały w wydarzenia patriotyczne
młodzież oraz obserwatorów odtwarzanych w przestrzeni
miejskiej wydarzeń. W grze miejskiej Kościan będzie wielką
planszą, a uczestnicy graczami rozwiązującymi zagadki.

Szczegóły na temat gry miejskiej niebawem na plaka-
tach i stronie www.koscian.pl. Zapraszamy.

Upamiętnijmy powstanie

W dniu 10.11.2012r., podczas meczu ligowego piłkarzy
ręcznych Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tęcza” Ko-
ścian, odbyła się uroczystość wręczenia Medali 100-lecia
Sportu w Kościanie osobom, które nie miały możliwości
uczestniczenia we wcześniejszej gali 100-lecia sportu.
Medale otrzymali zasłużeni dla kościańskiego sportu:
Romuald Pawlik, Krzysztof Olejnik, Dawid Nowak i Ro-
bert Walenciak. Odznaczenia i gratulacje wręczyli: Bur-
mistrz Miasta Kościana Michał Jurga, Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz, Zastępca
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana Maciej Zie-
lonka oraz Przewodniczący Rady Sportu, jednocześnie
Prezes Klubu „Tęcza” Marek Szymkowiak.

Natomiast w dniu 11.11.2012r., podczas Turnieju Szacho-
wego z okazji Święta Niepodległości, organizowanego przez
Uczniowski Klub Sportowy KSM „Tęcza”, Medal 100-lecia
Sportu w Kościanie otrzymała szachistka, która nie odebrała
go osobiście podczas gali. Medalem uhonorowana została za-
służona dla kościańskiego sportu Pani Katarzyna Mikołaj-
czyk. Odznaczenie i gratulacje wręczali Zastępca Burmistrza
Miasta Kościana Pan Maciej Kasprzak oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana Pan Piotr Ruszkiewicz.

Odznaczeni Medalami 100-lecia sportu członkowie MKS
„Tęcza” Kościan

Wręczenie medali
100-lecia Sportu

Na stronie internetowej www.koscian.pl znajdą Państwo
informację o otwartym konkursie ofert na wykonywanie w
2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicz-
nych miasta Kościana będących realizacją zadań samorzą-
du gminnego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury
i sztuki, promocji i ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz
ochrony zwierząt. Termin składania ofert upływa 27 grud-
nia 2012r. Dodatkowe informacje w tym zakresie można
uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miejskiego Kościana pod nr tel. 65 5122223.

Konkurs
dla organizacji pozarządowych
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Na tą inwestycję czekano w Gminie Kościan z utęsk-
nieniem. W sobotę 2 grudnia br. uroczyście otwarto i od-
dano do użytku kompleks sportowy „Moje boisko Orlik
2012” w Racocie. W uroczystościach, które niejako
wieńczą program budowy „Orlików” w województwie wiel-
kopolskim, które jest pod tym względem liderem w kra-
ju, wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. Sena-
tor Marian Poślednik, Poseł Wojciech Ziemniak, Woje-
woda Wielkopolski Piotr Florek, Dyrektor Departamen-
tu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Tomasz
Wiktor, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z
Przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
Maciejem Wituskim, samorządowcy powiatu kościań-
skiego ze Starostą Andrzejem Jęczem, a także lokalni
przedsiębiorcy, dyrektorzy urzędów i jednostek admini-
stracyjnych z powiatu kościańskiego, radni Gminy Ko-
ścian, przedstawiciele klubów sportowych i wykonawców
zadania, a także mieszkańcy Racotu i młodzież z klubu
piłkarskiego w Racocie. Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali przedstawiciele instytucji finansujących to za-
danie. Całkowity koszt inwestycji pochłonął
1.373.106,31 zł, z czego 333.000 zł pochodziło z budżetu
państwa poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
333.000 zł przekazano z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, a pozostałą część kosztów w kwo-

Orlik w Racocie

Kompleks Orlik 2012 w RacocieTrening racockich orlików na nowym boisku

cie 707.106,31 zł zabezpieczono z budżetu Gminy Ko-
ścian. Adaptacji projektu typowego „Orlika” dokonała
Pracownia Projektowa „Atrium” – Tomasz Krajewski, a
wykonawcą generalnym zadania był Zakład Robót Ogrod-
niczych „Spiraea” – Renata Przybylska z Leszna. W skład
kompleksu sportowego w Racocie wchodzą elementy do-
finansowane w ramach programu „Moje boisko Orlik
2012”, tj. boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m z
nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyj-
ne o wymiarach 19 m x 32 m z nawierzchnią z poliureta-
nu, nowoczesne oświetlenie ledowe i ogrodzenie komplek-

su, budynek zaplecza socjalnego o powierzchni użytko-
wej 205,30 m2 obejmujący trzy szatnie z natryskami,
dwa sanitariaty, pomieszczenie służbowe, zaplecze
sprzętowe oraz poddasze użytkowe. Elementami dodat-
kowymi kompleksu są boisko do siatkówki i piłki nożnej
plażowej o wymiarach 15 m x 30 m, parking z kostki
brukowej, monitoring obiektu, przebudowa przyłącza
energetycznego, remont ogrodzenia, tablice i logo obiek-
tu. Ten piękny kompleks będzie służył młodzieży oraz
dorosłym mieszkańcom Gminy Kościan i pozwoli rozwi-
jać pasje w wielu dyscyplinach sportowych.             (md)

Dnia 23 listopada 2012 roku Komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Lesznie ppłk dypl. Zbigniew Pru-
ski w asyście mjr Romana Krajniaka z WKU w Lesznie
i Henryka Bartoszewskiego - Wójta Gminy Kościan, w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan,  wręczyli
państwu Marii i Antoniemu Wojciechowskim ze Sta-
rego Lubosza złote medale „Za zasługi dla obronności
kraju”. Medale te zostały przyznane w dowód uznania
dla rodziców, których pięciu synów odbyło wzorową służ-
bę wojskową w Wojsku Polskim. Wójt Gminy Kościan
wręczył w imieniu samorządu gratulacje i podziękowa-
nia za trud wychowawczy i stres rodzicielski, który wią-
zał się z powołaniem do wojska  pięciu synów, którzy
odbywali służbę w różnych jednostkach na terenie całe-
go kraju: Sławomir w Dęblinie, Krzysztof w Mińsku
Mazowieckim ,Wiesław w Goleniowie, Tadeusz w Chełm-
nie, Dominik  w Orzyszu.                                        (bsz-m)

Medale za zasługi
dla obronności kraju

Wójt Gminy Kościan
 informuje,

że w Wigilię
Świąt Bożego Narodzenia

tj. w poniedziałek
24 grudnia 2012 r.

Urząd Gminy Kościan
będzie nieczynny

Obchody 700-lecia Darnowa rozpoczęto mszą świętą
w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Ra-
cocie. Druga część obchodów odbyła się w świetlicy wiej-
skiej w Darnowie. Sołtys Wanda Szczepaniak witając
wszystkich zebranych przedstawiła historię wsi, najważ-
niejsze wydarzenia i organizacje działające obecnie w
Darnowie.

Pierwsza wzmianka o wiosce pojawiła się w 1312
roku, a pierwszym właścicielem był Piotr Darnowski z
Darnowa. Potem właścicielami byli Bnińscy i Gryżyńscy.
W roku 1514 Darnowo przeszło w ręce Mikołaja Spław-
skiego wraz z Wyskocią, Spytkówkami i Luboszem, a od
roku 1529 było w rękach kolejnych właścicieli Racotu,
którzy wybudowali tam folwark wzmiankowany w 1681
roku jako składający się z zabudowań folwarcznych, obór,
owczarni i spichlerza. W końcu XIX wieku na terenie wsi
znajdowało się 13 domów zamieszkanych przez 99 osób.
Po I wojnie światowej folwark przeszedł na własność
Skarbu Państwa. W okresie międzywojennym działały
takie organizacje jak: Stowarzyszenie Młodzieży Kato-
lickiej Żeńskiej i Męskiej, Związek Strzelecki „Strzelec”,
Ochotnicza Straż Pożarna, która powstała w 1934 r. W
latach 1967–1994 działało Koło Gospodyń Wiejskich
założone przez Marię Maćkowiak. W tym czasie powstał
też plac zabaw i świetlica. Przez kilka lat działał w la-

700 lat Darnowa
tach siedemdziesiątych Związek Młodzieży Wiejskiej.
W ruku 1975 powstał zespół ludowy „Samosie”. Obecnie
od trzydziestu lat istnieje Klub Seniora „Pogodna Je-
sień”, od siedemnastu lat działa klub sportowy LZS
„Strzelec” Darnowo, a od czterech funkcjonuje świetlica
środowiskowa. Co roku organizowane są wycieczki dla
dzieci po powiecie kościańskim, festyn z okazji dnia dziec-
ka, dożynki i rozgrywki w siatkówce plażowej o puchar
sołtysa.

Za działalność społeczną „Złotą Różą” sołtys wsi wy-
różniła Marię Maćkowiak, Barbarę Przymus, Bronisławę
Grodziską, Leokadię Stróżyńską (najstarszą mieszkan-
kę), Jerzego Szczepaniaka, Dariusza Mikołajczaka i Jac-
ka Kędzierskiego. Złożono życzenia i listy gratulacyjne i
prezenty na ręce pani sołtys od zaproszonych gości. Wzru-
szającym momentem było uczczenie minutą ciszy wszyst-
kich zmarłych mieszkańców oraz odśpiewanie „Roty”.
Dzieci i młodzież Darnowa uświetnili swoimi występami
uroczystość jubileuszową. Gościnnie wystąpił 11-letni
Szymon Mazurek z Małej Wyskoci, który brawurowo wy-
konał piosenki z repertuaru Jana Kiepury i Mieczysława
Fogga. Był jubileuszowy tort i poczęstunek zakończony
wspólną biesiadą. Wielkie zainteresowanie wzbudziła
wystawa starych sprzętów do użytku domowego. Były do
wglądu kroniki poszczególnych organizacji.                (md)

W sali im. Witolda Celichowskiego Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wojewoda wiel-
kopolski Piotr Florek wręczył odznaczenia państwo-
we. Wśród odznaczonych znalazła się Teresa Rusko-
wiak ze Spytkówek, którą uhonorowano Brązowym
Krzyżem Zasługi. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób,
które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli, speł-
niając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obo-
wiązków, a przynoszące znaczną korzyść. Jest to od-
znaczenie ustanowione na mocy ustawy z dnia 23
czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

Pani Teresa Ruskowiak aktywnie uczestniczy w dzia-
łalności publicznej na terenie Gminy Kościan i Powiatu
Kościańskiego. Bierze udział społecznie w pracach przy
organizacji i przygotowaniach do Europejskich i Krajo-
wych Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie, organiza-
cji Powiatowego Święta Strażaków Ochotników, orga-
nizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
oraz Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom”. Podczas pracy cechuje ją
bardzo duża obowiązkowość i sumienność w wykonywa-
niu zadań. Swój wolny czas poświęca także na pracę w
swoim lokalnym środowisku przy organizacji dożynek

Wojewoda wręczył odznaczenia
sołeckich oraz przedsięwzięć podejmowanych przez OSP
Spytkówki. Swoją pasję zaszczepiła najbliższym. Sy-
nowie są zawodowymi strażakami i służą w Państwo-
wej Straży Pożarnej.                                                     (mn)
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Zarząd Powiatu Kościańskiego przygotował projekt bu-
dżetu powiatu na 2013 rok. Podobnie jak w poprzednich
latach przygotowany budżet to budżet zbilansowany.  Pro-
jekt zakłada, że przyszłoroczne dochody powiatu wyniosą
59.519.709 złotych. Wydatki budżetowe zaplanowano na
kwotę 62.519.709 złotych. Planowany niedobór, który wyno-
si 3 miliony złotych zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu emisji obligacji komunalnych. Taka prognoza budże-
towa jest w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicz-
nych  całkowicie bezpieczna. Ustawa dopuszcza poziom za-
dłużenia do 60%.

Mimo trudnej sytuacji budżetowej w kraju Zarząd Po-
wiatu Kościańskiego założył w przyszłym roku realizację
kilku ważnych inwestycji. Wydatki majątkowe, czyli prze-
znaczone na inwestycje, Zarząd Powiatu zaplanował na pra-
wie 11 milionów (10.829.662 zł) - co stanowi 17,32 %  całego
budżetu.

W tym roku największa inwestycja drogowa powiatu była
realizowana na teranie Gminy Śmigiel. W przyszłym roku
największa i najdroższa inwestycja będzie zrealizowana
głównie na terenie Gmin Kościan i Czempiń.

Szacunkowy koszt przebudowy drogi powiatowej prze-
biegającej od skrzyżowania ulic Chłapowskiego i Północnej
w Kościanie, dalej przez Nowy i Stary Lubosz, Spytkówki,
Gołębin Stary i Donatowo aż do granicy powiatu kościań-
skiego z powiatem śremskim wynosi 6 milionów złotych.
Realizacja tych prac jest możliwa dzięki temu, że Staro-
stwo Powiatowe pozyskało odpowiednie środki w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnio-
sek starostwa na remont tej drogi znalazł się na pierwszym
miejscu listy rankingowej konkursu.

Odcinek przewidziany do remontu ma prawe 16 kilome-
trów długości. Droga będzie miała nową nawierzchnię bitu-
miczną, zostanie też poszerzona. Przebudowanych będzie
5 skrzyżowań, a na skrzyżowaniu Stary Lubosz – Stary Go-
łębin zostanie wybudowane rondo.  W Nowym Luboszu i
Spytkówkach zostaną przebudowane zatoki postojowe. Z
kolei w Nowym i Starym Luboszu będzie wybudowany ciąg

pieszo – rowerowy. Nowe chodniki będą w Spytkówkach i
Starym Głębinie. W celu podniesienia bezpieczeństwa pie-
szych powstaną cztery wyniesione przejścia. Pobocza, wzdłuż
drogi będą utwardzone, a rowy odtworzone. Wzdłuż drogi
zostaną usunięte krzewy i konary. Droga zostanie oznako-
wana.

Łącznie na wydatki drogowe w projekcie budżetu Zarząd
Powiatu zaplanował kwotę 10.751.518 złotych. Kwota ta
stanowi 17,20 % budżetowych wydatków ogółem. Na kwotę
tę składają się - poza wydatkami majątkowymi, które osza-
cowano na kwotę 8.081.083 złotych - także wydatki na bie-
żące utrzymanie dróg, powierzchniowe utrwalenia, remonty
dróg, budowę chodników.

Podobnie jak w poprzednich latach Zarząd Powiatu pla-
nuje inwestycje zapewniające rozwój kościańskiego Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. W mija-
jącym roku powiat wsparł szpital w Kościanie kwotą prawie
4 milionów złotych. Środki te zostały przeznaczone przede
wszystkim na prace remontowo budowlane na nowych od-
działach zabiegowych: chirurgii, ortopedii i traumatologii
narządu ruchu. Na przyszły rok Zarząd Powiatu zaplanował
dotacje dla szpitala w wysokości 2.020.000 złotych. Środki
te zostaną przeznaczone na budowę nowego bloku operacyj-
nego składającego się z trzech sal operacyjnych. Plan, który
będzie realizowany w roku 2013 i 2014 zakłada oddanie
do użytku bloku operacyjnego i przygotowania pomieszczeń
pod sterylizatornie.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych zapla-
nowano wydatki i zakupy inwestycyjne związane z bezpie-
czeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Na prze-
budowę dachu i części placu manewrowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej zaplanowano kwotę 90.000 złotych. Na wydatki
i zakupy inwestycyjne w starostwie m.in. modernizację ko-
tłowni, przygotowanie projektu technicznego elewacji budyn-
ku starostwa i dokumentacji technicznej montażu windy
zaplanowano kwotę - 141.260 złotych. Zaplanowano rów-
nież modernizację zewnętrznej sieci C.O. i wykonanie syste-
mu oddymiania klatki schodowej w budynku pałacowym w

Największą przyszłoroczną inwestycją drogową powiatu będzie remont 16 km odcinka od Kościana przez Nowy Lubosz,
Spytkówki, Donatowo do granicy z powiatem śremskim.

Powiat będzie inwestował

Kościański szpital potrzebuje nowoczesnych - podobnie jak otwarty w 2011 roku oddział
intensywnej opieki medycznej - sal operacyjnych. Powiat na ich powstanie w przyszło-
rocznym budżecie przeznaczy ponad 2 miliony złotych.

Mościszkach. Na prace te zapla-
nowano kwotę ponad 45 tys. zło-
tych. Zarząd Powiatu w projekcie
budżetu przewidział także rezer-
wę na wydatki  inwestycyjne w wy-
sokości ponad 450 tys. złotych.

Poza ważnymi wydatkami
majątkowymi projekt budżetu
przewiduje wydatki bieżące na
kwotę 51.690.047 złotych. Naj-
większą grupę wydatków stano-
wią wydatki na edukację. Na ten
cel, w tym na utrzymanie i funk-
cjonowanie szkół, zaplanowano
kwotę 19.192.985 złotych. Drugą
znaczącą grupą wydatków stano-
wiących 16,90% budżetu powiatu
są wydatki na pomoc społeczną.

Przedłożony przez Zarząd Po-
wiatu przyszłoroczny projekt bu-
dżetu Rada Powiatu Kościańskie-
go rozpatrzy na posiedzeniu w
dniu 20 grudnia 2012 roku.        bj

W listopadzie do Starostwa Powiatowego w Kościanie
wpłynął wniosek o pozwolenie na przebudowę dworca ko-
lejowego w Kościanie i zagospodarowanie jego otoczenia.
Inwestorem prac remontowych będą Polskie Koleje Pań-
stwowe.

- Władze powiatu kościańskiego, wspólnie z władzami
miasta Kościana od lat, u różnych przedstawicieli Polskich
Kolei Państwowych, zabiegały o podjęcie działań zmierza-
jących do poprawy infrastruktury i remontu dworca w Ko-
ścianie. Miejsce to straszy i zdecydowanie nie jest dobrą
wizytówką naszego miasta i powiatu - podkreśla Andrzej
Jęcz, starosta kościański.  W 2007 roku podpisaliśmy z
przedstawicielami kolei list intencyjny w sprawie współ-
pracy, której elementem mógł być remont dworca. Rok póź-
niej interweniowaliśmy u władz kolejowych, gdy się okaza-
ło, że kościańska inwestycja nie została ujęta w planach
PKP. Już wówczas zostaliśmy zapewnieni o remoncie dwor-
ca w latach 2009-2010. Jak wiemy - niestety - nie doszło do
jego realizacji. Teraz, nareszcie mamy do czynienia ze stro-
ny PKP z konkretnym działaniem. Wniosek o pozwolenie
na przebudowę dworca i jego otoczenia pozwala mieć prze-
konanie - podkreśla starosta - że upór samorządów, a tak-
że zmiany w polityce PKP sprawią, że w przyszłym roku
Kościan będzie miał dworzec, za którego wygląd nie będzie-
my musieli się już wstydzić.

Zakres przewidzianych prac remontowych obejmuje
m.in. odwodnienie, wykonanie izolacji ścian, naprawę i
ocieplenie elewacji, częściową wymianę stropów, wymia-
nę konstrukcji klatek schodowych, wymianę drzwi i okien,
wymianę i wzmocnienie konstrukcji dachu, przebudowę
kominów, wymianę tynków wewnętrznych i położenie no-
wych posadzek. Wokół dworca przewidziano m.in. remont
i przebudowę chodników, utworzenie skweru z zielenią,
rozbiórkę większości budynków zewnętrznych toalet, or-
ganizacje miejsc postojowych dla pojazdów i rowerów. W
budynku dworca zostanie zamontowana winda.

Po przebudowie, do głównego holu budynku będą przy-
legały pomieszczenia kas biletowych, ogólnodostępne to-
alety, w tym toalety przystosowane dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, pomieszczenia socjalne i poczekalnia. Z
holu głównego będzie można przejść do świetlicy eduka-
cyjno-informacyjnej. Świetlica będzie się składała z dwóch
sal i zaplecza. Swoją siedzibę w budynku dworca będzie
również miała Straż Miejsca, a na I piętrze Ośrodek
Wspierania Przedsiębiorczości, którego biura znajdują się
obecnie na ulicy Rzemieślniczej. Ostatnia kondygnacja
budynku zostanie zaadaptowana na potrzeby Centrum
Wspierania Turystyki.                                                          bj

Złożono wniosek
na przebudowę
dworca kolejowego
w Kościanie

Do Starostwa Powiatowego w Kościanie wpłynął wniosek o
pozwolenie na przebudowę dworca kolejowego w Kościanie
i zagospodarowanie jego otoczenia.

Komunikat

Informujemy Państwa,
że w poniedziałek 24 grudnia 2012 roku

Starostwo Powiatowe w Kościanie

będzie nieczynne
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Podczas Forum Przedsiębiorczości, które z inicja-
tywy Andrzeja Jęcza - Starosty Kościańskiego i preze-
sa Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości od-
było się we wtorek, 27 listopada 2012 roku, został ofi-
cjalnie zaprezentowany Kościański Wirtualny Inkuba-
tor Przedsiębiorczości. Współorganizatorami Forum
był Powiatowy Urząd Pracy i Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie.

Witając przybyłych na forum przedsiębiorców staro-
sta Andrzej Jęcz zarysował sytuację gospodarczą powia-
tu. Omawiając stosowane przez samorząd powiatowy
narzędzia regulujące rynek pracy przypomniał między
innymi o udzielanym bezpośrednim wsparciu w postaci
bezzwrotnych dotacji pozwalającym nowym przedsiębior-
com na zaistnienie na rynku. Dotacje osobom rozpoczy-
nającym działalność gospodarczą przyznawane są od
2004 roku. Nawiązując do głównego punktu Forum, uru-
chomienia Kościańskiego Wirtualnego Inkubatora Przed-
siębiorczości, starosta Jęcz podkreślił, że jest on adre-
sowany głównie do tych młodych przedsiębiorców, którzy
jeszcze nie okrzepli na rynku. Podkreślając aktywność i
przedsiębiorczość mieszkańców naszego powiatu zazna-
czył, że w jego ocenie są oni gwarancją zrównoważonego
rozwoju gospodarczego. - Chcemy pielęgnować tą aktyw-
ność. Temu ma służyć inkubator. Jego sukces jest uza-
leżniony od inwencji i woli współpracy przedsiębiorców.

Kościański Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczo-
ści zaprezentowała Monika Pawłowska - dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

- Prowadzenie działalności dla ogromnej większości
osób jest czymś nowym, wymagającym dużego zaanga-
żowania. Bariery merytoryczne pojawiające się w trak-
cie prowadzenia działalności gospodarczej często znie-
chęcały lub przerastały osoby, które zdecydowały się
działać w samodzielny sposób. Rozwiązaniem tego pro-
blemu oraz usunięciem tych barier ma być Wirtualny
Inkubator Przedsiębiorczości - wyjaśniała dyrektor
Pawłowska.

Inkubator jest to narzędzie skupiające nowe pod-
mioty gospodarcze, funkcjonujące do 2 lat i dające sze-

Inkubator uruchomiony
rokie wsparcie merytoryczne. Prace zmierzające do jego
powstania trwały prawie rok. Kluczowym momentem w
realizacji tego pomysłu było zdobycie środków. Jest to
instrument który - w swych założeniach - sprawi, że
początki działalności młodych przedsiębiorców będą
łatwiejsze. Umożliwi także dostęp do instytucji otocze-
nia biznesu wspierających rozwój oraz szukających no-
wych rynków zbytu. Po trzecie inkubator ma umożliwić
swobodną wymianę informacji między inkubowanymi
przedsiębiorcami. Daje także przedsiębiorcom możli-
wość stworzenia grup katalogowych, które będą udostęp-
niane potencjalnym klientom.

- Inicjowanie działań przedsiębiorczych to wspiera-
nie i dbałość o wiedzę merytoryczną firm funkcjonują-
cych na naszym terenie - zauważa Monika Pawłowska.
Niezależnie od wszystkich oferowanych możliwości roz-
wojowych zakres merytoryczny inkubatora daje możli-
wość wykorzystania narzędzi wspierania przedsiębior-
czości bez angażowania środków, gdyż wszystkie dzia-
łania w ramach inkubatora są dla przedsiębiorców bez-
płatnie - podkreśla dyrektor Ośrodka Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie.

Zapraszamy na stronę inkubatora:

www.e-inkubacja.pl
W dalszej części Forum jego goście mieli okazję do za-
poznania się z informacjami na temat działalności in-
stytucji otoczenia biznesu.
Działalność Wielkopolskiego Instytutu Jakości z Pozna-
nia przedstawił Michał Cichocki. O Poznańskim Parku
Naukowo Technologicznym mówił Grzegorz Cieśla. Z ko-
lei Dorota Lew  - Pilarska, burmistrz Gminy Czempiń,
przedstawiła Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredy-
towych z Gostynia. O działalności Unii Gospodarczej
Regionu Śremskiego mówiła Milena Filipowska z
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Śremie.

Na zakończenie goście mieli okazję wysłuchać in-
formacji na temat przyszłorocznych zmian w podatku
VAT.                                                                                        bj

W piątek, 7 grudnia 2012 roku Starosta Kościański,
Andrzej Jęcz spotkał się z osobami rozpoczynającymi dzia-
łalność gospodarczą i wręczył im dokumenty potwierdza-
jące otrzymanie finansowej pomocy. Łącznie, od 2004 roku
starosta Jęcz przyznał dotacje 625 osobom na łączną kwotę
8 mln zł.

- Jesteście państwo osobami godnymi zaufania. Jeste-
śmy przekonani o tym, że jesteście państwo w należyty spo-
sób przygotowani do tego, by rozpocząć działalność gospo-
darczą i w ten sposób wziąć odpowiedzialność za swoje
życie - mówił witając gości Andrzej Jęcz, starosta ko-
ściański. W większości będziecie państwo prowadzić dzia-
łalność w szeroko rozumianej sferze usług.  Życzę, by ich
jakość była jak najwyższa. Cieszę się, że tę umowę mogę
państwu dziś osobiście wręczyć. Dzięki dotacjom powsta-
ło 625 nowych stanowisk pracy. To jest znacząca liczba -
podkreślał starosta Jęcz. Mamy podgląd skuteczności
działalności prowadzonej przez osoby, które otrzymały
takie wsparcie.  Monitoring pokazuje, że nasz program
jest dobrze realizowany. Wiemy, że zdecydowana więk-
szość osób, które otrzymały pomoc nadal prowadzi dzia-
łalność.

Starosta przypomniał zebranym o innej możliwości
wspierania przedsiębiorców, która polega na udziele-
niu dotacji firmom już istniejącym. Taka firma może
uzyskać dotacje na utworzenie i wyposażenie nowego
stanowiska pracy.   -  Wśród osób, które wcześniej otrzy-
mały pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest
bardzo wiele takich, które zwróciły się z wnioskiem o do-
finansowanie utworzenia nowego stanowiska pracy. To
pokazuje, że udało się im ustabilizować działalność, ją

Już 625 dotacji

Starosta A. Jęcz wręczył 12 osobom umowy na dotacje pozwalające prowadzić działalność
gospodarczą. Od listopada 2004 roku przyznano 625 dotacji wspierających indywidualną
przedsiębiorczość mieszkańców naszego powiatu.

rozwinąć, że powstałe firmy mają portfel zamówień i
mogą sobie pozwolić na zatrudnienie nowej osoby - mówił
starosta.

Rozpoczynającym działalność przedsiębiorcom staro-
sta życzył, by rozwinęli ją w sposób przynoszący godziwe i
dobre zyski. Nie ma dzia-
łalności gospodarczej bez
zysku - mówił A. Jęcz.
Życzę, byście zaskarbili
sobie państwo klientów i
mieli dobrą opinię. Wyda-
jemy na tą pomoc środki
publiczne. Muszę mieć
pewność, że są one prze-
kazywane w dobre ręce. W
państwa przypadku -
podkreślił na zakończe-
nie starosta Jęcz - jestem
przekonany, że tak jest.

Przyznane 12 oso-
bom dotacje wynosiły od
9 do 15 tysięcy złotych.
Środki będą przeznaczo-
ne na prowadzenie m.in.
us ług gastronomicz-
nych, ogólnobudowla-
nych, stolarsko-ciesiel-
sko-dekarskich, ciesiel-
s k o - b u d o w l a n y c h ,
ogrodniczych, elektrycz-
nych, informatycznych.

Dotacje umożliwią także prowadzenie działalności z
zakresu handlu i montażu urządzeń systemów nagło-
śnieniowych, handlu odzieżą, biżuterią i galanterią skó-
rzaną, konserwację i naprawę pojazdów samochodowych
oraz sprzedaż internetową i usługi sprzątania.             bj

Prawie 150 uczestników wystartowało w dziewiątej edycji
biegu kasprowiczowskiego zorganizowanego w piątek 7 grud-
nia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz UKS „Ju-
nior” w Nietążkowie. Udanego biegu i wspaniałej zabawy
życzył wszystkim Edward Strzymiński - wicestarosta ko-
ściański, który biegaczom - już tradycyjnie - dał sygnał do
startu.

Trasa biegu prowadziła ulicami Nietążkowa. Start i meta
znajdowały się przed halą sportową. Biegi zostały rozegrane
na dwóch dystansach 2,5km dla młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych i gimnazjum oraz 5 km-bieg główny. Tegoroczna
impreza rozegrana została w typowo zimowej scenerii. Obok
biegaczy na linii startu ustawili się również amatorzy mar-
szu nordyckiego, a w biegu młodzieżowym dopingowaliśmy
przedstawicieli kadry ZSP. W tym roku dodatkowo udało się
wprowadzić kategorię klas mundurowych (liceum pożarnicze,
policyjne, wojskowe). Mimo trudnych dla biegaczy warunków
panujących na trasie zwycięzca biegu głównego, Władimir
Timaszow z Ukrainy czasem 16’11” ustanowił nowy rekord
zawodów. Wśród pań najszybszą zawodniczką na dystansie 5
km była Agata Gluma z ZSRP Leszno. Na dystansie 2,5 km,
wśród chłopców najszybszym biegaczem był Dawid Grodzki z
klubu Achilles Leszno. Wśród dziewczyn pierwsza na mecie
była Malwina Gindera z klubu Junior Nietążkowo. W katego-
rii klas mundurowych najszybciej trasę biegu pokonali: Jago-
da Majorczyk i Marek Krysiak.                                              łz

IX Zimowy Bieg
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie

W tegorocznym IX Zimowym Biegu im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie wystartowało prawie 150 uczestników.
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Dyżury pracy aptek w styczniu.  Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 14 listopada
2012 roku harmonogramu dyżurów aptek w czerwcu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 1 stycznia 2013
2. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 2 stycznia 2013
3. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 3 stycznia 2013
4. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 4 stycznia 2013
5. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 5 stycznia 2013
6. Grodzka I Kościan, ul. Rynek 28 6 stycznia 2013
7. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 7 stycznia 2013
8. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 8 stycznia 2013
9. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 9 stycznia 2013
10. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 10 stycznia 2013
11. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 11 stycznia 2013
12. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 12 stycznia 2013
13. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 13 stycznia 2013
14. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 14 stycznia 2013
15. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15 15 stycznia 2013
16. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 16 stycznia 2013
17. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 17 stycznia 2013
18. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 18 stycznia 2013
19. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 19 stycznia 2013
20. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 20 stycznia 2013
21. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 21 stycznia 2013
22. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 22 stycznia 2013
23. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 23 stycznia 2013
24. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 24 stycznia 2013
25. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 25 stycznia 2013
26. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 26 stycznia 2013
27. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 27 stycznia 2013
28. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 28 stycznia 2013
29. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 29 stycznia 2013
30. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15 30 stycznia 2013
31. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 31 stycznia 2013
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Apteki w powiecie
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Ludwik Mycielski urodził się 2 sierpnia 1799 roku w
Kobylopolu pod Poznaniem, w rodzinie Stanisława i Anny
z Mielżyńskich. Ojciec Ludwika był pułkownikiem wojsk
napoleońskich, odznaczony Legią Honorową. Matka była
osobą bardzo wykształconą, wychowywała z pierwszego
małżeństwa z Bonawenturą Gajewskim syna Józefa.
Mycielscy w rezydencji w Kobylopolu wychowywali oprócz
Ludwika jeszcze piątkę swoich dzieci: Michała (bliźnia-
czego brata Ludwika), Franciszka (ur.30.05.1797r.), Józe-
fa (ur.9.08.1801r.), Sewerynę (ur.14.07.1798r.) i Konstan-
cję (ur.05.1807r.). W ich domu panowały obyczaje francu-
skie i  gościło wielu Francuzów. Dlatego też bliźniacy w
roku 1810 trafili do liceum w Metz we Francji, gdzie ich
opiekunem został Jan Franciszek Deleuze (słynny bota-
nik). Jednak już dwa lata później, pomimo dziecięcego
wieku Ludwik wraz z Michałem wstąpili do armii Księ-
stwa Warszawskiego, w której był już ich brat Franci-
szek. Ludwik otrzymał przydział do litewskiego pułku
szwoleżerów gwardii nr 3, którego twórcą był gen. Konop-
ka. Młody Mycielski był dumny ze swojego przydziału, ta
duma wzrosła jeszcze bardziej, gdy otrzymał stopień po-
rucznika pierwszej klasy. Wraz ze swoim pułkiem odbył
kampanię w Rosji i pod Słonimem dostał się do niewoli.
Dzięki interwencji dawnego marszałka Francji, a ówcze-
snego następcy tronu szwedzkiego J.B.Bernadotte’a zo-
stał zwolniony z niewoli rosyjskiej i odesłany do Sztok-
holmu.

Na początku roku 1815 Ludwik powrócił do okupowa-
nego przez Rosjan Poznania, gdzie przyszło mu stoczyć
zwycięską potyczkę uliczną z czternastoma pijanymi ofi-
cerami rosyjskimi. Po tym incydencie zaciągnął się do ar-
mii Królestwa Polskiego i trafił do 4 pułku  dowodzonego
przez krewnego, pułkownika Ignacego Mycielskiego. Szyb-
ko awansował zostając adiutantem szefa sztabu nowej
armii gen. Józefa Tolińskiego. Po dwóch latach służby, ze
względu na zły stan zdrowia postanawia opuścić wojsko.
W tym samym czasie następuje podział dóbr po śmierci
ojca, który zmarł  w 1813 roku. Ludwik otrzymuje dobra
rodzinne Gorzyczki i Gorzyce pod Czempiniem. Zawiera 8
maja 1822 roku związek małżeński z Elżbietą z Mielżyń-
skich. Z tego związku rodzi się pięcioro dzieci. Dwóch sy-

nów: Stanisław (ur.24.03.1824r. w Gorzyczkach,
zm.9.02.1872r.), Michał (ur.14.12.1826r. w Gorzyczkach,
zm.21.11.1906r. w Chyrowie) i trzy córki: Maria
(ur.19.11.1824r. w Gorzyczkach, zm.25.04.1900 w Pozna-
niu), Anna (ur.14.03.1829r. w Gorzyczkach, zm. w roku
1909) i Elżbieta (ur.19.11.1830r. w Wydawach, zm. w roku
1857). W roku 1826 spadły na Ludwika dodatkowe obo-
wiązki, oprócz zarządzania dobrami w Gorzyczkach i Go-
rzycach musiał zająć się jeszcze dobrami swojego teścia,
który zmarł. Z czasem przenosi się do Wydaw pod Ponie-
cem i obok zajęć gospodarczych bierze udział w życiu poli-
tycznym, czyniąc z tego majątku ważny ośrodek patrioty-
zmu, znany ze swej polskości i nienawiści do Prus.

w powstaniu
Gdy, 29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie li-

stopadowe, Polacy z Księstwa Poznańskiego również pra-
gnęli wesprzeć walczących. Już w końcu grudnia w szere-
gach powstańczych znaleźli się bracia Mycielscy i ich przy-
rodni brat Józef. Ludwik wrócił do swego dawnego pułku
słynnych „czwartaków” Bogusławskiego. Podczas walk wy-
kazał się dużą odwagą i męstwem. 25 lutego 1831 roku
dochodzi do walki w obronie Olszynki Grochowskiej, pod-
czas której Ludwik, dając przykład swoim żołnierzom,
wychodzi z bagnetem w dłoni w pierwszym szeregu. Kil-
kakrotnie postrzelony zostaje śmiertelnie ranny w walce
na bagnety. Nowo obrany wódz naczelny - Skrzynecki, aby
uczcić śmierć Ludwika, wydał specjalny rozkaz dzienny:
„Ludwik Mycielski, b. ppr. w 4 p. p. l., ojciec pięciorga dzie-
ci, na hasło powstającej Ojczyzny porzucił majątek, rodzi-
nę i przybył z zagranicy, aby stanąć w szeregach swojego
pułku. W bitwach 19 i 20 złożył nadzwyczajne dowody
męstwa tak dalece, że oficerowie z własnego natchnienia
umyślili prosić go na d-cę batalionu. W tem zaszła pa-
miętna bitwa dn. 25 lutego, w której Ludwik Mycielski
przewyższył sam siebie w czynach rycerskich i okryty
chlubnemi ranami poległ za świętą sprawę ojczyzny.
Chwała jego imieniowi i ja jako osobisty świadek czynów
Mycielskiego poczytuję sobie za obowiązek oddać spra-
wiedliwość poległemu podporucznikowi”. Matkę Ludwi-
ka nazywano matką Machabeuszów, gdyż jej pięciu sy-

nów brało udział w Powstaniu Listopadowym. Trzech z
nich życiem spłaciło dług wobec Ojczyzny: Ludwik pod
Olszynką Grochowską, Józef Gajewski pod Ostrołęką i
Franciszek pod Rajgrodem. Rodzinę Mycielskich nazywa
się rodziną bohaterów.

Katarzyna Braszak
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Ludwik Mycielski - powstaniec listopadowy z naszego po-
wiatu.

Powstaniec listopadowy - Ludwik Mycielski

XI Mistrzostwa
w Zieleńcu!

Mieszkańców Powiatu Kościańskiego, miłośników
nart i sportowej rywalizacji zapraszamy na XI Mi-
strzostwa Powiatu Kościańskiego w narciarstwie
zjazdowym i snowboardzie. Zawody tradycyjnie od-
będą się w Zieleńcu w sobotę, 2 marca 2013 roku.
O szczegółach organizacyjnych poinformujemy Pań-
stwa w terminie późniejszym.                                   bj


