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Podczas VII sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego, która odbyła się 
12 czerwca 2019 roku, Rada w 
drodze uchwały jednomyślnie 

udzieliła Zarządowi Powiatu Kościań-
skiego absolutorium za wykonanie bu-
dżetu w roku 2018.
 Przed głosowaniem Starosta Kościań-
ski Henryk Bartoszewski przedstawił 
radnym informację z wykonania budżetu 
oraz działań Zarządu Powiatu i Staro-
stwa Powiatowego w roku 2018. W swoim 
wystąpieniu podkreślał, że wykonanie 
budżetu w roku poprzednim w dużej 
mierze należało do Zarządu V kadencji, 
na którego czele stali starosta Bernard 
Turski i wicestarosta Stefan Stachowiak. 
Starosta Bartoszewski gratulując swoim 
poprzednikom dobrze wykonanej pracy, 
zauważył, że był to budżet solidny, a 
inwestycje w dużej mierze oparte na 
pozyskanych środkach zewnętrznych.
Dochody w budżecie w roku 2018 za-
mknęły się w kwocie 93 829 804,92 zł i 
były wyższe niż te planowane na dzień 
1 stycznia 2018 roku o 9 375 447,92 zł. 
W strukturze budżetu 26% stanowiły 
subwencje, 15% dotacje celowe z budżetu 
państwa, 14% środki unijne. Dochody 
własne stanowiły natomiast 40%.
 Wydatki bieżące w 2018 roku za-
mknęły się w kwocie 60 579 161,78 zł. 
Z kolei wydatki inwestycyjne w kwocie 

Zarząd Powiatu z absolutorium 
35 659 277,41 zł stanowiły 38% kwoty 
wydatków ogółem. Środki te przeznaczo-
ne były głównie na inwestycje drogowe, 
oświatowe, pomoc społeczną, ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwo.
Na inwestycje drogowe w 2018 roku prze-
znaczono 34 108 141,35 zł. Dzięki czemu 
udało się zrealizować kilka ważnych 
inwestycji, wśród których znalazły się:
- Budowa i przebudowa drogi na odcinku 
od drogi wojewódzkiej nr 305 do węzła 
drogi S5 w Nietążkowie – 12 243 507,20 
zł,
- Przebudowa drogi Kobylniki – Nowy 
Białcz – 6 785 118,39 zł,
- Przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno 
– 1 349 732,62 zł,
- Przebudowa drogi Racot – Słonin – 
6 079 439,52 zł,
- Przebudowa drogi Racot – Gryżyna – 
Nowy Dębiec – 5 201 181,23 zł,
- Przebudowa drogi Stare Bojanowo – 
Spławie – 178 657,50 zł,
- Przebudowa drogi Lubiń – Bieżyń – 
283 172,75 zł.
 Ponadto samorząd Powiatu Kościań-
skiego w 2018 roku wydatkował kwotę 
263 020,31 zł na inwestycje związane 
z oświatą; 278 792,90 zł wydatkowano 
na zadania inwestycyjne realizowane 
domach pomocy społecznej, 65 000,00 
zł na zadania inwestycyjne związane 
z bezpieczeństwem, a 474 200,67 zł na inwestycje w ochronę zdrowia, 76 817,19 

zł na zadania inwestycyjne w zakresie 
gospodarki mieszkaniowej. Na zadania 
inwestycyjne w starostwie w 2018 roku 
wydatkowano kwotę 277 130,70 zł, z 
czego znaczna część przeznaczona została 
na funkcjonowanie Rady Powiatu.
 Na część inwestycji pozyskano środ-
ki zewnętrzne. W 2018 roku z budżetu 
państwa w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej pozyskano 4 921 059,00 zł. 
Pozyskane środki unijne w 2018 roku 
zamknęły się w kwocie 7 861 029,18 zł, 
zaś pomoc uzyskana od innych jedno-
stek samorządu terytorialnego to kwota 
7 475 890,00 zł.
 Starosta Henryk Bartoszewski  zwró-
cił również uwagę na inne działania 
Starostwa Powiatowego prowadzone w 
2018 roku. Dla mieszkańców powiatu 
udało się m.in. zorganizować kolejny 
już Powiatowy Rajd Rowerowy, Mi-
strzostwa Powiatu Kościańskiego w 
Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie 
w Zieleńcu oraz największą sportową 
imprezę powiatu – Międzynarodowy 
Kościański Półmaraton im. dra Hen-
ryka Florkowskiego. Ponadto w 2018 
roku Starostwo Powiatowe w Kościanie 
zorganizowało lub współorganizowało 
także szereg innych imprez oraz kon-

kursów skierowanych do mieszkańców 
powiatu kościańskiego. Szczególną uwa-
gę Starosta zwrócił na dwie wyjątkowe 
rocznice, które obchodziliśmy w roku 
2018 – 100-lecie wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego i 100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Obie te 
rocznice dominowały, jeśli chodzi o wy-
darzenia organizowane przez Powiat w 
2018 roku, a uwieńczeniem obchodów 
była grudniowa wizyta Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy w Kościanie.
 Na koniec starosta Bartoszewski 
podziękował wszystkim, którzy brali 
udział w realizacji budżetu, szczególnie 
zaś Zarządowi Powiatu Kościańskiego V 
kadencji: staroście Bernardowi Turskie-
mu, wicestaroście Stefanowi Stachowia-
kowi i członkom Zarządu – Grzegorzowi 
Ratajczakowi, Aleksandrowi Sowie i 
Mirosławowi Kaczmarkowi. Slajdy z 
prezentacji, która została przedstawiona 
radnym podczas sesji, znajdują się na 
stronie Powiatu Kościańskiego – www.
powiatkoscian.pl. 
 Zanim Rada wysłuchała wystąpienia 
starosty, po raz pierwszy Zarządowi udzie-
lone zostało wotum zaufania w oparciu o 
przygotowany Raport o stanie powiatu 
oraz przeprowadzoną w tej sprawie debatą. 
Raport o stanie powiatu znajduje się w 
Biuletynie Informacji Publicznej. hg

Zanim Rada Powiatu zagłosowała za przyznaniem Zarządowi absolutorium, informację 
o wykonaniu budżetu w 2018 roku przedstawił starosta Henryk Bartoszewski. 

Za wykonanie budżetu w 2018 roku obecny Zarząd i prezydium Rady podziękowali także 
Zarządowi V kadencji. 
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 Wójt Gminy Kościan 14 czerwca br. 
w Sangate Hotel Airport w Warszawie, 
podczas Wielkiej Gali „30 lat Wolności 
RP”, organizowanej przez Ogólnopolską 
Federację Przedsiębiorców i Pracodawców 
wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, 
Przemysłu i Usług odebrał statuetkę „Gmi-
ny 30-lecia Wolności RP”. Kapituła Kon-
kursowa i Rada Programowa, przyznając 
Gminie Kościan nagrodę, brała pod uwagę 
całokształt działań, które warunkowały 
rozwój gminy na przestrzeni ostatnich lat. 
Nasz samorząd uhonorowano za innowacyj-
ne i prorozwojowe działania inwestycyjne 
oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych 
w zakresie ochrony środowiska, działań pro-
ekologicznych, infrastruktury technicznej 
a także edukacji, kultury i sportu, polityki 
prorodzinnej. Samorząd ponadto musiał 

Gmina Kościan 
„Gminą 30-lecia Wolności RP”

wykazać się między innymi stabilną poli-
tyką finansową, poziomem pozyskiwania i 
wykorzystywania środków zewnętrznych i 
współpracą z przedsiębiorcami.
 Ogólnopolski Program Promocji Regionów 
„Samorządowa Marka Roku” to inicjatywa, 
której celem jest budowanie i umacnianie 
pozycji polskich samorządów jako silnych 
marek, potrafiących wykorzystać pojawiające 
się możliwości rozwoju, a tym samym uczynić 
swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we 
współpracy z mieszkańcami, turystami oraz 
przedsiębiorcami i inwestorami. W ramach 
Programu realizowany jest Ogólnopolski 
Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu, który 
od dekady promuje samorządy i buduje ich 
pozytywny wizerunek, a także umacnia 
pozycję gmin podnoszących standard życia 
mieszkańców. (md)

 W sali Kościańskiego Ośrodka Kultury 
odbyła się premierowa prezentacja piątego 
filmu z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. 
Bohaterem tego odcinka jest Pan Stani-
sław Mądry z Racotu. Człowiek niezwykle 
ciepły, skromny i nietuzinkowy. W doku-
mencie zatytułowanym „Byłem Żołnierzem 
Górnikiem” przypomniano historię osób 
niewygodnych politycznie dla ustroju PRL. 
Film opowiada o przymusowej pracy Pana 
Stanisława w kopalni „Bobrek”, do której 
został przymusowo wcielony i gdzie pra-
cował w batalionie żołnierzy – górników 
w latach 1952-1954. Historia naszego 

Byłem żołnierzem górnikiem!
bohatera to nie tylko górnictwo, to również 
czas okupacji i wysiedlenie całej rodziny do 
Niemiec. 
 W premierze filmu wzięła udział licz-
nie zgromadzona rodzina, znajomi Pana 
Stanisława oraz mieszkańcy Racotu. Nie 
zabrakło również twórcy dokumentu, Pana 
Krystiana Kozłowskiego, który przybliżył 
trud powstawania filmu. Organizatorami 
spotkania byli Gmina Kościan i Kościański 
Ośrodek Kultury. Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się z dokumentem, który 
znajduje się na stronie internetowej Gminy 
Kościan. (ml)

 Gimnazjaliści i ósmoklasiści z Gminy 
Kościan uzyskali dobre wyniki z tegorocz-
nych egzaminów końcowych. Wyniki uzyska-
ne przez uczniów z naszej gminy napawają 
optymizmem i są dowodem na bardzo dobrą 
pracę kadry pedagogicznej wykorzystującej 
potencjał uczniów i dobre tradycje naszych 
szkół. Z części matematyczno-przyrodniczej 
i z języka niemieckiego podczas egzaminu 
gimnazjalnego nasi uczniowie uzyskali 
wyniki znacznie lepsze od średnich w kra-
ju, województwie i powiecie. Z matematyki 
ich średni wynik to 47,83%, z przedmiotów 
przyrodniczych – 50,95%, a z podstawy 
języka niemieckiego – 64,24%. Część hu-

Dobre wyniki egzaminów szkolnych
manistyczna wypadła lepiej niż powiecie. 
Język polski gimnazjaliści napisali średnio 
na 60,75%, a historię i WOS na 58,68%. 
Egzamin z języka angielskiego okazał się 
nieco trudniejszy – uczniowie napisali go 
na 58,16% w części podstawowej. Równie 
dobrze poszło na egzaminie naszym ósmo-
klasistom. Najlepiej w powiecie napisali 
matematykę – średnio na 45,51%. Z języka 
polskiego uzyskali średni wynik 59,56%, z 
języka angielskiego – 46,04%, a z języka nie-
mieckiego, który okazał się trudny – 36,11%. 
Brawo! Gratulujemy uczniom, nauczycielom 
i rodzicom! Życzymy powodzenia podczas 
rekrutacji do wymarzonych szkół. (md)

 W dniach 13-15 czerwca 2019 szkoła 
w Starych Oborzyskach gościła uczniów i 
nauczycieli z zaprzyjaźnionego czeskiego 
Bohdalova. Spotkanie miało uroczysty 
charakter, ponieważ była to okazja do 
udziału w Gali szkoły podsumowującej 
pracę gimnazjum oraz podsumowania 
15- letniej współpracy szkół. W czasie wi-
zyty młodzież miała możliwość integracji 
podczas wspólnej zabawy na dyskotece, 
atrakcyjnych zajęć w mieszanych dru-
żynach oraz uroczystej Gali. Dyrektor 
Dagmara Laštovičková w swoim prze-
mówieniu podkreśliła jak wiele dzieci, 
młodzieży i nauczycieli wzięło udział 
w tej współpracy, jak wzajemnie się od 
siebie uczymy, motywujemy do coraz 
ciekawszych projektów, poznajemy nasze 

15 lat współpracy 
Starych Oborzysk i Bohdalova

regiony i kraje, ich kulturę i tradycje. 
Uczniowie czescy gromkimi brawami na 
stojąco potwierdzili te słowa. Również z 
naszej strony Dyrektor Żaneta Igłowicz- 
Nieć zapewniła o kontynuacji wymiany 
młodzieży polsko - czeskiej. Gali towa-
rzyszyła wystawa poświęcona 15-letniej 
współpracy. Były to głównie efekty wspól-
nych prac, zdjęcia, kroniki, pamiątki. 
Zdaniem uczniów międzynarodowe 
spotkania motywują do nauki języka 
angielskiego lub niemieckiego. Ośmie-
lają do samodzielnego i bezpośredniego 
kontaktu, zabawy, rozmowy z osobą 
obcojęzyczną. Przekonują o własnych 
możliwościach i potrzebie dobrej znajo-
mości języka obcego. W jubileuszowym 
spotkaniu uczestniczyli także przed-

stawiciele władz samorządowych 
Gminy Kościan z Wójtem Gminy 
Kościan Andrzejem Przybyłą, jego 
zastępcą Mirosławem Dudą oraz 
Starostą Bohdalova - Arnoštem 
Juda, który również podkreślał za-
lety tej współpracy, rozwijającej się 
na niwie samorządowej, oświatowej 
i strażackiej.
 Dwa tygodnie temu strażacy 
ochotnicy ze Starych Oborzysk goś-
cili w Bohdalovie na święcie tamtej-
szych strażaków, podczas którego 
Czesi otrzymali nowy wóz bojowy. 
Kolejne spotkanie między naszymi 
strażakami zaplanowano podczas 
XVI Europejskich i XIX Krajowych 
Zawodów Sikawek Konnych Racot 
2019, które odbędą się w dniach 
17-18 sierpnia br. w Racocie. (md)
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego
dla inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach wsi 
Krzan, Kokorzyn, Szczodrowo, Kiełczewo, Sepienko, Bonikowo. 

 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 
39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) 
zawiadamiam:
o podjęciu przez Radę Gminy Kościan uchwały Nr VI/45/19 z dnia 20 marca 
2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla  inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach wsi Krzan, Kokorzyn, Szczodrowo, 
Kiełczewo, Sepienko, Bonikowo.
o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych wraz z infras-
trukturą towarzyszącą w obrębach wsi Krzan, Kokorzyn, Szczodrowo, Kiełczewo, 
Sepienko, Bonikowo.          
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, 
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan.
 Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w 
formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, 64-
000 Kościan, ul. Młyńska 15, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres: sekretariat@gminakoscian.pl w terminie do dnia 01.08.2019r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kościan.

Administrator danych osobowych- Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kościan. 
Kontakt listownie: Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, przez elektroniczną skrzynkę po-
dawczą dostępną na stronie www.gminakoscian.pl, telefonicznie: 65 5121001. Inspektor ochrony danych- 
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl  Cele i podstawy przetwarza-
nia- Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) Państwa dane 
będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  Odbiorcy danych osobowych- Odbiorcami 
Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, 
z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych. Okres przechowywania danych- 
Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie  z  
dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania administracyjnego, a następnie - zgodnie z obowiązującą u 
administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  Prawa osób, których dane 
dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w 
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych.  Podanie przez Państwa danych osobowych  jest 
obowiązkiem wynikającym z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

Wójt Gminy Kościan

 Po raz trzeci w Nowym Dębcu, 25 
sierpnia 2019 roku, odbędzie się Kościan 
Triatlon. Jest to impreza organizowana 
wspólnie przez Gminę Kościan, Miasto 
Kościan i Powiat Kościański, a generalnym 
wykonawcą jest Paweł Kotas. Stosowne 
porozumienie zostało podpisane podczas 
konferencji prasowej w Starostwie Powia-
towym. W tym roku rozegrana zostanie 
rywalizacja na dystansach 1/4 i 1/8 Iron 

Kolejny triathlon przed nami
Man, duathlon dla dzieci GreatKids, zawo-
dy rodzinne GreatFamily, a także nowość 
– TRITRITRI (trzy razy dystans 300 m 
pływania, 10 km rowerem i 3 km biegu). 
Nowością będzie równie trasa kolarska w 
formie pętli na drodze powiatowej miedzy 
Nowym Dębcem a Racotem. Zachęcamy do 
zapisów indywidualnych oraz sztafet (np. 
sołeckich, firmowych, rodzinnych). Zapisy 
i szczegóły na www.greatman.pl  

 W dniu 14.06.2019 r. zostały podpisane 
umowy na budowę drogi z Pianowa do ul. 
Czempińskiej w Kościanie oraz na przebu-
dowę odcinka drogi gminnej w Pianowie. 
Budowy  drogi podejmie się Przedsiębior-
stwo Drogowe „DROGBUD” z siedzibą w 
Grabonogu za kwotę 2.109.056,39 zł. Za-
kres zadania obejmuje wybudowanie dro-
gi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 
m na terenie miejscowości Pianowo oraz 
5 m na terenie niezabudowanym. Łączna 
długość odcinka to 585 mb. Wzdłuż drogi 
powstanie również ciąg pieszo – rowerowy 
o szerokości 2,5 m. Odwodnienie drogi 
nastąpi przez nową kanalizacje deszczową 
oraz przebudowany rów infiltracyjny z 
rurą drenarską. Zostanie również zain-
stalowane oświetlenie uliczne LED-owe 
na obu odcinkach. 
 Przebudowę odcinka drogi gminnej w 
Pianowie o długości około 250 m zrealizuje 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - 
Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak 
z Czempinia za kwotę 459.450,29 zł. W 
ramach tego zadania zostanie wybu-
dowany nowy ciąg pieszo – rowerowy 
o szer. 2,5 m na całym remontowanym 

Budowa drogi 
Pianowo – ul. Czempińska w Kościanie

odcinku. Ponadto część istniejącej jezdni 
zostanie naprawiona poprzez frezowanie 
oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. 
Istniejąca kanalizacja deszczowa zostanie 
wyremontowana poprzez wymianę istnie-
jącego kolektora oraz studni rewizyjnych 
betonowych. Firmy mają czas na realiza-
cję inwestycji do końca października br. 
 Rozstrzygnięty został również prze-
targ na budowę drogi z Sierakowa do 
Kiełczewa o długości 1302 m wraz z jed-
nostronną ścieżką rowerową, wjazdami 
do nieruchomości oraz przebudową koli-
zji elektroenergetycznych. Wybudowana 
droga będzie miała szerokość 6 m, a 
ścieżka rowerowa 2 m, obie o nawierzchni 
bitumicznej z podbudową tłuczniową i 
poboczami o szerokości 0,75 m. Inwesty-
cję będzie realizowało również Przedsię-
biorstwo Drogowe „Drogbud” Gostyń Sp. 
z o.o. za kwotę ofertową 3.327.607,65 zł. 
Zadanie to jest kolejnym etapem budo-
wy ulicy Polnej do mostu w Kiełczewie i 
zostanie wsparte środkami krajowymi z 
Funduszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości 50 % kosztów kwalifikowanych. 
(md)

 W niedzielne popołudnie, 9 czerwca 
boisko w Racocie stało się areną zaciętej 
rywalizacji strażaków z ochotniczych 
straży pożarnych w Gminnych Zawodach 
Sportowo - Pożarniczych. Do turnieju 
przystąpiło 20 drużyn, w tym 6 kobiecych 
z  jednostek OSP z terenu gminy i miasta 
Kościan. Rywalizacja toczyła się zarówno 
wśród młodzieży oraz seniorów. Zawody 
składały się z dwóch części. Pierwsza 
to sztafeta, natomiast druga to zadanie 
bojowe polegające na rozwinięciu linii 
głównej tworzonej przez dwa odcinki węża 
do rozdzielacza oraz od rozdzielacza do 
linii gaśniczych zakończonych prądow-
nicą. Zawodnicy musieli strumieniem 
wody trafić w tarczę oraz strącić pachołki 
z podstaw. Młodzież swoje ćwiczenia wy-
konywała zgodnie z regulaminem CTiF. 
Musieli poprawnie wykonać rozwinięcie 
bojowe oraz pokonać bieg sztafetowy na 
400 metrów z przeszkodami.
 Klasyfikacja końcowa przedstawiała 
się następująco: w drużynie MDP dziew-
cząt I miejsce zajęła MDP Racot, II miej-
sce MDP Turew, zaś III – MDP Bonikowo; 

Gminne zawody 
sportowo-pożarnicze

w grupie chłopców startowały 4 drużyny i 
zajęli odpowiednio I - MDP Racot II, II – 
MDP Racot I, III - MDP Stare Oborzyska 
oraz IV – MDP Bonikowo; w kategorii 
kobiet: I miejsce KDP Racot, II miejsce 
KDP Stare Oborzyska, III miejsce KDP 
Turew; a w rywalizacji mężczyzn odpo-
wiednio I OSP Turew, II OSP Gryżyna, a 
tuż za nimi OSP Wyskoć.  
 Podczas zawodów rozegrano start 
równoczesny dwóch drużyn posiadających 
najlepsze czasy w ćwiczeniu bojowym w 
grupie „A” o puchar Wójta Gminy Kościan. 
Puchar zdobyła jednostka z OSP Turew, 
pokonując rywali z jednostki OSP Gryży-
na.
 Przeprowadzane co roku zawody 
sprawdzają poziom wyszkolenia i umie-
jętności jednostek OSP, a przy okazji 
jest to sprawdzian własnych możliwości, 
poznanie swoich słabych stron, co pozwala 
na lepsze przygotowanie się do prawdzi-
wych działań przeciwpożarowych. Poza 
tym zawody to emocjonująca rywalizacja 
dla zawodników i świetne widowisko oraz 
zabawa dla widzów. (ml)
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 Tegoroczne XXXIII Dni Kościana, trwa-
jące od 31 maja - 2 czerwca 2019r., zain-
augurowane zostały uroczystą sesją Rady 
Miejskiej Kościana. Jej obrady rozpoczął 
Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana 
Maciej Zielonka. W okolicznościowym prze-
mówieniu przypomniał szczególne rocznice 
2019r., przede wszystkim 100-lecie Odzy-
skania Niepodległości 1918/1919 i 100-lecie 
pierwszych po latach zaborów wyborów do 
samorządu miejskiego 1919r. Przybliżył 
także sylwetki pierwszych samorządowców 
Kościana, szczególnie Przewodniczącego 
Rady – dra Stanisława Nowakowskiego. 
Podczas sesji Jacek Olejniczak zaprezentował 
swoją pasję - zdjęcia Kościana oraz lokalnej 
przyrody. Sesja była okazją do uhonorowania 
osób i instytucji zasłużonych dla miasta Sta-
tuetką Nagrody „Kościan Dziękuje”. W tym 

Uroczysta sesja 
Rady Miejskiej Kościana

roku Kapituła Nagrody „Kościan Dziękuje” 
przyznała dwie nagrody zasłużonym osobom, 
które wybitnie przyczyniły się do rozwoju 
miasta. Laureatami Nagrody - statuetki 
„Kościan Dziękuje” zostali: lek. med. Jerzy 
Gnusowski - w dowód uznania za długoletni 
wkład pracy w rozwój kościańskiej ginekologii 
i położnictwa oraz liczne inicjatywy społeczne 
oraz Witold Ratajczak – w dowód  uznania za 
wieloletnią działalność na rzecz rozwoju koś-
ciańskiej koszykówki. Nagrody za osiągnięcia 
w nauce przyznano również najzdolniejszym 
uczniom kościańskich szkół. W części arty-
stycznej wystąpił młody zdolny kościański 
pianista Filip Kauch, obecnie uczeń II klasy 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Kościanie, a później zatańczyła nagrodzona 
i równie utalentowana młoda tancerka Wik-
toria Kuciak wraz z siostrą Zuzanną.

Tegoroczna uroczysta sesja Rady Miejskiej Kościana odbyła się w auli I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.

 W Dzień Samorządowca tj. 27.05 
Burmistrz Miasta Kościana Piotr Rusz-
kiewicz wraz z Zastępcą Burmistrza 
Przemysławem Korbikiem oddali hołd 
pierwszym przedstawicielom kościań-
skiego samorządu.

Złożyli hołd

 Samorządowcy złożyli wiązanki kwia-
tów na grobach pierwszego w niepodległej 
Polsce Burmistrza Miasta Kościana Stani-
sława Koszewskiego oraz pierwszego Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Stanisława 
Nowakowskiego.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. przystąpiły do wymiany rur metodą wykopu otwartego w ulicy 
Pogodnej i Fabrycznej. W zadaniu zostanie wyremontowana sieć i przyłącza do granicy posesji. 
Istnieje możliwość remontu przyłącza do budynku po uzgodnieniu kosztów z wykonawcą.

Trwa remont kanalizacji sanitarnej 

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Kościanie odbyło się XX Seminarium Historyków Po-
wstania Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było Dowódcom powstania i Wojska 
Wielkopolskiego 1918-1919r. Burmistrz Piotr Ruszkiewicz rozpoczął XX Seminarium 
Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

XX Seminarium Historyków 
Powstania Wielkopolskiego

 W dniu 27 maja w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kościanie odbyło się 
spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i 
Powiatów Wielkopolski z przedstawicielami 
samorządu lokalnego z kilku powiatów Połu-
dniowo – Zachodniej Wielkopolski. W spotka-

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski 

niu uczestniczył Burmistrz Miasta Kościana 
Piotr Ruszkiewicz, który zaprezentował 
przybyłym na spotkanie miasto Kościan.
 W trakcie spotkania samorządowcy 
dyskutowali na temat lokalnych problemów 
i wyzwań samorządowych.

W dniu 15 czerwca 2019 roku na kortach tenisowych UKS Smecz odbył się VII Turniej 
Tenisowy im. Władysława Radomskiego Senatora II RP - Zwyciężył Dawid Sendrowicz.
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Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości 

wyciąg z ogłoszenia o dziewiątym nieograniczonym przetargu ustnym 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nierucho-
mości oraz powierzchnia nieruchomości: Nieruchomości położone w Kościanie 
przy drodze krajowej nr 5.

L.p. Numer
działki

Numer księgi 
wieczystej 

Powierzch-
nia
działki w ha

Cena 
wywoławcza
netto w zł

Wadium
w zł

Wynagro-
dzenie za  
służebność 
w zł

1. 1396 PO1K/00028651/9 0.3786 250 000,00 50 000,00 3 100,00

2. 1397 PO1K/00029405/7 0.2517 160 000,00 32 000,00 2 300,00

3. 1398 PO1K/00054136/4 0.1335   85 000,00 17 000,00 1 300,00

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania  
w użytkowanie wieczyste: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin i miejsce przetargu: 06 sierpnia 2019r., Urząd Miejski Al. Kościuszki 
22 Kościan pokój nr 1, w następujących godzinach: działka nr 1396 – 9.00, działka  
nr 1397 – 9.15, działka nr 1398 – 9.30.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna 
treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej http://www.koscian.pl/  
i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-
-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomosciami-zagospodarowanie-przestrzenne.html 
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące przetargu: Urząd Miejski Kościana Wydział Gospodarki Przestrzennej  
i Mienia Gminnego Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan, telefon (65) 512 11 11 wew. 105.

W dniach 31 maja – 2 czerwca odbyły 
się Dni Kościana. Podczas święta miasta 
można było skorzystać z wielu atrakcji.  
W piątek i sobotę na parkingu przy krytej 
pływalni odbyły się koncerty Grzegorza  
Hyżego oraz Zespołu Video. W sobotę i nie-

XXXIII Dni Kościana
dzielę na Rynku odbywały się prezentacje 
artystyczne dzieci i młodzieży, występowały 
kabarety oraz zespoły muzyczne. Ponadto 
przy Szkole Podstawowej nr 1 zorganizo-
wane zostały: strefa dziecka, strefa małego 
archeologa oraz lunapark.

Koncert Grzegorza Hyżego podczas tegorocz-
nych Dni Kościana

Zespół VIDEO sobotni koncert na parkingu 
przy krytej pływalni

Dużym zainteresowaniem cieszyły się koncerty podczas XXXIII Dni Kościana 

Zlot Foodtrucków podczas tegorocznego święta miasta.

 W 5 czerwca Burmistrz Mia-
sta Kościana Piotr Ruszkiewicz 
odwiedził oddział przedszkolny 
mieszczący się w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. W. Broniewskie-
go w Kościanie oraz podarował 
przedszkolakom w trosce o 
ich bezpieczeństwo kamizelki 
odblaskowe. Kamizelki zostały 
przekazane także do innych 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych na terenie Kościana.
 Burmistrz Piotr Ruszkie-
wicz przedstawił korzyści z no-
szenia kamizelek odblaskowych 
poprawiających bezpieczeństwo 
na drodze. 

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych
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 Wielkopolski Urząd Wojewódzki opub-
likował listę zadań, które otrzymają do-
finansowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Lista została zatwierdzona 
przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na 
dofinansowanie w Wielkopolsce może liczyć 55 
zadań powiatowych i gminnych, w tym dwa 
zadania zgłoszone przez Powiat Kościański.
 Powiat Kościański do programu zgłosił 
dwie drogi powiatowe: odcinek Wyskoć Mała 
– Wyskoć do drogi powiatowej w Turwi oraz 
odcinek Brońsko – Nowy Białcz do drogi wo-
jewódzkiej nr 312 w Czaczu.
 W ramach zadania „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3584P na odcinku granica 
powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy 
Białcz – droga wojewódzka nr 312 (Czacz)” 
przebudowanych zostanie blisko 6 km drogi. 
Wartość zadania wyniesie ponad 6 mln zło-
tych, z czego ponad 3 mln złotych pochodzić 
będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pieniądze na drogi powiatowe 

 Na całej długości przebudowywanej drogi 
położona zostanie nowa nawierzchnia bitu-
miczna. Poza tym jezdnia zostanie poszerzona 
do 5,5 metra, a w Brońsku do 6 metrów. Na 
długości blisko 600 metrów po jednej stronie 
jezdni w Brońsku położony zostanie chodnik 
o szerokości 2 metrów. W Brońsku powstanie 
wyniesione przejście dla pieszych, a wjazdy na 
posesje wyłożone zostaną kostką betonową. Na 
wjeździe do Brońska wybudowana zostanie 
wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem 
toru jazdy. W Nowym Białczu i Brońsku wy-
budowane zostaną przystanki komunikacyjne 
z peronami. W niebezpiecznych miejscach, na 
przepustach i przy wyspie dzielącej ustawione 
zostaną bariery energochłonne. Przebudowane 
zostaną także cztery skrzyżowania z drogami 
gminnymi i powiatowymi. Ponadto pobocza 
zostaną wzmocnione pofrezem, zjazdy na pola 
utwardzone, w Brońsku na długości 550 me-
trów wybudowane zostanie odwodnienie drogi 
poprzez kanalizację deszczową. Wykonane 
zostaną także roboty mostowe, a w skrajni 
drogi obcięte zostaną gałęzie.

 Zakres prac przy realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3917P 
na odcinku Wyskoć Mała – Wyskoć – dro-
ga powiatowa nr 3899P (Turew)” obejmie 
przebudowę blisko 3,5 km drogi. Na całym 
jej odcinku położona zostanie nowa na-
wierzchnia bitumiczna, a jezdnia zostanie 
poszerzona do 5,5 metra. Na długości po-
nad 2,5 km położony zostanie chodnik. W 
Wyskoci wybudowana zostanie kanalizacja 
deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Wybu-
dowane zostanie także wyniesione przejście 
dla pieszych. Zjazdy na posesje wyłożone 
zostaną kostką brukową betonową, a zjaz-
dy na pola utwardzone. Ponadto pobocza 
wzmocnione zostaną pofrezem, droga bę-
dzie odwodniona poprzez odtworzenie, od-
mulenie skopanie rowów lub skarpowanie 
pobocza. Oznakowanie pionowe i poziome 
zostanie wymienione, a przy przejściu dla 
pieszych powstanie oznakowanie aktywne. 

Powstaną także przystanki komunikacyjne 
z peronami z kostki brukowej. W niebez-
piecznych miejscach ustawione zostaną 
bariery energochłonne. Ponadto w skrajni 
drogowej obcięte zostaną gałęzie.
 Całkowity koszt przebudowy tej drogi to 
ponad 6 mln złotych, ponad 3,7 mln pochodzić 
będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Oba zadania zrealizowane zostaną do końca 
października 2019 roku.
 Celem Funduszu Dróg Samorządowych 
jest przyspieszenie powstawania nowoczes-
nej i bezpiecznej infrastruktury drogowej 
na szczeblu lokalnym, poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i parametrów tech-
nicznych lokalnej sieci drogowej, a także 
poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i 
dostępności terenów inwestycyjnych.
 Na 55 zadań, które otrzymają dofinanso-
wanie 20 to zadania powiatowe, a 35 gminne. 
Na realizację zadań powiatowych przyznano 
blisko 60 mln złotych, natomiast na realiza-
cję zadań gminnych ponad 45,6 mln złotych.
hg

Przebudowa drogi na odcinku od Wyskoci Małej do drogi powiatowej w Turwi obejmie 3,5 km. 

Przebudowany zostanie 6-kilometrowy odcinek drogi od granicy powiatu kościańskiego przez 
Brońsko, Nowy Białcz do drogi wojewódzkiej w Czaczu. 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Kościanie obchodziła jubileusz 50 lat dzia-
łalności. W uroczystościach na zaproszenie 
dyrektor Grażyny Majchrzyckiej brały udział 
władze Powiatu na czele z Henrykiem Bar-
toszewskim, Starostą Kościańskim, a także 
poprzedni dyrektor Poradni J. Bachmiński 
samorządowcy, dyrektorzy szkół, dyrektor 
i pracownicy PCPR, dyrektorzy ośrodków 
działających w obszarze pomocy społecznej 
i zaprzyjaźnionych poradni z regionu. 
 Składający życzenia Henryk Bartoszew-
ski podkreślił znaczenie pracy Poradni dla 

50 lat Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej

Z okazji jubileuszu Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej w imieniu władz Powiatu 
życzenia dyrektor Grażynie Majchrzyckiej składali Henryk Bartoszewski, Starosta Koś-
ciański, Zbigniew Franek, Wicestarosta Kościański i Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Kościańskiego.  

najmłodszych mieszkańców powiatu. W 
życzeniach skierowanych na ręce dyrektor 
G. Majchrzyckiej napisał m.in. Państwa 
wiedza, profesjonalizm, czas i otwarcie na 
potrzeby dzieci dziesiątkom z nich pomo-
gło przezwyciężyć swoje niedoskonałości i 
zapewniło dobry start i rozwój. „Państwa 
praca to rzecz bezcenna”.
 Uroczystość była okazją do wspomnień, 
do przedstawienia wszystkich pracowników 
Poradni, a tym samym do zaprezentowania 
szerokiego zakresu działania Poradni i tego 
jak na przestrzeni lat zmieniał się jej profil.bj

 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Kościanie zaprasza do 
zamawiania map zasadniczych i ewiden-
cyjnych oraz wypisów przez internet bez 
kolejki!
 W tym celu należy skorzystać z  iWnio-
sku na stronie wniosek.powiatkoscian.pl
 Uruchomienie e-usług realizowane jest 
w ramach zadania „Dostawa i wdrożenie 
oprogramowania dla e-usług”, które jest 
częścią realizowanego przez Powiat Koś-
ciański projektu pn. „Tworzenie, moderni-

Geodezja bez kolejki
zacja i aktualizacja rejestrów publicznych 
oraz standardowych opracowań kartogra-
ficznych i tematycznych gromadzonych w 
Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz 
ich udostępnianie za pomocą e-usług”, 
realizowanego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
(WRPO 2014+) na lata 2014-2020: Osi Prio-
rytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne” 
Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 
„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów pub-
licznych”. hg

 W holu budynku przy al. 
T. Kościuszki 22 w Kościanie, 
siedzibie Starostwa Powia-
towego oraz Urzędu Miej-
skiego, zainstalowany został 
automatyczny defibrylator 
zewnętrzny AED.
 Defibrylator sfinansowany 
został wspólnie przez samo-
rządy Powiatu Kościańskiego 
oraz Miasta Kościana. Koszt 
urządzenia to 6 400 złotych.
 Defibrylator dostarczyła 
firma TB Service PLUS Ty-
moteusz Bączyk.
 Defibrylator zainstalowa-
ny został w specjalnej skrzyn-
ce w holu, przy głównym 
wejściu do budynku. hg

Automatyczny defibrylator w urzędzie
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie informuje, iż w 2019 r. Powiat 
Kościański ponownie przystąpił do reali-
zacji pilotażowego  programu „ Aktywny 
Samorząd”.
Program ten będzie finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych .
W 2019 r.  dla osób niepełnosprawnych rea-
lizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I 
Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i 
montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu adresowana do osób z dysfunkcją 
narządu ruchu z orzeczeniem o niepełno-
sprawności do 16. roku życia lub osób ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności
Obszar A zadnie 2 – pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy adresowana dla osób niepełno-
sprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z 
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności
Obszar A zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy adresowana dla osób niepełno-
sprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, w 
stopniu wymagającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego z orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności
Obszar A zadanie 4 - pomoc w zakupie i 
montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu adresowana dla osób niepełno-
sprawnych z dysfunkcją narządu słuchu z 
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności
Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania adresowana do osób 
z dysfunkcją wzroku lub obu rąk z orze-
czeniem o niepełnosprawności do 16. roku 
życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności
Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szko-
leń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i opro-
gramowania
Obszar B zadanie 3 - pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania adresowana do osób 
z dysfunkcją wzroku z orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności,
Obszar B zadanie 4 - pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania adresowana do osób z 
dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w 
komunikowaniu się za pomocą mowy z orze-
czeniem o niepełnosprawności do 16. roku 
życia lub ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności   
Obszar B zadanie 5 – pomoc  w utrzyma-
niu sprawności technicznej posiadanego 
sprzętu elektronicznego, zakupionego w 
ramach programu adresowana do osób z 
orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. 
roku życia lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności
Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego skutera 
lub wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym adresowana do osób z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności do 16. roku 
życia lub osób ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności
Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie pro-
tezy kończyny, w której zastosowano  nowo-
czesne rozwiązania techniczne adresowana 
do osób ze stopniem niepełnosprawności 
Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzyma-
niu  sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne 

PCPR ponownie przystąpił do programu
„Aktywny Samorząd”. Można ubiegać się o wsparcie! 

adresowana do osób ze stopniem niepeł-
nosprawności
Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie sku-
tera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do wóz-
ka ręcznego adresowana do osób dysfunkcją 
narządu ruchu powodującą problemy w 
samodzielnym przemieszczeniu się i posia-
dających zgodę lekarza specjalisty na użyt-
kowanie przedmiotu dofinansowania do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. 
roku życia lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności
Obszar D – pomoc w utrzymaniu  aktywno-
ści zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod 
opieką Wnioskodawcy, przebywającego w 
żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego 
typu opieką  (dziennego opiekuna, niani 
lub w ramach  klubu dziecięcego, punk-
tu przedszkolnego, zespołu wychowania 
przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w 
szkole) adresowana do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści, które są przedstawicielem ustawowym 
lub opiekunem prawnym dziecka
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym poprzez dofinan-
sowanie kosztów edukacji,
- w szkole policealnej, w kolegium, w szkole 
wyższej (studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia , jednolite studia magister-
skie, studia podyplomowe lub doktoranckie 
(trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły 
wyższe w systemie stacjonarnym (dzien-
nym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, 
zaocznym lub eksternistycznym, w tym 
też również za pośrednictwem Internetu), 
przewodu doktorskiego otwartego poza stu-
diami doktoranckimi, adresowana do osób 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. 

Terminy przyjmowania wniosków w 
2019 r.:
Moduł I 
od 03.06.2019 r. do 31.08.2019 r. 
Moduł II 
od 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dla wnio-
sków dotyczących roku akademickiego 
2019/2020) – semestr zimowy 
W  związku z przystąpieniem przez Powiat 
Kościański do SOW  - System Obsługi 
Wsparcia finansowego ze środków PFRON  
-   wnioski w zakresie Aktywnego Samorządu  
Moduł II  -   pomoc  w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym przyjmowane będą 
wyłącznie  w wersji elektronicznej. 
System SOW jest to nowoczesna platforma 
elektroniczna,  za pomocą której osoby nie-
pełnosprawne będą mogły złożyć  wniosek o 
dofinansowanie ze środków  PFRON, w razie 
potrzeby poprawić wniosek, korespondować 
z Realizatorem, podpisać umowę i rozliczyć 
przyznane dofinansowanie – wszystkie  te 
czynności będą realizowane drogą elektro-
niczną.   
Dostęp do systemu SOW  jest bezpłatny .
 Pełne korzystanie z systemu wymaga 
posiadania przez Wnioskodawcę  narzędzia 
autoryzacji – uwierzytelnienie przez profil 
zaufany ePUAP  lub  kwalifikowalnego  
podpisu elektronicznego.   
 Osoby zainteresowane skorzystaniem z 
dofinansowania proszone są o założenie pro-
filu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego 
podpisu elektronicznego.   
 Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my do skontaktowania się z pracownikami 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38,  tel. 65 
511-01-66 , 65 512-02-17.                  PCPR

 Szkoła Podstawowa Specjalna w 
Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Ko-
nopnickiej w Kościanie prowadzona przez 
Powiat Kościański otrzymała dofinanso-
wanie w programie „Posiłek w szkole i w 
domu”. 
 Listę podmiotów, które otrzymają 
wsparcie w ramach programu opubliko-
wał Urząd Województwa Wielkopolskiego. 
Łącznie w ramach programu na terenie 
województwa wielkopolskiego wspartych 
zostanie 77 podmiotów. Szkoła Specjalna 
otrzyma blisko 70 tys. złotych na doposa-
żenie kuchni i stołówki. 

Pieniądze na doposażenie kuchni i stołówki

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej  
w Kościanie dostanie blisko 70 tys. na doposażenie szkolnej kuchni i stołówki. 

 Rządowy program „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019-2023 został wpro-
wadzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018 r. i zastąpił program 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
„Posiłek w szkole i w domu” zapewnia 
pomoc zarówno osobom starszym, niepeł-
nosprawnym, o niskich dochodach, jak i 
dzieciom, które wychowują się w rodzi-
nach znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. W Zespole Szkół Specjalnych 
realizowany będzie moduł dotyczący dopo-
sażenia i poprawy standardu działającej 
kuchni. hg

 Powiat Kościański otrzymał dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charak-
terze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 na 
budowę siłowni zewnętrznej wraz ze strefą 
relaksu przy hali sportowej w Kościanie. 
 Siłownia wraz ze strefą relaksu będzie 
miała powierzchnię 204,5 m2. Teren, na 
którym wybudowana zostanie siłownia 
znajduje się wzdłuż boiska wielofunkcyj-
nego. 
 Na terenie obiektu poza urządzeniami 
do ćwiczeń dla młodzieży powyżej 14. roku 
życia lub o wzroście powyżej 140 cm oraz 
dorosłych (rower podwójny, krzesło do wyci-

Będzie siłownia zewnętrzna 
przy hali sportowej w Kościanie

skania podwójne, poręcze i ławka, orbitrek 
i narciarz, prasa nożna i wioślarz, orbitrek 
i biegacz), ustawione zostaną także m.in. 
dwa stoły z siedziskami do gry w szachy/
warcaby i karty. 
 Kosztorysowa wartość zadania wyniosła 
65 303 złote, z Ministerstwa Powiat otrzy-
ma 25 000 złotych. 
 Celem programu jest budowa ogólno-
dostępnych, bezpłatnych stref sportowo-
-rekreacyjnych, które mają szansę stać się 
miejscem pierwszej aktywności fizycznej 
dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, 
które podniosą w sposób znaczący estety-
kę przestrzeni publicznej i poprawią ja-
kość życia mieszkańców danego obszaru.

hg

Siłownia zewnętrzna powstanie przy hali sportowej w Kościanie. 
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Powiat Koœciañski

Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 1 lipca 2019
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 2 lipca 2019
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 3 lipca 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 4 lipca 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 5 lipca 2019
Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 6 lipca 2019
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 7 lipca 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 8 lipca 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 9 lipca 2019
Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 10 lipca 2019
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 11 lipca 2019
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 12 lipca 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 13 lipca 2019
Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 14 lipca 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 15 lipca 2019
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 16 lipca 2019
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 17 lipca 2019
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 18 lipca 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 19 lipca 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 20 lipca 2019

Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 21 lipca 2019
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 22 lipca 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 23 lipca 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 24 lipca 2019
Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 25 lipca 2019
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 26 lipca 2019
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 27 lipca 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 28 lipca 2019
Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 29 lipca 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 30 lipca 2019
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 31 lipca 2019
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 1 sierpnia 2019
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 2 sierpnia 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 3 sierpnia 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 4 sierpnia 2019
Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 5 sierpnia 2019
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 6 sierpnia 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 7 sierpnia 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 8 sierpnia 2019
Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 9 sierpnia 2019
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 10 sierpnia 2019

Dyżury aptek w lipcu i sierpniu
Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w  lipcu i sierpniu 2019 roku. Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne 
apteki na terenie miasta Kościana. 

Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 11 sierpnia 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 12 sierpnia 2019
Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 13 sierpnia 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 14 sierpnia 2019
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 15 sierpnia 2019
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 16 sierpnia 2019
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 17 sierpnia 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 18 sierpnia 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 19 sierpnia 2019
Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 20 sierpnia 2019
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 21 sierpnia 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 22 sierpnia 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 23 sierpnia 2019
Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 24 sierpnia 2019
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 25 sierpnia 2019
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 26 sierpnia 2019
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 27 sierpnia 2019
Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 28 sierpnia 2019
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 29 sierpnia 2019
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 30 sierpnia 2019
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 31 sierpnia 2019

 Zarząd Powiatu Kościańskiego, 10 czerw-
ca 2019 roku, podjął uchwałę w sprawie 
podziału środków na dofinansowanie zadań 
realizowanych w ramach programu „Wakacje 
na sportowo dla dzieci i młodzieży”. Zarząd 
na wsparcie ponadgminnych zadań, których 
celem jest  wspieranie aktywnej formy wy-

Powiat wsparł 20 zadań 
w ramach projektu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”

 Od 2007 roku Starostwo Powiatowe w 
Kościanie wraz z kołami łowieckimi dzia-
łającymi na terenie powiatu kościańskiego 
oraz przy współpracy ze Stacją Badawczą 
Polskiego Związku Łowieckiego w Czempi-
niu realizuje „Program regulacji liczebności 
lisa w obwodach łowieckich na terenie po-
wiatu kościańskiego w celu restytucji zająca 
szaraka”.
 Efekty programu są już widoczne. Zają-
ce są wreszcie na naszym terenie częściej 
widziane.
 Naukowcy są zdania, że takie progra-
my są skuteczne, ale dla lepszej ochrony 
małych zwierząt żyjących na terenach 
rolniczych istnieje konieczność nie tylko 
ograniczenia liczby drapieżników, ale tak-
że stworzenia zającom i innym gatunkom 
dogodnych warunków do bytowania.
 Realizując wspomniany program Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie po raz kolejny 
zakupiło ziarna gorczycy i bezpłatnie prze-
każe je zainteresowanym rolnikom.
 Chętnych do wysiania gorczycy zapra-
szamy do zgłaszania się do 30 czerwca 2019 
roku telefonicznie (pod numerem telefonu 
65 512 74 31) lub osobiście w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy 
ul. Gostyńskiej 48, p. 203.
 Istnieje również możliwość zgłaszania 
zainteresowania ziarnem u przedstawicieli 
kół łowieckich działających na terenie po-
wiatu kościańskiego.
 Zgłaszający musi podać dane osobowe, 
ilość materiału siewnego, numer geode-
zyjny działki, na której gorczyca będzie 
wysiana. 
 W minionych latach zmienił się system 
uprawy gleb. Kiedyś poplony należały do 
stałych elementów płodozmianu. Wspo-
magały rolników w utrzymaniu żyzności 
gleb i służyły jako dodatkowe źródło paszy. 
Wraz z intensyfikacją produkcji, gdy pod-
stawą technologii stały się nawozy i środki 
ochrony roślin, a głównym celem zysk eko-
nomiczny, z pól zaczęły znikać poplony.
 Korzyści wynikające ze stosowania 
poplonów to między innymi: wzbogacenie 
gleby w substancję organiczną i składniki 
mineralne, wzrost plonów, zapobieganie 
erozji wietrznej i wodnej, zmniejszenie 
zachwaszczenia, możliwość pozyskania do-
datkowej paszy jesienią i wczesną wiosną, 
zmniejszenie negatywnych efektów suszy, 
a także stworzenie zającom i innym małym 
mieszkańcom pól bezpiecznych miejsc by-
towania, zapewniających schronienie przed 
drapieżnikami. bj

Gorczyca dla rolników 
z powiatu kościańskiego

 Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał 
nagrody i wyróżnienia sportowcom i trenerom 
z Ziemi Kościańskiej, którzy w 2018 roku 
osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 
Spotkanie podczas którego wręczono nagrody 
finansowe odbyło się w środę, 19 czerwca  
2019 roku w sali SP ZOZ. Wyróżnionym w 
imieniu Zarządu Powiatu pogratulowali: 
Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański 
i Wicestarosta Zbigniew Franek.
 Nagrodzeni sportowcy: Mirosław Hert-
manowski, Armfight Piaseczno, Michał 
Kurasiński,  Uczniowski Klub Sportowy 
SOKÓŁ Krzywiń, Klaudia Banaszak, 
Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ 
Krzywiń, Dawid Marciniak, Uczniowski 

Nagrodzeni sportowcy i trenerzy
Klub Sportowy SOKÓŁ Krzywiń, Joanna 
Maślak, Gminny Ludowy Klub Sporto-
wy „Orlęta” Czacz, Edward Karpiński, 
Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA” 
Lipno, Kacper Otto, Alliance Kościan. Z 
Klubu Sportowego „KOBRA KOŚCIAN”:  
Damian Szczepański, Paulina Rybak, 
Wiktoria Zalesińska, Łukasz Kubańda, 
Adam Szymanowski, Łukasz Chruścicki, 
Szczepan Zimmermann, Tomasz Olejni-
czak, Agnieszka Nowak, Robert Zalesiński, 
Agnieszka Dąbrowska-Posała, Andrzej 
Rusek. Nagrodzono także: Antonina Opas, 
Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich 
„BUDOKAN” Astromal Sekcja  Leszno, 
Nikodem Dworczak, WMLKS Nadodrze 
Powodowo, Zuzanna Kubacha, AT Ange-

lique Kerber Puszczykowo, Aleksander 
Opas, Wrocławski Klub Sportów Azjaty-
ckich „BUDOKAN” Astromal Sekcja Lesz-
no, Wiktor Włodarczak, KS RAPID Śrem, 
Szymon Sobiech, Biofarm Basket Poznań, 
Klaudia Murza, Klub Sportowy „KOBRA 
KOŚCIAN”. Ponadto Zarząd nagrodził za-
wodników Klubu Karate „Gottsu” Kościan: 
Bartosz Biegański, Joanna Smętkowska, 
Alan Szmatuła, Katarzyna Posała.
 Zarząd Powiatu Kościańckiego wyróżnił 
także trenerów. Nagrody otrzymali: Marek 
Maślak, Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„Orlęta” Czacz, Sławomir Ceglarek, Ucz-
niowski Klub  Sportowy SOKÓŁ Krzywiń, 
Roman Szymkowiak, Klub Sportowy „KO-
BRA KOŚCIAN”.  bj

poczynku, realizowanego w ramach imprez 
sportowo – rekreacyjnych, trwających nie kró-
cej niż pięć kolejnych dni przeznaczył 43 700 
złotych. Do Starostwa wpłynęło 25 ofert. 
Pięć ofert nie spełniło wszystkich warunków 
określonych w regulaminie programu. Naj-
większa przydzielona kwota dofinansowania 

wyniosła 3 500 złotych, a najniższa 1 200 
złotych. Wszystkie dofinansowane zadania 
muszą być zrealizowane w terminie od 22 
czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.
 Szczegóły znajdują się w uchwale do-
stępnej na stronie Starostwa Powiatowego 
w Kościanie.  bj 


