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Samorz¹dowyOrêdownik

Pacjenci oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ko-
ściańskim SP ZOZ są już hospitalizowani w nowym miejscu. Nowocze-
sny oddział powstał w tzw. „pawilonie chirurgicznym”. Prace budowla-
ne finansowane z budżetu powiatu były prowadzone w ubiegłym roku.

Oddział zajmuje 350 metrów kwadratowych powierzchni. Na od-
dziale znajduje się 14 łóżek. Trzy z nich to łóżka w dużej sali poopera-
cyjnej. Na oddziale mamy dwa pokoje dwuosobowe, pozostałe to jedno-
osobowe - informuje Andrzej Hertmanowski, dyrektor szpitala ds. in-
frastruktury. Co szczególnie podnosi standard świadczonych usług to
to, że każdy z pokoi ma swoją łazienkę. Do dyspozycji pacjentów z
oddziału ortopedii jest także dodatkowa, duża łazienka przystosowa-
na dla osób niepełnosprawnych i dla osób, które przeszły zabiegi ope-
racyjne. Poza salami chorych, na oddziale znajduje się sala zabiego-
wa. Na potrzeby oddziału zakupiono nowe meble, materace i kilka
nowoczesnych łóżek.

Uruchomienie oddziału było możliwe dzięki modernizacji i ada-
ptacji 2 piętra pawilonu szpitalnego. W ramach prac zamontowano
nowe okna oraz instalacje niskoprądową, elektryczną, gazową, sys-
tem wentylacji i instalacji sanitarnych, położono wykładziny i poma-
lowano ściany. We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach za-
montowano podwieszane sufity. Dla sprawnego funkcjonowania tej
części szpitala wybudowano szyb i zamontowano windę. Poza pomiesz-
czeniami uruchomionego oddziału ortopedii remont przeprowadzono
także w pomieszczeniach, w których będzie znajdował się oddział chi-
rurgii.

Koszt przeprowadzonych prac i zrealizowanych zakupów wyniósł
w ubiegłym roku prawie 4 miliony złotych. Pieniądze pochodziły z bu-
dżetu Powiatu Kościańskiego. Inwestycje w szpitalu wsparły także
samorządy: Kościana, Gminy Kościan i Miasta i Gminy Krzywiń.
W tym roku Zarząd Powiatu również przeznaczy środki na inwestycje
zapewniające rozwój kościańskiego Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej. Planowana dotacja wyniesie 2.020.000 zło-
tych. Środki te zostaną przeznaczone na budowę nowego bloku opera-
cyjnego, składającego się z trzech sal operacyjnych i na przygotowanie
pomieszczeń pod sterylizatornie.                                                              bj

Oddział już dla pacjentów
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miasto Koœcian

Do koñca lutego br. mieszkañcy Koœciana zobowi¹zani s¹ z³o-
¿yæ w Urzêdzie Miejskim Koœciana deklaracje o wysokoœci op³a-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spowodowa³a to zmiana systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, która nak³ada na gminy zadania zwi¹zane ich od-
bieraniem. Obowi¹zek z³o¿enia deklaracji spoczywa na w³aœcicie-
lu, wspó³w³aœcicielu, u¿ytkowniku wieczystym, u¿ytkowniku,
najemcy lub innym podmiocie. W przypadku spó³dzielni miesz-
kaniowej lub wspólnoty to zarz¹dca jest zobowi¹zany z³o¿yæ
deklaracjê ze wskazaniem liczby mieszkañców i wyliczeniem kwoty
op³aty. Mieszkañcy, którzy bêd¹ segregowaæ œmieci zap³ac¹ 10
z³/osoby, za œmieci niesegregowane 14 z³/osoby.

Informacje w zakresie wype³niania deklaracji i funkcjonowa-
nia systemu dostêpne s¹ na stronie internetowej www.koscian.pl,
uzyskaæ je te¿ mo¿na: w Wydziale Ochrony Œrodowiska i Dzia³al-
noœci Gospodarczej Urzêdu Miejskiego Koœciana tel. 65 512 18
38, 65 512 14 66 wew. 216, 203, tel. 65 512 11 11 wew. 309 (do
28.02.2013 – w godz. 7-20), drog¹ mailow¹: koscian@koscian.pl,
kos@koscian.pl, a tak¿e w Zwi¹zku Miêdzygminnym „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu, ul. 24
Stycznia 25 – tel. 61 28 26 303, e-mail: czo.selekt@czempin.pl,
na stronie internetowej selekt.czempin.pl.

Śmieci po nowemu

Przypominamy, że do końca lutego br. przyjmowane
będą wnioski o przyznanie nagrody miasta Kościana „Ko-
ścian Dziękuje”.

Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez: Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i
kluby radnych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrza Mia-
sta Kościana, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzysze-
nia oraz organizacje społeczne i gospodarcze działające na
terenie miasta oraz co najmniej 50 mieszkańców miasta.

Formularz wniosku dostępny jest na miejskiej stro-
nie internetowej www.koscian.pl, w zakładce Nagrody
Miasta Kościana.

Nagroda w formie statuetki, przyznawana jest raz w
roku przez Kapitułę Nagrody, a wręczana przez Burmi-
strza Miasta Kościana przy okazji Dni Kościana.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana,
tel. 65 5126217.

Nagroda
„KOŚCIAN DZIĘKUJE”

Na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2013r. Rada Miej-
ska Kościana podjęła uchwałę zatwierdzającą nowe tary-
fy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych
urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Kościana.
Zatwierdzone taryfy przedstawiają się następująco:
- cena netto za 1m3 wody pobieranej z wodociągów Gminy
Miejskiej Kościan przez gospodarstwa domowe i przemysł
wynosi 2,74 zł, podwyżka o 4 grosze tj. 1,48%;
- cena netto za 1m3 ścieków odprowadzanych do oczysz-
czalni ścieków wynosi dla gospodarstw domowych 3,99 zł,
a dla przemysłu 4,37 zł; podwyżka odpowiednio o 21 i 25
groszy;

Cena netto ogółem za dostawę i odbiór 1m3 wody i ście-
ków z gospodarstw domowych w okresie obowiązywania ta-
ryf wynosić będzie 6,73 zł, wzrost o 25 groszy. Ustalono tak-
że miesięczne opłaty abonamentowe dla odbiorców wody.

Nowe taryfy obowiązywać będą od 1 marca 2013r.

Stawki opłat
za wodę i ścieki

W terminie od 1 do 31 marca br. w placówkach oświa-
towych w Kościanie będą trwały zapisy na kolejny rok
szkolny do przedszkoli, oddziałów zerowych oraz klas
pierwszych w szkołach podstawowych. Dotyczy to również
dzieci już uczęszczających do przedszkoli i zerówek. Drzwi
otwarte w przedszkolach zaplanowane są na sobotę 2
marca br. w godz. 10.00-12.00. Wszystkie osoby zaintere-
sowane zapisaniem dziecka do przedszkola, zerówki lub
klasy pierwszej, prosimy o kontakt z wybraną placówką,
gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

Zapisy do przedszkoli

W 94. rocznicę rozejmu w Trewirze 16 lutego 2013r. Ko-
ścian zmienił się w miasto powstańcze. Podczas żywej lekcji
historii, w przestrzeni miejskiej odtworzone zostały „małe
zwycięstwa” skautów i uczczono pamięć bohaterów Powsta-
nia Wielkopolskiego. Grę Patronatem Honorowym objęli:
Marszałek Marek Woźniak oraz Dowódca 4. Zielonogórskie-
go Pułku Przeciwlotniczego ppłk Mirosław Szwed, którzy rów-
nież wzięli udział w działaniach rekonstrukcyjnych. Autorem
scenariusza i wykonawcą gry był rekonstruktor Wojciech Na-
wrot z Grupy Artyleria z Poznania.

W drugiej edycji gry miejskiej pn. „Kryptonim Wolność”
ponownie przypomniana została historia zdobycia broni z nie-
mieckiego arsenału usytuowanego w szpitalu psychiatrycz-
nym w Kościanie, którą przeprowadzono się w nocy z 29 na 30
grudnia 1918 roku przez grupę nastoletnich harcerzy z ko-
ściańskiej Rezerwy Skautowej im. Jana III Sobieskiego i wy-
zwolenia przez nich miasta.

Poprzez rekrutację elektroniczną przez miejską stronę in-
ternetową, gdzie należało zgłosić grupę 5 do 8 osób i wyzna-
czyć dowódcę-łącznika, grupa otrzymywała pierwsze instruk-
cje gry.

Od godzin porannych w mieście zauważyć można było ruch
i zbieranie się ludzi w podgrupy. Na Ratuszu w oknie zawisła
czerwona flaga. Młodzi skauci zgłaszali się do punktu mobi-
lizacyjnego w Ratuszu, gdzie byli wprowadzani w tajniki cze-
kających ich tego dnia zadań, spotykali się na odprawie z
dowódcą podziemia w Kościanie i pozowali też do legityma-
cyjnych zdjęć. Podobnej rejestracji podlegali w tym roku tak-
że dziennikarze, którzy otrzymali status i opaski korespon-
dentów wojennych. Gracze byli prowadzeni tajnymi misjami
przez miejsca związane z powstaniem, zdobywając punkty
za wykonanie zadań.

Zmobilizowanych zostało łącznie 106 osób w 18 grupach.
Byli wśród nich nie tylko kościaniacy, przyjeżdżali także miesz-
kańcy Leszna, Rawicza, Wschowy, Oborzysk czy Nietążkowa.
Gracze sukcesywnie rozsyłani byli do różnych punktów kon-
taktowych jak np. Komisja lekarska poborowa, Fryzjer, wy-
konywanie Proporców drużyn, czy zdjęć pamiątkowych w Ko-
ściańskim Ośrodku Kultury. W leśnej scenerii w Parku Miej-
skim „skauci powstańcy” przechodzili szkolenie wojskowe,
budowali umocnienia strzelnicze, ćwiczyli także rzuty grana-
tem do celu. Nie obyło się również bez Tajnych Kompletów,
gdzie gracze wykazując się wiedzą z historii Kościana, roz-
wiązywali krzyżówkę, której hasło było wskazówką do dal-
szych działań. Musieli odnaleźć Tablicę pamięci Franciszka
Masztalerza, oddając hołd bohaterowi. Byli też wciągani do
gry przez szulera, który znał hasło dnia niemieckich wartow-
ników. Jedną z ciekawszych, najbardziej emocjonujących i ob-
leganych misji, było aresztowanie i rozbrojenie niemieckiego
oficera Reymana, którego wabiły przechodzące kobiety. Rów-

Graliśmy pod „Kryptonimem Wolność”
nie ekscytująca okazała się akcja odszukania Dezertera i
bezpiecznego doprowadzenia go do siedziby skautów. Nato-
miast kulminacyjną była misja Arsenał, polegająca na odbi-
ciu broni z Garnizonu niemieckiego, mieszczącego się w obec-
nym sanatorium. Należało niezauważenie przedostać się
przez patrole niemieckie i wykraść broń i amunicję z jednego
z budynków. Rozbrojenie Niemców bez użycia siły i jednego
wystrzału, pozwoliło uzbroić powstańców w Kościanie i okoli-
cy. Na Placu Paderewskiego skauci w towarzystwie przypad-
kowego przechodnia składali symboliczny kwiat pod Pomni-
kiem Powstańców i oddawali cześć bohaterom. Prowadzeni
instrukcjami odszukiwali Kwatery Obrońców Rzeczypospoli-
tej 1919-1921 na starym cmentarzu parafialnym i grobu jed-
nego z powstańców. Składali też znicze przy mogiłach powstań-
ców. Nazwisko odnalezionego bohatera, Janusza Czaplickie-
go, było kluczem do rozwiązania, z którym należało zgłosić się
do Ratusza.

W tym dniu gazeciarze rozdawali okolicznościową „Gaze-
tę Polską” stylizowaną na 1919 rok, przygotowaną przez ko-
ściańskich regionalistów pod red. Jerzego Zielonki. Okrzyka-
mi „Wybuchło Powstanie”, „Paderewski w Poznaniu”, „Wy-
zwolony Kościan”, zachęcali przechodniów do wzięcia publi-
kacji. W centrum miasta przechadzali się ludzie w styliza-
cjach sprzed blisko wieku. Natomiast na ul. Wrocławskiej
oddziały niemieckie miały ustawioną wartownię i prowoka-
cyjnie zatrzymywały mieszkańców.

O 16.30 na kościańskim Rynku odbyło się zakończenie
gry z podsumowaniem i rozdaniem nagród. Czerwoną flagę
zastąpiły barwy narodowe i powstańcze. Dyrektor Ośrodka
Kultury Janusz Dodot wcielił się w rolę ppor. Józefa Gomer-
skiego, który dowodził powstaniem m.in. w Kościanie. Przy-
bliżył treść Traktatu rozejmowego w Trewirze z 16 lutego
1919r., zawartego pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemiec-
kim. Na zakończenie rozdane zostały nagrody, pamiątkowe
legitymacje z treflami powstańczymi oraz płyty z utworami
zespołów rockowych „Potrafimy zwyciężać” Powstanie Wiel-
kopolskie.

Zwyciężyła drużyna w składzie: Mariusz Zakrzewski, Ma-
rysia Zakrzewska, Zosia Szabel-Zakrzewska, Przemek Sza-
bel, Adam Szabel. II miejsce zajęła grupa w składzie: Monika
Marcinowska, Julia Andrzejewska, Alicja Suszka, Filip Klu-
czyński, natomiast III miejsce grupa: Dominik Nawrot, Ka-
mil Markiewicz, Eryk Nowak, Karol Zakrzewski, Kamil Gnu-
sowski, Bartosz Sekuła, Damian Michalski.
 Niebawem na miejskiej stronie internetowej www.gramiej-
ska.koscian.pl znajdą Państwo portfolio drugiej edycji gry.
Zwieńczeniem obchodów był koncert zespołu „Luxtorpeda”,
który zagrał pod hasłem „Za Wolność” 24 lutego 2013r. w
KOK-u. Podczas występu, połączył młodzież i dorosłych, fa-
nów mocnego rocka z dobrymi tekstami.
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W sali Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Po-
znaniu, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył od-
znaczenia państwowe. Zasłużeni Wielkopolanie uhonoro-
wani zostali m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżami Wolności i Solidarności, Krzyża-
mi Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę i Meda-
lem za Ofiarność i Odwagę. Wśród odznaczonych znaleźli
się też mieszkańcy Gminy Kościan. Srebrni Krzyżami uho-
norowano:

Krzysztofa Jankowskiego, który aktywnie uczestni-
czy w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy Kościan i powiatu kościańskiego. Jest człon-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokorzynie. Dh
Krzysztof starał się o wyposażenie jednostki w nowszy
sprzęt ratowniczo - gaśniczy. Bardzo dobrze współpracuje
z dyrekcją miejscowej szkoły poprzez organizowanie po-
gadanek. W sposób perfekcyjny przygotował naradę z dru-
żynami uczestniczącymi w Europejskich i Krajowych Za-
wodów Sikawek Konnych oraz podsumowanie zespołów
roboczych uczestniczących w organizacji tych zawodów. Jest
w Komitecie obchodów Jubileuszu 80-lecia jednostki OSP
Kokorzyn. Uczestniczy wraz z jednostką w zabezpiecza-
niu różnych uroczystości organizowanych na terenie po-
wiatu kościańskiego. Dh Krzysztof pracuje społecznie w
utrzymaniu czystości i sprawnego działania urządzeń w
świetlicy wiejskiej. Pomaga w organizacji narad i szkoleń
dla członków OSP organizowanych przez Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Kościanie. Za swoją pracę
społeczną jest ceniony przez mieszkańców wsi Kokorzyn.
Jest znanym społecznikiem na terenie gminy Kościan.

Jerzego Żurka, aktywnego członka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kokorzynie, który pełnił funkcję Naczelnika. Jest
mechanikiem, kierowcą, dowódcą sekcji. Cechuje go wielka
sumienność w wykonywaniu zadań. Przyczynił się do tego,
że jednostka z Kokorzyna od roku 2003 należy do czołowych
jednostek na terenie Gminy Kościan i w zawodach pożarni-
czych zajmuje czołowe miejsca. W czasie pełnienia służby
strażaka ochotnika uczestniczy rokrocznie w wielu akcjach
ratowniczo gaśniczych, gdzie niejednokrotnie jest dowódcą
akcji. Przepracował bardzo wiele godzin społecznie podczas
prac przy organizacji Europejskich i Krajowych Zawodów
Sikawek Konnych, podczas organizacji różnego rodzaju Za-
wodów Sportowo - Pożarniczych przygotowując strażaków
ze swojej jednostki do Zawodów. Dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu jednostka OSP Kokorzyn w latach 2003-2012 otrzy-
mała nowoczesny sprzęt pożarniczy. Wiele godzin poświęca
na prace społeczne związane z zagospodarowaniem terenu
wokół strażnicy oraz na prace remontowe w garażach i po-
mieszczeniach socjalnych. Jest doskonałym mechanikiem.
To dzięki właściwej konserwacji i drobnym naprawom sprzęt
będący na wyposażeniu jednostki jest zawsze sprawny. Fran-
ciszka Wojciechowskiego, który jest znanym działaczem
publicznym na terenie Gminy Kościan. Od 33 roku życia jest
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokorzynie. Z uwagi
na fakt, iż bardzo aktywnie włączył się w nurt działalności
strażackiej wybrano go na członka Zarządu OSP Kokorzyn,
a obecnie pełni drugą kadencję funkcję Prezesa Zarządu. W
czasie swojej służby w Ochotniczej Straży Pożarnej, syste-
matycznie dąży do powiększania szeregów członków OSP
oraz podnoszenia ich sprawności. Bardzo wiele swojego wol-
nego czasu poświęca działalności związanej z prewencją prze-
ciwpożarową. Dzięki Jego staraniom przeprowadzono remont
strażnicy, założono nową bramę, poprawiono warunki so-
cjalne dla strażaków, pozyskano różny sprzęt i umunduro-

wanie pożarnicze. Pan Franciszek Wojciechowski pracuje
społecznie podczas różnych przedsięwzięć organizowanych
na terenie gminy, powiatu. Kierowana przez niego Jednost-
ka OSP Kokorzyn osiąga bardzo dobre wyniki sportowe na
terenie gminy, członkowie OSP są bardzo dobrze wyszkole-
ni. Ponadto jest członkiem Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie.
Sprawując te funkcje dba nieustannie o rozwój Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościan. Z Jego inicjatywy
powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. W czerw-
cu 2013 roku jednostka OSP Kokorzyn obchodzić będzie
Jubileusz 80-lecia połączony z otrzymaniem Sztandaru,
gdzie również Dh Franciszek osobiście jest bardzo zaanga-
żowany.

Czesława Szczepaniaka, Prezesa Zarządu Eko-Płyty
Sp. z o.o. w Kiełczewie. Nawiązał ścisłą współpracę z Za-
rządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Kościanie i wspiera rzeczowo i finanso-
wo działania Zarządu. Pan Czesław w sposób znaczący
wspiera rzeczowo wyjazdy członków Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych na Międzynarodowe Obozy Strażackie.
Wspiera również finansowo wszelkie inicjatywy i imprezy
np.: organizację Europejskich i Krajowych Zawodów Sika-
wek Konnych w Cichowie, Powiatowy Turniej Wiedzy Po-
żarniczej nt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, wybory MISS
OSP powiatu Kościańskiego, wybory MISS Europy, Powia-
towe Święto Strażaków Ochotników powiatu Kościańskie-
go, wyjazdy na światowe zloty, wspiera rzeczowo jednostki
OSP i Zarząd w zakresie wykonania elementów płyt do
różnego rodzaju szafek i regałów na sprzęt pożarniczy.

Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczono:
Piotra Kaczmarka, który jest Dyrektorem Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Racocie. Przygotował w spo-
sób perfekcyjny Wojewódzki Turniej Wiedzy Pożarniczej
nt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, podczas którego
uczestniczyła młodzież z woj. wielkopolskiego w grupach:

Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjal-
ne. Pan Piotr również przygotował z członkami OSP noc-
legi dla drużyn zagranicznych uczestniczących w IX Euro-
pejskich i XII Krajowych Zawodach Sikawek Konnych oraz
noclegi dla gości zagranicznych. Był odpowiedzialny za
pobyt i wyżywienie. Z pełnionej funkcji wywiązał się w
sposób profesjonalny. Pomaga także Zarządowi Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Kościnie w przedsięwzięciach
organizowanych na terenie powiatu, pomaga w organiza-
cji m.in. Biegów Olimpijskich w Racocie i wielu innych
imprezach organizowanych na terenie gminy. Jest zawsze
chętny do współpracy i aktywny w pracy społecznej.

Stanisława Maracha, wstąpił do OSP w Kokorzynie
w 1973 roku. Od samego początku dał się poznać jako
odpowiedzialny strażak. Został wybrany do Zarządu i od
39 lat jest skarbnikiem w OSP Kokorzyn. Funkcję Skarb-
nika pełni społecznie i wykonuje ją w sposób wzorowy. Dh
Stanisław był również inicjatorem budowy nowej straż-
nicy wraz ze świetlicą wiejską. Podczas budowy strażni-
cy przepracował społecznie bardzo wiele godzin nie ocze-
kując gratyfikacji. Oprócz tej odpowiedzialnej funkcji Dh
Stanisław chętnie uczestniczy w akcjach pomocy zagro-
żonym i potrzebującym. Brał udział podczas podtopień
gospodarstw i zalewaniu dróg, gdzie własnym sprzętem
w niebezpiecznych warunkach przekopywał i udrażniał
cieki wodne. Jako strażak pomagał powodzianom z in-
nych regionów kraju, przekazując m.in. paszę dla zwie-
rząt. Aktywnie uczestniczył i finansowo wspomagał oraz
niejednokrotnie użyczał własnego sprzętu przy remoncie
strażnicy. W czasie organizowania uroczystości na tere-
nie wsi, gminy i powiatu jest zawsze do dyspozycji. Po-
maga w ich organizowaniu. Zabezpiecza trasę Międzyna-
rodowego Półmaratonu dr H. Florkowskiego w Kościanie.
Pracuje społecznie w przedsięwzięciach organizowanych
na terenie gminy, powiatu. Pracuje również w Komitecie
obchodów Jubileuszu 80-lecia OSP w Kokorzynie. (mn)

Wojewoda wręczył odznaczenia państwowe

Wójt Gminy Kościan uprzejmie informuje, że na pod-
stawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków  (Dz. U z 2006, Nr 123, poz. 858 ze
zmianami)  Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę Nr
XXVI/282/13 z dnia 20 lutego 2012 r. zatwierdzając
nową taryfę opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane
do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Ko-
ścian. Taryfa obowiązywać będzie przez rok, tj. od 1

Nowe gminne stawki opłat za wodę i ścieki
kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. Zatwierdzone taryfy
przedstawiają się następująco:
-  taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągów Gminy
Kościan w taki sposób, że cena netto 1m3 wody wynosi
2,80 zł;
-  taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągów Gminy
Kościan na potrzeby ogródków działkowych będących wła-
snością bądź w zarządzie Polskiego Związku Działkow-
ców w taki sposób, że cena netto 1m3 wody wynosi 3,35 zł;
- taryfa opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w taki

sposób, że cena netto 1m3 ścieków odprowadzanych  do
oczyszczalni ścieków za pośrednictwem sieci kanaliza-
cyjnych wynosi 5,31 zł;
- cena netto 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni
ścieków będących własnością Gminy Kościan wynosi
6,01 zł; szczegółowe warunki odbioru ścieków ustalone
zostaną w stosownej umowie.

Do wartości sprzedaży netto dolicza się VAT wg
stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna staw-
ka VAT wynosi 8 %).



luty 20134strona

powiat Koœciañski

Od nowego roku SP ZOZ w Kościanie dysponuje nowo-
czesnym systemem Monako, pozwalającym na monitoro-
wanie płodów przed i w trakcie porodu.

W Kościanie to zupełna nowość. Na świecie jest on
znany od kilkunastu lat. Komputerowa analiza zapisu
KTG (kardiotokografia – jest to monitorowanie akcji ser-
ca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skur-
czowej mięśnia macicy) poprawia bezpieczeństwo rodzą-
cego się dziecka.

Naszym nadrzędnym celem przy zakupie tego nowego
sprzętu – mówi dr n. med. Michał Szuber  - dyrektor ds.
lecznictwa w SP ZOZ w Kościanie  - było zmaksymalizo-
wanie bezpieczeństwa rodzących w Kościanie kobiet. Przez
11 lat pracowałem w Ginekologiczno-Położniczym Szpita-
lu Klinicznym w Poznaniu przy ulicy Polnej, stąd wiem, że
system taki działa, daje duże poczucie bezpieczeństwa, a
tym samym zapewnia wygodę i komfort rodzącej.

Poród jest procesem dynamicznym, w jego trakcie
mogą się ujawnić różne patologie. Nie zawsze możemy
wnioskować o dobrostanie płodu tylko w oparciu o papie-
rowy zapis KTG. Ten system umożliwia nie tylko ciągłe
monitorowanie dziecka, łącznie z pokazaniem zapisu, ale
także umożliwia pomiar szeregu parametrów, których w
normalnym KTG nie moglibyśmy zmierzyć - wyjaśnia dy-

Monako w kościańskim szpitalu
rektor M. Szuber. Pacjentka i jej nienarodzone jeszcze
dziecko jest cały czas pod okiem kilku osób. Stan dziec-
ka można obserwować w trzech punktach: przy łóżku
pacjentki, a także w dyżurkach położnej i lekarskiej.
Personel - dodaje dyrektor - został już przeszkolony. Jest
to nowość, z którą lekarze i położne musieli się zapoznać
i oswoić.

Zaletą systemu jest to - podkreśla dyrektor Michał Szu-
ber - że analiza kardiotokogramu prowadzona jest w cza-
sie rzeczywistym. Wyniki analizy prezentowane są graficz-
nie w postaci czytelnych symboli nanoszonych bezpośred-
nio na krzywe KTG oraz zestawień liczbowych zawierają-
cych podstawowe parametry rytmu serca i liczbę wykrytych
w zapisie zjawisk wraz z ich szczegółowym opisem. Urzą-
dzenie pozwala ponadto na śledzenie aktywności ruchowej
płodu oraz pomiar częstości ruchów. Co najważniejsze, urzą-
dzenie pozwala na śledzenie nawet niewielkich zmian w
kolejnych kardiotokogramach - wyjaśnia doktor Szuber.

Podobny system monitoringu umożliwiający komplek-
sową opiekę nad nienarodzonym dzieckiem mają tylko
największe poznańskie szpitale i np. szpital w Ostrowie
Wielkopolskim, inne planują jego wdrożenie. Kościański
szpital jest pionierem wśród szpitali powiatowych w Wiel-
kopolsce.                                                                               bj

Od nowego roku SP ZOZ w Kościanie dysponuje nowoczesnym systemem Monako, pozwalającym na monitorowanie
płodów przed i w trakcie porodu.

Uchwałą nr 98/457/13 z dnia 8 stycznia 2013 roku
Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty kon-
kurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych
będących realizacją zadań samorządu powiatowego w za-
kresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i
ochrony zdrowia.

W tym roku w ramach otwartego konkursu do Staro-
stwa Powiatowego w Kościanie wpłynęło 97 ofert:
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa - 16 ofert,
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycz-
nej – 43 oferty,
- w zakresie działalności kulturalnej - 17 ofert,
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 21 ofert.

Złożone oferty opiniowała powołana przez Zarząd Po-
wiatu Komisja Konkursowa. W tym roku Zarząd Powiatu
Kościańskiego na realizację zadań w trybie otwartego kon-
kursu ofert między 96 podmiotami rozdysponował kwotę
162 705 zł. Jedna z ofert nie spełniła formalnych wymo-
gów i nie otrzymała wsparcia.

Konkurs ofert na rok 2013 rozstrzygnięty
Największą kwotę, 101 tys. 830 złotych przeznaczono

na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej. Na zadania w zakresie ochrony i
promocji zdrowia przeznaczono kwotę 24 tys. 875 złotych.
Na zadania kulturalne przeznaczono 20 tys. złotych, a na
zadania o charakterze turystyczno krajoznawczym 16 tys.
złotych.

W roku ubiegłym realizacja konkursu wyglądała po-
dobnie. Do Starostwa Powiatowego wpłynęło 96 ofert.
Zarząd Powiatu Kościańskiego rozdysponował wówczas
na ich realizację środki w wysokości 161 517 złotych.

Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia kon-
kursu znajdują się w uchwale Zarządu Powiatu, na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Kościanie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
starostwa , na stronie internetowej powiatu kościańskie-
go w zakładce „Organizacje Pozarządowe”. Szczegółowych
informacji można również zasięgnąć bezpośrednio w Wy-
dziale Oświaty i Spraw Społecznych starostwa.             hg

Pod takim kryptonimem odbyło się w sobotę, 16 lute-
go szkolenie doskonalące i ćwiczenia zorganizowane przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
ścianie. Tematem przewodnim ćwiczeń było udzielanie
pomocy poszkodowanym podczas wypadku masowego,
prowadzenie segregacji poszkodowanych oraz wszystkie
inne zagadnienia związane z przebiegiem i organizacją
działań w takim przypadku.

Na miejsce ćwiczeń wybrano drogę powiatową pomię-
dzy Racotem, a Witkówkami w gminie Kościan. Kilka mi-
nut po godz. 11.00 jedna z uczestniczek wycieczki autoka-
rowej poinformowała stanowisko kierowania Komendan-
ta Powiatowego  PSP w Kościanie o zderzeniu autobusu z
innym pojazdem. Wkrótce na miejscu zjawiły się zastępy
straży pożarnej, ratownicy państwowego ratownictwa
medycznego i policja. Organizatorzy ćwiczeń wcześniej
przygotowali odpowiednią pozorację. Sporo czasu poświę-
cili, by ucharakteryzować poszkodowanych. Zachowania
pozorantów świadczyły o tym jak bardzo realnie wczuli
się w role osób, których podróż została przerwana drama-
tycznymi wydarzeniami. Krzyki, jęki, ucieczki, szok, wy-
mowne milczenie i histeryczne zachowania to rzeczywi-
stość akcji ratowniczej z udziałem wielu poszkodowanych.
Strażacy i ratownicy medyczni musieli się zmierzyć z oczy-
wistym w takiej sytuacji zadaniem – segregacją poszko-
dowanych. To etap ważny i trudny. Wymaga od ratowni-
ków szybkiej oceny stanu poszkodowanych oraz oceny
możliwości i szansy na udzielenie im pomocy - wyjaśnia
Andrzej Ziegler - zastępca komendanta KP PSP w Ko-
ścianie. W naturalny sposób wśród ratowników rodzą się
dylematy, ale to działanie musi być pewne i szybkie, moż-
na powiedzieć automatyczne. Tylko wówczas segregacja
da oczekiwane efekty, a poszkodowani wymagający pilnej
pomocy szybko ją otrzymają - dodaje A. Ziegler.

Ważnym elementem sobotniej akcji była też organi-
zacja terenu działań czyli jego odpowiednie zabezpiecze-
nie, ustawienie i wyposażenie namiotów ratowniczych, wy-
znaczenie stref dla poszczególnych grup  poszkodowanych,
wyznaczenie i przygotowanie lądowiska dla śmigłowców
LPR, określenie miejsca współpracy z mediami itd.

Łącznie podczas symulowanego wypadku poszkodo-
wanych zastało ponad 40 osób, którym pomocy udzielało
prawie osiemdziesięciu ratowników. Oprócz sił Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego, Policji i KP PSP w Ko-
ścianie w ćwiczeniach udział wzięli strażacy ochotnicy z
jednostek OSP Kościan, Racot, Turew, Czempiń, Gryżyna,
Śmigiel, Krzywiń i Jerka.

Po zakończeniu i podsumowaniu ćwiczeń przyszedł
czas na gorący posiłek który zafundował Wójt Gminy Ko-
ścian, a druhny i druhowie z OSP Spytkówki przygotowali
i wydali na miejscu ćwiczeń.

Warto także dodać, że przygotowanie całego przedsię-
wzięcia trwało kilka tygodni, a w role pozorantów wcielili
się uczniowie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.
Kasprowicza w Nietążkowie oraz słuchacze kursu pod-
stawowego OSP z terenu gm. Kościan.                KP PSP

„Masówka 2013”

W zorganizowanych przez KP PSP ćwiczeniach ratownicy i
służby sprawdzały swoje umiejętności w niesieniu pomocy
40 poszkodowanym.
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6 lutego 2013 r. w sali świetlicy wiejskiej w Kokorzy-
nie miało miejsce Zebranie Wiejskie. W zebraniu wzięli
udział m.in. Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan,
Andrzej Przybyła - Zastępca Wójta Gminy Kościan, Alicja
Mikołajczyk - inspektor ds. obsługi Rady Gminy. Niniej-
sze zebranie zwołano by wybrać nowego sołtysa Kokorzy-
na w związku z rezygnacją poprzedniego sołtysa - Krzysz-
tofa Jankowskiego, który pełnił tą funkcję od 2007 roku.
W zebraniu uczestniczyło 85 mieszkańców z 457 upraw-
nionych do głosowania. Na przewodniczącego zebrania
wybrano Luizę Jencz - mieszkankę Kokorzyna, która za-
proponowała porządek zebrania. Następnie dokonano
wyboru komisji mandatowej. Wolę do kandydowania na
stanowisko sołtysa wsi wyrazili Marieta Szkudlarska oraz
Jarosław Szudra. Zgodnie z protokołem komisji w tajnym
głosowaniu kandydaci otrzymali następującą liczbę waż-
nych głosów: Marieta Szkudlarska - 58 głosów, Jarosław
Szudra - 21 głosów. Sołtysem wsi Kokorzyn została więc
Marieta Szkudlarska, która pełni także funkcję Wiceprze-
wodniczącej Rady Gminy Kościan.                                  (am)

Nowy sołtys
w Kokorzynie

Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął konkurs ofert na
wykonywanie w 2013 roku przez organizacje prowadzą-
ce działalność pożytku publicznego zadań publicznych
będących realizacją zadań samorządu gminnego w za-
kresie kultury fizycznej. Do konkursu przystąpiło 17
podmiotów, które złożyły oferty na prowadzenie zajęć
sportowo - rekreacyjnych, organizację imprez, szkole-
nia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach pił-
karskich na różnych szczeblach OZPN Leszno lub wy-
jazdy na zawody i imprezy sportowe. Rozdysponowano
kwotę 200.000 zł. Dwie oferty z powodu niespełniania
kryteriów zostały odrzucone. Komisja konkursowa bra-
ła pod uwagę m.in. zakres rzeczowy zadania, liczbę be-
neficjentów zadania pochodzących z Gminy Kościan, licz-
bę sekcji młodzieżowych, wysokość finansowego udzia-
łu własnego, dotychczasowe doświadczenia klubów w
realizacji tego typu zadań. Kluby otrzymały następują-
ce dotacje: PKS Racot - 54.500 zł, JunaTrans Stare
Oborzyska - 33.500 zł, Jantar Racot - 23.500 zł, Orlik
Kokorzyn - 20.000 zł, Olimpia Stary Lubosz - 17.500 zł,
Rywal-Ewmar Kurza Góra - 14.000 zł, Tur Turew -
10.000, Piast Spytkówki - 8.000 zł, LKS „Sana” Ko-
ścian - 7.000 zł, UKS Stare Oborzyska - 4.000 zł, Klub
Karate Gottsu Kościan - 4.000 zł, Akademia Futsal
Club - 3.000 zł, UKS „KSM Tęcza” Kościan - 1.000 zł.

(md)

Gminny
konkurs ofert

Komunikat
Wójt Gminy Kościan
przypomina,
że dnia 15 marca 2013 r.
upływa I rata płatności:

- podatku rolnego i leśnego;
- podatku od nieruchomości;
- łącznego zobowiązania podat-
kowego.

Jak co roku lutym odbywały się Halowe Mistrzo-
stwa Gminy Kościan w Piłce Nożnej. Wśród drużyn zrze-
szonych w OZPN Leszno (8 ekip) najlepsza okazała się
reprezentacja PKS Racot przed JunaTrans Stare Obo-
rzyska i Rywal-Ewmar Kurza Góra. Rywalizację w ka-
tegorii drużyn niezrzeszonych, do której przystąpiło 9
drużyn, wygrała – podobnie jak przed rokiem ekipa
Team Stare Oborzyska przed drużynami Mizeria_te-
am Osiek i Strzelec Darnowo. W kategorii juniorów

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan, jako ad-
ministrator kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w
Racocie, wyłonił w drodze konkursu Animatora Sportu
na tym obiekcie. Został nim absolwent Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu - Jakub Pogorzelski. Jego
rolą będzie koordynacja harmonogramu korzystania z
poszczególnych boisk, prowadzenie zajęć z grupami nie-
formalnymi w zakresie np. piłki nożnej, koszykówki, siat-
kówki, badmintona, gier i zabaw rekreacyjnych, organi-
zacja turniejów dla dzieci czy festynów rekreacyjnych dla
dorosłych.

Animator Sportu na „Orliku” w Racocie
Nowoczesny kompleks w Racocie, oddany do użytku w

końcu ubiegłego roku, oferuje boisko piłkarskie ze sztuczną
trawą o wymiarach 30x62 m, boisko wielofunkcyjne z na-
wierzchnią poliuretanową o wymiarach 19x32 m oraz bo-
isko do siatkówki i piłki nożnej plażowej o wymiarach
15x30 m. Obiekt będzie oficjalnie funkcjonował od 1 mar-
ca do 30 listopada. Do godziny 15.00 z kompleksu będą
korzystały miejscowe szkoły. Popołudnia i wieczory będą
do dyspozycji klubów sportowych, dzieci i młodzieży oraz
grup nieformalnych, które zechcą korzystać z obiektów po
uzgodnieniu i w porozumieniu z Animatorem Sportu. (md)

Halowe Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej
triumfował zespół Olimpia II Stary Lubosz przed PKS
Racot i Olimpią I Stary Lubosz. Kategorię trampkarzy
wygrała drużyna PKS I Racot, a kolejne miejsca zajęły
Orlik Kokorzyn i PKS II Racot. Wśród młodzików naj-
lepsza okazała się drużyna PKS Racot przed Olimpią
Stary Lubosz i Orlikiem Kokorzyn. Najmłodszą kate-
gorię orlików wygrały drużyny z Racotu – PKS I Racot i
PKS II Racot, a trzecie miejsce zajął Orlik Kokorzyn.

(md)

Mistrz Gminy Kościan w kategorii drużyn zrzeszonych
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Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan

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

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2013r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer
23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego do dnia 01 marca 2013r.

2. Nieruchomość3.  gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 3941/25 o po-
wierzchni 0.10.04 ha zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00036098/3 zlokalizowana w Kościanie przy ul.
Południowej przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje
działalności gospodarczej – handlu, usług i przemysłu nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2012r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23

Cena wywoławcza: 90 360,00 zł
Wysokość wadium:  9 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer
23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 01 marca 2013r.

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

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

Cena wywoławcza: 3 500 000,00 zł
Wysokość wadium:   350 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer
23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2013r.

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

Podsumowano współzawodnictwo sportowe osiedli
miasta Kościana o Puchar Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Kościana za 2012 rok. W rywalizacji sportowej po-
między osiedlami miasta Kościana rozegrano 9 turnie-
jów w różnych dyscyplinach sportowych. Po raz kolejny
zwycięski puchar wywalczyło Osiedle Wolności. Na sesji
31 stycznia br. Przewodniczącemu Rady Osiedla Irene-
uszowi Beszterdzie puchar wręczyli Przewodniczący Rady
Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz Burmistrz
Miasta Kościana Michał Jurga.

W klasyfikacji ogólnej osiedle Wolności uzyskało 66
pkt., na II miejscu ex aequo – Osiedle Piastowskie i Osie-
dle Konstytucji 3 Maja - po 51 pkt., natomiast na III miej-
scu os. Śródmieście zdobywając 46,5 pkt. Kolejne miejsca
zajęły osiedla: Jagiellońskie (42 pkt.), Wesołe Miastecz-
ko (38,5), Gurostwo (38), Błonie (32), Sikorskiego (24).

Puchar znów dla osiedla Wolności

Puchar z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
Piotra Ruszkiewicza oraz Burmistrza Miasta Kościana
Michał Jurgi odebrał Ireneusz Beszterda Przewodniczący
Rady Osiedla Wolności

W czwartek 21 lutego 2013 roku o godz. 13.00 w
sali Kościańskiego Ośrodka Kultury odbyła się uro-
czystość, podczas której Burmistrz Miasta Kościana
Michał Jurga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Kościana Piotrem Ruszkiewiczem oraz Przewodniczą-
cym Rady Sportu Markiem Szymkowiakiem, uroczy-
ście uhonorowali trenerów i zawodników za osiągnię-
cia sportowe w 2012 roku.

Gala rozpoczęła się okolicznościowym przemówie-
niem, w którym Burmistrz zapewnił o staraniach mia-
sta i wspomniał o licznych działaniach, mających na
celu wsparcie wszelkich działań ukierunkowanych na
rozwój wielu dyscyplin sportowych. Burmistrz Kościa-
na Michał Jurga podziękował zawodnikom za ich suk-
cesy, którymi przynoszą chlubę, nie tylko sobie, ale i
miastu, które promują. Jednocześnie Burmistrz za-
chęcał wszystkich sportowców do odnoszenia dalszych
sukcesów i rozwijania swoich zainteresowań.

Wśród najlepszych kościańskich sportowców i tre-
nerów 2012 roku znaleźli się: za osiągnięcia w piłce
nożnej Dawid Frąckowiak, Alan Rudawski, Waldemar
Wojtkowiak (trener), Zuzanna Kuta, Dawid Ratajczak,
Adam Łuczak (instruktor i opiekun), w szachach Da-
wid Niekraś, w koszykówce Michał Rybakowski, Szy-
mon Maciejewski, Marcin Michalcztyk (trener), Wal-
demar Kabat, Stanisław Kiszka, Witold Ratajczak
(trener), w trójboju siłowym Hubert Dudziak, Anna
Ślusarczyk, Roman Szymkowiak (trener), w siatkówce
Alicja Łukowiak, Karolina Wlekły, w karate Julia
Kaczmarek, Dominika Ludwiczak, Maurycy Wawrzy-
niak (trener), w lekkoatletyce Krzysztof Szymanow-
ski, Daniel Bosy, Roman Talikadze (trener), w boksie
Monika Lewandowska, Patryk Świca, Stanisław Wró-
bel (trener), w piłce ręcznej Piotr Stelmasik, Bartosz
Wolny, Rafał Szatkowski (trener), w taekwondo Mał-
gorzata Litwin, Dominika Szynkowska, Krzysztof
Frankiewicz (trener), w tenisie Franciszek Dudek,
Krzysztof Dudek (trener), w sporcie motorowym Szy-
mon Kaczmarek, Paweł Kaczmarek (trener).

Wyróżnienia
dla kościańskich
sportowców

Zapraszamy na:
- 1 oraz 15.03.2013r. (piątek) w godz. 20.00 – 24.00
Babski piątek na basenie, bilet 22 zł,
- 3.03.2013r. (niedziela) godz. 16.00 Rodzinne Spo-
tkania z Bajką: „Królewna Śnieżka” w wykonaniu
aktorów Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora, sala
KOK, wstęp 12 zł,
- 8.03.2013r. (piątek) Dzień Kobiet na basenie, bilet
na pływalnię 5 zł, na lodowisko 3 zł,
- 9.03.2013r. (sobota) godz. 19.00 Grzegorz Turnau &
Jacek Królik „Wieczór Sowich Piosenek”, sala KOK,
wstęp 45 zł.

Co, gdzie, kiedy?
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Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie ogłosił prze-
targ na największą tegoroczną, drogową inwestycję Po-
wiatu Kościańskiego, przebudowę drogi powiatowej nr
3897P prowadzącej z Kościana przez Nowy Lubosz, Stary
Lubosz, Spytkówki, Stary Gołębin, Donatowo do granicy
powiatu śremskiego. Termin składania ofert do udziału
w postępowaniu przetargowym upływa dzisiaj, 27 lutego
2013 roku.

Odcinek przewidziany do remontu ma prawe 16 kilo-
metrów długości. Droga będzie miała nową nawierzchnię
bitumiczną, zostanie też poszerzona. Zostanie przebudo-
wanych 5 skrzyżowań, a na skrzyżowaniu Stary Lubosz –
Stary Gołębin 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

Ogłoszony przetarg
na drogę powiatową

Odcinek przewidziany do remontu ma prawe 16 kilome-
trów długości. Starostwo Powiatowe pozyskało na inwesty-
cję ponad 50 % ze środków Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych.

bezpieczeństwa pieszych powstaną cztery wyniesione
przejścia. Pobocza wzdłuż drogi będą utwardzone, a rowy
odtworzone. Wzdłuż drogi zostaną usunięte krzewy i ko-
nary. Droga zostanie oznakowana. Zgodnie z warunkami
przetargu prace potrwają nie dłużej niż do końca sierpnia
2013 roku.

Starostwo Powiatowe w Kościanie dwukrotnie, w
związku ze zmianami sposobu dofinansowania inwe-
stycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, składało wniosek na przebudowę tej
drogi. Dwa razy składany wniosek został oceniony naj-
wyżej i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankin-
gowej konkursu. W wyniku drugiego postępowania kon-
kursowego powiatowa inwestycja otrzymała 50 % dofi-
nansowania. Inwestycję Powiatu Kościańskiego wesprą
także samorządy: Gmina Kościan, Miasto Kościan oraz
Gmina Czempiń.                                                                  bj

Regulacja stosunków wodnych gleb to bardzo istotny
problem rolniczo-przyrodniczy. Dlatego też w 2012 roku
Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył ponad 114 tys.
złotych na realizację zadań z zakresu utrzymania urzą-
dzeń melioracji wodnych na terenie powiatu.

Właściwe utrzymanie melioracji urządzeń wodnych
szczegółowych spoczywa na właścicielach gruntów, którzy
zrzeszeni są w spółkach wodnych. W tym roku dotacja z
budżetu Powiatu Kościańskiego dla spółek wodnych, z któ-
rymi Zarząd Powiatu podpisał umowy, wyniosła 80 tys.
złotych.

Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Me-
lioracyjnych ze Śmigla w ramach zawartej umowy zajęła
się konserwacją 5332 mb rowu Jeligowskiego w miejsco-
wościach Czacz i Karśnice. Dno rowu zostało odmulone na
głębokości 40 cm oraz wykoszone. Wykoszono także skar-
py. Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich z Boni-
kowa w ramach zawartej umowy wykonała w 2012 roku
szereg prac konserwacyjnych w gminach Czempiń, Krzy-
wiń i Kościan. W Borowie na długości 3000 mb odmulono
ręcznie dno rowu na głębokości 30 cm, oczyszczono prze-
pusty rurowe, usunięto krzaki oraz wykoszono gęste i twar-
de porosty ze skarp. Podobną pracę wykonano przy rowie
nr 104 w Bieżyniu. Dno rowu Rąbińskiego na długości 1500
mb odmulono mechanicznie na głębokości 40 cm. Poza
tym usunięto krzaki i wykoszono porosty ze skarp. W
gminie Kościan odmulono mechanicznie dno rowu Gra-

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 2012 roku

Rów Rrąbiński przed  … i po melioracji.

nicznego w Racocie na długości 1000 mb, usunięto krzaki
i wykoszono gęste i twarde porosty ze skarp. Rów Kieł-
czewski ręcznie odmulono na głębokości 30 cm. Ponadto
oczyszczono przepusty rurowe oraz wykoszono ze skarp
gęste porosty.

Poza pracami wykonanymi w ramach umów zawar-
tych ze spółkami wodnymi, Starostwo Powiatowe zleciło
także konserwację rowów w Lubiniu oraz w Nacławiu.

Łącznie w 2012 roku wykonano 13 832 mb konserwacji,
których ogólny koszt wyniósł 114 335,15 złotych. Dla porów-
nania w roku 2011 wykonano 15 722 mb konserwacji i 1 ha
drenażu, a łączna kwota dotacji dla spółek wodnych wyniosła
83 tys. złotych. W roku 2010 wykonano 26 157 mb konserwa-
cji, na które Zarząd Powiatu przyznał dotację w wysokości 80
tys. złotych. W roku 2009 wartość zrealizowanych zadań z
zakresu konserwacji wyniosła natomiast 48 800 złotych. hg

8 lutego 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. F. Ratajczaka w Kościanie odbyły się Targi Edukacji,
w czasie których uczniowie wszystkich szkół gimnazjal-
nych, mogli zapoznać się z przygotowaną na następny rok
szkolny ofertą edukacyjną.

Uczniów z gimnazjów przywitała dyrektor szkoły, Mał-
gorzata Durek. Zwracając się do młodzieży, zachęcała do
zwiedzania targów, do rozmowy z nauczycielami i ucznia-
mi. Celem Targów Edukacji jest - mówiła dyrektor - pro-
orientacja zawodowa, ma to pomóc w wyborze dalszego
kierunku kształcenia. Gimnazjaliści mieli możliwość
zwiedzania placówki oraz mogli zapoznać się z ofertą
każdego typu szkoły, która działa w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych.

Od września, nowym kierunkiem kształcenia będzie
klasa o profilu prozdrowotnym, fitness i promocja zdro-
wia. Uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie kształcenia ogólnego oraz dodatkowo
z anatomii i fizjologii człowieka, podstaw dietetyki, fi-
zjologii wysiłku fizycznego i nowatorskich form zajęć
fitness. Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie
mógł kontynuować naukę na Akademii Wychowania Fi-
zycznego, Uniwersytecie Przyrodniczym czy Uniwersy-
tecie Medycznym.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się klasy kształcą-
ce się w zawodzie: technik budownictwa, technik geodeta
i technik gazownictwa.                                                      am

Targi Edukacji u Ratajczaka
Trwa realizacja „Programu regulacji liczebności lisa -

Vulpes vulpes - w obwodach łowieckich na terenie Powia-
tu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka - Lepus
europaeus”.

W ramach programu przeprowadzono kolejne polowa-
nie, które pozwoli zwiększyć liczbę zajęcy i drobnej zwie-
rzyny w naszym powiecie. Zakończenie polowania – wspól-
ny pokot - odbył się 17 lutego 2013 roku na terenie parku
w Racocie. W trzydniowym polowaniu udział wzięło 70
myśliwych oraz 32 psy. Upolowano 51 lisów i 4 kuny. Zgod-
nie z tradycją oddano hołd upolowanej zwierzynie i św.
Hubertowi, ogłoszono króla i wicekróla polowania.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej jest
głównym zadaniem myśliwych zrzeszonych w kołach
łowieckich. Z racji zmniejszenia ilości zwierzyny drobnej
wiele jednostek podejmuje działania, które dadzą szansę
na ponowny wzrost ilości zajęcy, czy kuropatw w środowi-
sku naturalnym. Prowadzone z konsekwencją od kilku lat
działania podejmowane przez powiat kościański i myśli-
wych powiatu kościańskiego znalazły naśladowców. Po-
wiaty sąsiednie również wprowadziły zasady regulacji li-
czebności lisa na swoim terenie, dzięki czemu wzrasta
szansa na lepsze powodzenie prowadzonych działań i
mniejszą ilość lisów napływających z sąsiednich powia-
tów.

Realizacja programu prowadzonego w Powiecie Kościań-
skim wspierana przez naukowców ze Stacji Badawczej

Kontynuacja programu - szansą dla zajęcy
Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu pozwala za-
obserwować pozytywne zmiany, jakie zachodzą w środowi-
sku naturalnym. Ilość drapieżników zmniejsza się. Poza
redukcją drapieżników, aby ilość zwierzyny drobnej wzro-
sła, potrzeba także dobrych warunków do jej bytowania i
rozrodu. Jednym ze sposobów, by takie miejsca stworzyć,
jest wysiew poplonów. Akcje zakupu ziarna gorczycy dla
rolników, którzy zadeklarują ich wysiew, powiat, przy
współpracy z kołami łowieckimi, rozpoczął w ubiegłym roku.
Podobnie w tym roku powiat kościański ponownie chętnie
podejmie współpracę z rolnikami. Jej rezultatem ma być
wysiew  ziaren gorczycy na terenie naszego powiatu.      bj

W ramach programu przeprowadzono kolejne polowanie,
które pozwoli zwiększyć liczbę zajęcy i drobnej zwierzyny w
naszym powiecie.
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Dyżury pracy aptek w marcu.  Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 14 listopada 2012
roku harmonogramu dyżurów aptek w lutym w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15 1 marca 2013
2. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 2 marca 2013
3. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 3 marca 2013
4. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 4 marca 2013
5. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 5 marca 2013
6. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 6 marca 2013
7. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 7 marca 2013
8. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 8 marca 2013
9. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 9 marca 2013
10. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 10 marca 2013
11. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 11 marca 2013
12. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 12 marca 2013
13. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 13 marca 2013
14. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 14 marca 2013
15. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15 15 marca 2013
16. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 16 marca 2013
17. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 17 marca 2013
18. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 18 marca 2013
19. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 19 marca 2013
20. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 20 marca 2013
21. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 21 marca 2013
22. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 22 marca 2013
23. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 23 marca 2013
24. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 24 marca 2013
25. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 25 marca 2013
26. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 26 marca 2013
27. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 27 marca 2013
28. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 28 marca 2013
29. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 29 marca 2013
30. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 30 marca 2013
31. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15 31 marca 2013
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Apteki w powiecie
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W Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej
w Kościanie, wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczął
swoją działalność oddział dla dzieci autystycznych. Jest
on przeznaczony dla dzieci ze zdiagnozowanymi zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu.

Głównym celem pracy edukacyjno-terapeutycznej w
oddziale jest maksymalna indywidualizacja terapii na
początkowym etapie edukacji. Praca z dzieckiem prowa-
dzona jest w oparciu o Indywidualne Programy Eduka-
cyjno-Terapeutyczne (IPET) powstałe w wyniku wielospe-
cjalistycznej diagnozy funkcjonalnej (analizującej poziom
funkcjonowania dziecka z uwzględnieniem wszystkich
cech rozwojowych).

Zajęcia w oddziale klasowym mają charakter indy-
widualny i zespołowy. Liczebność zespołu klasowego wy-
nosi 4 uczniów. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający
kwalifikacje z zakresu edukacji i terapii dzieci z auty-
zmem. Podczas zajęć towarzyszy mu i wspiera w działa-
niach osoba pomocy nauczyciela. Wszystkie dzieci obję-
te są ponadto zajęciami rewalidacji indywidualnej, wśród
których znajdują się zajęcia logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna, komunikacja alternatywna oraz integracja
sensoryczna.

W ramach pracy edukacyjno–terapeutycznej i rewa-
lidacyjnej wykorzystywane są różne metody dostosowa-
ne do potrzeb i możliwości uczniów m.in. kinezjologia
edukacyjna, elementy behawioralnych metod kształto-
wania umiejętności i modyfikacji zachowań, elementy
metody Dobrego Startu, Programy aktywności Ch. M.
Knill, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Wcze-
sna Nauka Czytania prof. Cieszyńskiej, jak również al-
ternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się
–Makaton, Piktogramy.

W terapii dzieci autystycznych konieczne jest z jed-
nej strony indywidualne podejście do każdego dziecka, z
drugiej szukanie takich sposobów i możliwości, które po-
zwolą na rozwijanie zachowań społecznych i komunika-
cyjnych. Uczniowie większość zajęć odbywają w budynku
szkoły, jednocześnie jednak z uwagi na ich potrzeby po-
znawcze i kształtowanie umiejętności społecznych, pod
opieką nauczycieli wychodzą również poza jej mury -
uczestniczą w wielu spacerach, wyjściach w bliskie śro-
dowisko i wycieczkach w dalsze otoczenie (do parku w
różnych porach roku, na wystawy do różnych instytucji
kultury).

Uczniowie biorą w miarę swoich możliwości czynny
udział w życiu szkoły, a także w Projekcie EFS: „Rozwój
daje radość…” – indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I – III w Zespole Szkół Specjal-
nych im. M. Konopnickiej w Kościanie.                        md

W Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w
Kościanie, wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczął
swoją działalność oddział dla dzieci autystycznych.

Klasa
dla wyjątkowych dzieci

2 marca 2013 roku w Zieleńcu odbędą się XI Mistrzostwa
Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowymi i
Snowboardzie. Celem zawodów jest upowszechnienie spor-
tu rodzinnego i zabawa poprzez rywalizację sportową.

W sobotę
spotkajmy się w Zieleńcu

Do 26 lutego można było zgłaszać udział w zawodach w
Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powia-
towego w Kościanie. Kto nie zdążył, może to zrobić jeszcze
w dniu zawodów. Biuro zawodów będzie czynne w godzi-

nach od 8:00 do 9:00 przy Restauracji „Gryglów-
ka”. Zgłoszenia dokonuje się przekładając wypeł-
nioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika oraz
uiszczając opłatę za start, która wynosi, dla osoby
dorosłej - 65 złotych, dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych i studentów - 55 złotych, dla mło-
dzieży z gimnazjum, dzieci ze szkół podstawowych
i młodszych - 40 złotych. W przypadku startu w
dwóch konkurencjach opłata dodatkowa wynosi 10
złotych. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, za
wyjątkiem przypadku, gdy zawody zostaną odwo-
łane. Uiszczenie opłaty startowej uprawnia do ko-
rzystania bezpłatnie w dniu zawodów ze wszyst-
kich wyciągów Stacji. W dniu Mistrzostw prosimy
zgłosić się do biura zawodów po odbiór karnetu.
Kaucja za karnet wynosi 10 złotych.

Do udziału w zawodach zapraszają: Starostwo
Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski Kościa-
na, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miejski Śmi-
gla, Urząd Gminy w Czempiniu, Urząd Miasta i
Gminy w Krzywiniu, Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Kościanie, Uczniowski Klub Sporto-
wy „Hellada” przy I LO w Kościanie.
Startujemy o godzinie 10:30 na stoku przy wycią-
gu „Gryglówka”.

Szczegółowy regulamin Mistrzostw znajduje
się na stronie internetowej powiatu pod adresem
www.powiatkoscian.pl. Zainteresowanych zawo-
dami prosimy o kontakt z Beatą Ratajczak
z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Staro-
stwa Powiatowego w Kościanie, pod nr tel.
0-65 512 70 67, 0-65 512 74 33, wew. 28.

Patronat medialny nad zawodami objęła Re-
dakcja Gazety Kościańskiej, Radio „Elka”
i Telewizja Leszno.                                             a.m.


