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 Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego zorganizowanej 13 wrześ-
nia 2019 roku Rada Powiatu w sposób 
wyjątkowy, przez aklamację, podjęła 
okolicznościową uchwałę upamiętniającą 
jubileusze 100 lat polskiej powiatowej 
administracji i 20 lat współczesnego 
Powiatu Kościańskiego.

Jubileuszowa Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego
Poniżej treść uchwały:

Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 13 września 2019 roku

w sprawie uczczenia 100 lat polskiej 
administracji powiatowej

i 20 lat współczesnego 
Powiatu Kościańskiego.

 Rada Powiatu Kościańskiego zebrana w 
historycznym budynku kościańskiej „Sokolni”, 
siedzibie walczącego od 1894 roku o polskość 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, od-
daje hołd skautom, harcerzom i Powstańcom 
Wielkopolskim z Ziemi Kościańskiej, którzy z 
bronią w ręku podjęli na przełomie 1918 i 1919 
roku zwycięską walkę o wolność Wielkopolski. 
Ich patriotyzm i zwycięstwo to zasługa bez-
imiennych pokoleń kobiet i mężczyzn, którzy w 
sercach pielęgnowali miłość do języka, kultury 
i państwa polskiego. 
 Czwartego stycznia 1919 roku to pierwszy 
dzień, w którym polski Starosta Kościański, da-
rzony szacunkiem ziemianin i działacz społecz-
ny Gustaw Raszewski z Jasienia,  rozpoczyna 
wspólnie z mieszkańcami trudne dzieło budowy 
polskiej administracji powiatowej na Ziemi 
Kościańskiej. Kolejni starostowie kościańscy: 
Wacław Cegiełka i Adam Narajewski kontynu-
ując rozpoczętą w 1919 roku pracę przyczyniali 
się do umacniania lokalnej wspólnoty i wspie-
rali jej aspiracje. Rada Powiatu Kościańskiego 
w sposób szczególny czci pamięć Tadeusza 
Karpińskiego, Starosty Kościańskiego w latach 
1933 – 1939 , który nie zwolniony z urzędu, po 
wcześniejszym aresztowaniu, został 29 maja 
1943 roku rozstrzelany na gruzach Warszawy.  
 Rada Powiatu Kościańskiego, składając 
hołd ich pamięci, wyraża wdzięczność i szacu-
nek starostom, członkom Wydziału i Sejmiku 
Powiatowego oraz pracownikom Starostwa 
Powiatowego w Kościanie, zatrudnionym w 
latach 1919 - 1939, za ich trud i wysiłek w 
budowaniu polskiej administracji. Rada Po-
wiatu Kościańskiego wyraża głęboki szacunek 
wszystkim mieszkańcom Ziemi Kościańskiej, 
ze starostą Karolem Fischbachem na czele, 
którzy po 1945 roku w życiu prywatnym i 
działalności zawodowej kierowali się ideami 
samorządności, a będąc lokalnymi patriotami 
przyczyniali się do rozwoju Ziemi Kościańskiej. 

Pierwsza podpisała uchwałę Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościań-
skiego, następnie swoje podpisy pod dokumentem złożyli wszyscy obecni na sesji Radni 
VI kadencji.  

 Pierwszego stycznia 1999 roku powstał 
współczesny, samorządny Powiat Kościański. 
Uznając utworzenie powiatowej, samorządo-
wej administracji za jeden z filarów polskiej 
demokracji Rada Powiatu Kościańskiego z 
uznaniem wspomina Jerzego Skorackiego, 
pierwszego starostę, wszystkich zmarłych i 
żyjących radnych, którzy przez dwie dekady 
swoim zaangażowaniem i oddaniem współ-
tworzyli dzisiejszy Powiat Kościański.  
 Rada Powiatu Kościańskiego dziękuje 
pracownikom Starostwa Powiatowego w 
Kościanie, pracownikom wszystkich jednostek 
organizacyjnych, służb inspekcji i straży za 
ich bezcenny wkład i wpływ na współczesny 
kształt Powiatu Kościańskiego. Rada Powiatu 
Kościańskiego hołdując myśli, że wolność to 
samorządność, a także uznając za znaczące 
słowa ustawy o samorządzie powiatowym, 
którego rolą jest budowa lokalnej wspólnoty, 
będącej siłą demokracji w Polsce, potwierdza 
wolę jej umacniania i rozwijania.
 Rada Powiatu Kościańskiego przyszłym 
pokoleniom samorządowców i wszystkim pra-
cującym dla dobra mieszkańców Powiatu Koś-
ciańskiego przedkłada pod rozwagę i zaleca, 
by w działaniu i kreowaniu życia publicznego 
przyświecało im przekonanie, że:      
UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA, 
gdzie zgoda, tam zwycięstwo. 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Kościańskiego

Iwona Bereszyńska
Radni Rady Powiatu Kościańskiego

 Tekst uchwały został ręcznie przepisany 
na czerpanym papierze i uroczyście podpi-
sany przez wszystkich, obecnych na sesji 
radnych VI kadencji. Dokument zostanie 
oprawiony i znajdzie swoje miejsce w Biurze 
Rady Powiatu. bj

 Z okazji 100. rocznicy powołania pol-
skiej powiatowej administracji i 20 lat 
współczesnego Powiatu Kościańskiego zo-
stał wybity okolicznościowy, pamiątkowy 
medal. 
 Medal Iwona Bereszyńska, Przewod-
nicząca Rady Powiatu Kościańskiego i 
jej zastępcy wręczali samorządowcom i 
zaproszonym gościom, uczestnikom uro-
czystej sesji Rady Powiatu, która odbyła 
się w piątek, 13 września 2019 roku. 
 Na awersie medalu znajduje się na-
pis: 100 LAT POLSKIEJ POWIATOWEJ 
ADMINISTRACJI 1919 – 2019. Środek 
medalu jest kopią pieczęci odnalezionej 
na dokumencie – uchwale budżetowej z 6 
marca 1928 roku. Dokument podpisał sta-
rosta Adam Narajewski. Pieczęć została 

Okolicznościowy medal 
odnaleziona na dokumentach 
znajdujących się w leszczyń-
skim Archiwum Państwowym. 
Poza orłem znajdują się na niej 
napisy: „Wydział Powiatowy” 
i „Powiat Kościański”. Z kolei 
na rewersie medalu, w środku, 
znajduje się mapa współczes-
nego powiatu z zaznaczonymi 
i opisanymi gminami oraz 
napisami: „UBI CONCORDIA, 
IBI VICTORIA” „gdzie zgoda, 
tam zwycięstwo”. Rewers zdo-
bi wieniec laurowy i wstążka 
wieńca, symbole zwycięstwa 
oraz wybitnych osiągnięć we 
wszystkich dziedzinach życia. 
bj Awers z pieczęcią z 1928 roku  Rewers z mapą współczesnego powiatu  



październik 20192strona

Powiat Koœciañski

 Z okazji obchodzonego w tym roku przez 
Powiat Kościański jubileuszu 100 lat polskiej 
powiatowej administracji i 20 lat współczes-
nego Powiatu odbyło się uroczyste posiedzenie 
Rady Powiatu.
 Jubileuszowa X sesja Rady Powiatu Koś-
ciańskiego VI kadencji została zorganizowana 
w piątek, 13 września 2019 roku, w Kościań-
skim Ośrodku Kultury, którego budynek był 
siedzibą patriotycznego Towarzystwa Gimna-
stycznego „SOKÓŁ”. 
 W sesji brali udział licznie przybyli 
goście. Wśród nich byli m.in. radni obecnej 
i poprzednich kadencji, poseł na Sejm RP 
Wojciech Ziemniak, Przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego Wiesław 
Szczepański, radna Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Ewa Panowicz. Obecni byli 
także przedstawiciele władz samorządowych 
sąsiednich powiatów oraz miast i gmin Po-
wiatu Kościańskiego: Starosta Gostyński 
Robert Marcinkowski, Przewodniczący Rady 
Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego 
Jan Szkudlarczyk, Przewodniczący Rady 
Powiatu w Śremie Marcin Szydłowski, Wi-
cestarosta Powiatu Grodziskiego Sławomir 
Górny, członek Zarządu Powiatu Rawickiego 
Wiesław Ceglarek, członek Zarządu Powiatu 
Wolsztyńskiego Dorota Gorzelniak, Burmistrz 
Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Da-
wid Olejniczak, Wójt Gminy Kościan Andrzej 
Przybyła oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Kościan Jan Szczepaniak, Burmistrza Gminy 
Czempiń Konrad Malicki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Czempinia Maciej Głochowiak, 
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek 
Nowak oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Krzywinia Krystyna Motławska, Zastępca 
Burmistrza Śmigla Marcin Jurga oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej  Śmigla Wiesław 
Kasperski. Gośćmi byli także: ksiądz dziekan, 
proboszcz kościańskiej Fary Paweł Skrzyp-
czak, dr Jacek Pokładecki, prof. Andrzej 
Florkowski. Wśród licznie zgromadzonych 
radnych wszystkich kadencji była obecna 
Helena Skoracka, żona Jerzego Skorackiego, 
pierwszego Starosty Kościańskiego po 1999 
roku. Poza wymienionymi gośćmi na sesję 
przybyli przedstawiciele biznesu, służby zdro-
wia, kultury, edukacji i sportu, przedstawiciele 
służb mundurowych, emerytów i pracowników 
Starostwa Powiatowego w Kościanie, a także 
dziennikarze lokalnych mediów.

Uroczysta sesja Rady Powiatu Kościańskiego
 - Dzisiejsza sesja Rady Powiatu Kościań-
skiego ma uroczysty charakter, ponieważ 
nawiązuje do setnej rocznicy powstania 
polskiej administracji powiatowej i 20-lecia 
współczesnego powiatu kościańskiego. 100 lat 
temu niemiecki starosta dr Robert Lorenz prze-
kazał swój urząd Gustawowi Raszewskiemu, 
Polakowi, ziemianinowi z Jasienia. 20 lat temu 
powołano do życia nowoczesną administrację 
powiatową, której rolą jest budowa lokalnej 
wspólnoty, będącej siłą demokracji – mówiła, 
witając gości Iwona Bereszyńska, Przewodni-
cząca Rady Powiatu Kościańskiego. Przewod-
nicząca opisując współczesny i przedwojenny 
powiat, to, jak o nim myśleć i w jaki sposób 
budować wspólnie przyszłość  przypomniała 
słowa wypowiedziane w 1924 roku przez 
starostę Wacława Cegiełkę podczas otwarcia 
Wystawy Przemysłowo – Rolniczej w Kościanie. 
Wydarzenie to zorganizowali mieszkańcy i 
wystawcy z powiatu kościańskiego i śmigiel-
skiego. - Starosta Cegiełka powiedział m.in.: 
„Po tak długiej, a okrutnej wojnie powołani 
jesteśmy do stworzenia dzieł pokoju – cytowała 
I. Bereszyńska. - Wszędzie bowiem słyszy się 
jedynie frazesy, wre walka klasowa. Tu nie po-
może miecz. Ten miecz, który dał wolność tylu 
narodom, tu zawiedzie. Tu jedynie zwyciężyć 
może praca. Z szczególnym uznaniem - twier-
dził starosta Cegiełka - podnieść należy fakt, 
że i terminatorzy (czyli uczniowie) biorą udział 
w wystawie. Zadanie ich bardzo jest doniosłe. 
Oni bowiem dokonać mają odrodzenia. Są w 
nich siły młode. Tu rozkwita dopiero talent. 
Aby jednak sięgnąć wyższe szczeble konieczna 
jest kultura talentu - praca twórcza. Nie należy 
nigdy zadowolić się naśladowaniem obcych 
wzorów, trzeba tworzyć nowe dzieła”. Czy 
słowa Wacława Cegiełki sprawującego urząd 
Starosty Kościańskiego w latach 1921 - 1926 
dotyczą też dnia dzisiejszego – zastanawiała się 
I. Bereszyńska. - Myślę, że tak, bo nie puste fra-
zesy, niespełnione obietnice, kłótnie czy waśnie 
tworzą silną wspólnotę lokalną i mają wpływ 
na rozwój naszego Państwa. O sile współczes-
nych samorządów stanowi praworządność, 
samorządność, gospodarność i twórcza praca 
dla dobra jej mieszkańców – podkreśliła Iwona 
Bereszyńska.
 Mówiąc o współczesnym powiecie I. Be-
reszyńska zaznaczyła: - Nie czas na to, aby 
szczegółowo opisywać zmiany, jakie w tym 
okresie nastąpiły. Nie ulega jednak wątpli-
wości, że w naszym powiecie - danej nam 
szansy - nie zmarnowaliśmy. Udało się nam 

odmienić kształt życia publicznego. Odrobili-
śmy cywilizacyjne zaległości w infrastrukturze 
powiatowej, szczególnie drogowej. Dzięki sy-
stematycznemu pozyskiwaniu zewnętrznych 
środków, w tym europejskich, rozwiązaliśmy 
wiele palących problemów. 20 lat samorządu 
Powiatu Kościańskiego to podejmowanie 
działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia, 
wspierania służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo mieszkańców. Współpraca ze sto-
warzyszeniami i organizacjami działającymi 
na rzecz pomocy społecznej, rozwoju kultury 
fizycznej i sportu oraz turystyki np. budowa 
ścieżek rowerowych. Minione lata to też czas 
rozwoju i modernizacji szpitala powiatowego, 
domów pomocy społecznej oraz rozbudowy 
bazy oświatowej i sportowej – podsumowała 
przewodnicząca. 
 Głównym punktem uroczystej sesji Rady 
było podjęcie okolicznościowej uchwały, w 
której radni  uczcili i oddali hołd ludziom wal-
czącym o niepodległość i starostom, radnym, 
pracownikom i mieszkańcom powiatu tworzą-
cym przez 100 lat wspólnotę samorządową. 
Uchwała została podjęta przez aklamację, a 
następnie dokument z tekstem uchwały został 
podpisany przez obecnych na sesji 18 radnych 
VI kadencji. 
 Gościem sesji był dr Jacek Pokładecki, 
kościaniak, wykładowca na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił 
wykładu na temat „Pozycji samorządu powia-
towego w systemie zarządzania publicznego”. 
W swoim wystąpieniu gość m.in. podkreślał 
jak często na przestrzeni dziejów władze cen-
tralne swoimi decyzjami ograniczały władzę 
i samorządność lokalnej administracji i jak 
takie decyzje miały negatywny wpływ na 
rozwój miast, gmin, powiatów. 
 Uroczysta sesja była także okazją do po-
dziękowań i wyróżnień dla działaczy samo-
rządowych oraz firm powiatu kościańskiego. 
Z tej okazji, na wniosek Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
za całokształt działalności zawodowej i 
działalność społeczną wyróżniono Odznaką 
Honorową „Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego” Ewę Bebę, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Kościanie i Edwarda 
Strzymińskiego, samorządowca, radnego I, 
II, III, IV i V kadencji. Wyróżnienie otrzy-
mali również przedsiębiorcy i Związek Mię-
dzygminny „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów – Selekt w Czempiniu”. Nagrody 

otrzymali: Czesław Szczepaniak, prezes 
firmy „Eko – Płyta Sp. z o.o.” w Kiełczewie, 
Tomasz Przybyła, Mieczysław Andersz, 
prezesi firmy Coccodrillo S.A. w Pianowie, 
reprezentujący Selekt: Dorota Lew – Pilar-
ska - Przewodnicząca Zarządu, Włodzimierz 
Pińczak – członek Zarządu i Honorata Ko-
złowska – Przewodnicząca Zgromadzenia 
Związku.
 Zwracając się do zebranych przewodnicząca 
I. Bereszyńska poinformowała, że w ciągu 20 
lat współczesnego Powiatu Kościańskiego w 
radzie zasiadło 77 radnych. Przewodnicząca 
wspomniała 9 osób: pierwszego starostę koś-
ciańskiego  Jerzego Skorackiego, wiceprzewod-
niczącego Rady – Krzysztofa Ruszkiewicza, rad-
nych: Marię Maj, Feliksa Banasika, Zygmunta 
Cichockiego, Józefa Kozbera, Stefana Kupkę, 
Henryka Skrzypczaka, Józefa Świątkiewicza, 
którzy zmarli. Zebrani na prośbę prowadzącej 
powstali i uczcili ich chwilą ciszy. Dziękczynna 
msza święta w intencji samorządowców Ziemi 
Kościańskiej i zmarłych radnych Rady Powiatu 
odbyła się 6 października o godz. 12.00 w koś-
ciańskiej Farze.
 W dalszej części sesji starostowie, małżon-
ka pierwszego starosty J. Skorackiego, radni 
obecnej i poprzednich kadencji, osoby związane 
z samorządem powiatowym, zaproszeni goście, 
emerytowani pracownicy starostwa i powiato-
wych instytucji otrzymali z rąk przewodniczącej 
i wiceprzewodniczących rady pamiątkowy me-
dal wykonany z okazji jubileuszu powiatu. W 
wyjątkowy sposób zostali obdarowani włodarze 
gmin i instytucji powiatowych. Każda z tych 
instytucji otrzymała do posadzenia czerwony 
dąb, który będzie upamiętniał samorządowe 
jubileusze. Szefowie zaproszonych na scenę 
instytucji otrzymali z rąk przewodniczącej 
symboliczne tabliczki.   
 Podczas uroczystej sesji znalazł się także 
czas na akcent artystyczny. Dla gości wystąpi-
li: pianiści Monika Myler i Adrian Szczepaniak 
oraz trębacz Eryk Skrzypczak. Ich mini kon-
cert nadał spotkaniu wyjątkowego charakteru.  
 Na zakończenie Iwona Bereszyńska w 
imieniu Rady odebrała życzenia z rąk za-
proszonych samorządowców z Wiesławem 
Szczepańskim, przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego na czele. Od 
starostwó otrzymaą  kwiaty. 
 Radni swoją dietę za udział w uroczystym 
posiedzeniu Rady postanowili przekazać na po-
moc dla walczącej z chorobą Martyny Wechty, 
uczennicy szkoły podstawowej w Kościanie. bj

Rada Powiatu Kościańskiego VI kadencji
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gmina Koœcian

 Rada Gminy Kościan stosownymi 
uchwałami z dnia 16 października br. pod-
jęła decyzję w sprawie wysokości podatków 
od nieruchomości i środków transportowych 
w następnym roku. Podatki nie ulegały 
znacznym zmianom od trzech ostatnich lat. 
Coraz większe koszty utrzymania mająt-
ku gminnego oraz utrzymanie wysokiego 
poziomu inwestycji drogowych i sanitacyj-
nych wymuszają wzrost podatków. Stawki 
podatku od nieruchomości w roku 2020 

2019 – stawki 
RG Kościan

2020 – górne 
granice 
stawek

2020 – 
stawki 

RG 
Kościan

Od samochodu ciężarowego o masie:
- pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie
- pow. 9 ton do poniżej 12 ton
- pow. 12 ton (zał. nr 1 do uchwały RG)

516,00 zł
924,00 zł

1140,00 zł
od 1260,00 zł

847,70 zł
1414,15 zł
1696,96 zł
3238,26 zł

564,00 zł
1020,00 zł
1260,00 zł

od 1392,00 zł
Od ciągnika siodłowego o masie zespołu:
- od 3,5 tony do 12 ton
- pow. 12 ton (zał. nr 2 do uchwały RG)

1140,00 zł
od 1344,00 zł

2502,96 zł
3238,26 zł

1260,00 zł
od 1488,00 zł

Od przyczep lub naczep o masie zespołu:
- od 7 ton do 12 ton
- pow. 12 ton (zał. nr 3 do uchwały RG)

636,00 zł
od 540,00 zł

1696,97 zł
2502,96 zł

696,00 zł
od 600,00 zł

Od autobusu o liczbie miejsc:
- mniejszej niż 22
- równej lub wyższej niż 22

1032,00 zł
1452,00 zł

2003,81 zł
2533,36 zł

1140,00 zł
1596,00 zł

2019 – 
stawki

RG Kościan

2020 - górne 
dopuszczal-
ne granice 

stawek

2020 –
stawki

RG 
Kościan

Grunty pod działalność gospodarczą 0,74 zł 0,95 zł 0,80 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi 4,71 zł 4,80 zł 4,80 zł
Pozostałe grunty 0,33 zł 0,50 zł 0,40 zł
Budynki mieszkalne 0,75 zł 0,81 zł 0,80 zł
Budynki – działalność gospodarcza 15,60 zł 23,90 zł 17,00 zł
Budynki – świadczenia zdrowotne 4,78 zł 4,87 zł 4,87 zł
Domki letniskowe 7,90 zł 8,05 zł 8,05 zł
Pozostałe budynki 5,50 zł 8,05 zł 6,00 zł
Budowle – od wartości 2 % 2 % 2 %

Podatki gminne w roku 2020
wzrosną średnio o 6,8%, jednak obniżki 
podatku w stosunku do maksymalnych 
dopuszczalnych stawek spowodują, że 
mieszkańcom Gminy Kościan pozostanie 
w „portfelach” w sumie ponad 460.000 zł, a 
przedsiębiorcy działający na terenie Gminy 
Kościan „zaoszczędzą” ponad 1.320.000 zł 
w skali roku. Obowiązujące gminne stawki 
podatku od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z 
Uchwałą nr X/100/19 Rady Gminy Kościan 
przedstawiają się następująco:

Stawki podatku od środków transportowych ulegną zmianie w każdej kategorii średnio 
o 10%.

Szczegóły dotyczące stawek podatku od środków transportowych w załącznikach do 
Uchwały nr X/101/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 roku. (md)

Wójt Gminy Kościan
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony 
na dzierżawę nieruchomości rolnych. 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne, będące własnością Gminy 
Kościan, wymienione pod pozycją nr 1, 17, 36 w wykazie nieruchomości prze-
znaczonych do wydzierżawienia podanym do publicznej wiadomości w wykazie 
ogłoszonym Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Kościan z dnia 08.07.2019 
r. dostępnym na stronie http://bip.gminakoscian.pl/bip/7411.html Umowy dzier-
żawne będą zawierane na okres od dnia podpisania umowy  do 31.08.2029 r.
Przetarg, oddzielnie na poszczególne nieruchomości, odbędzie się w dniu 
03.12.2019 r. 
o godzinie 900  w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdą pozycję 
przetargową oddzielnie w wysokości 100,00 złotych najpóźniej do 29.11.2019 r. na 
konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006. Środki finansowe 
muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto gminy. Szczegółowe informa-
cje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Kościanie ul. Młyńska 15, pokój nr 21, lub telefonicznie 65-512-10-01 
wew. 39, oraz na stronie www.bip.gminakoscian.pl 

 Zakończona została gminna inwe-
stycja związana z budową drogi z Pia-
nowa do ul. Czempińskiej w Kościanie. 
Zadanie podzielone było na dwa etapy. 
Przebudowę odcinka drogi w Pianowie 
o długości około 250 m wraz z robotami 
dodatkowymi wynikającymi z protokołu 
konieczności realizowało Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjno - Budowlanych 
„Ecobud” Jerzy Marciniak z Czempinia 
za kwotę 494.224,63 zł. W tramach tych 
prac wyremontowana została kanalizacja 
deszczowa i wybudowano nowy ciąg pieszo 
– rowerowy, a jezdnia uzyskała nową war-
stwę ścieralną. Budowę drogi na odcinku 

Droga z Pianowa gotowa
do Kościana realizowało Przedsiębiorstwo 
Drogowe „Drogbud” z  Grabonoga za 
kwotę 2.109.056,39 zł. Powstała droga o 
długości 585 m o nawierzchni asfaltowej 
i szerokości 6 m na terenie Pianowa oraz 
5 m na terenie niezabudowanym, ciąg 
pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m wraz 
z odwodnieniem i ledowym oświetleniem 
ulicznym. Dodatkowo zamontowano 
aktywne urządzenie do pomiaru pręd-
kości oraz tablice informacyjne za kwotę 
39.704,40 zł. Dofinansowanie z krajowego 
Funduszu Dróg Samorządowych na to całe 
zadanie wyniosło połowę kosztów kwalifi-
kowanych, czyli 1.217.790,00 zł. (md)

 Wójt Gminy Kościan podpisał umowę 
z firmą Semper Power Sp. z o.o. z Krup-
skiego Młyna na dostawę i montaż wraz z 
wykonaniem wszystkich niezbędnych robót 
budowlanych dla 40 instalacji kolektorów 
słonecznych wraz z opracowaniem doku-
mentacji powykonawczej oraz uruchomie-
niem instalacji na obiektach prywatnych 
gospodarstw domowych. Firma ma czas 
do końca listopada na realizację zadania, 
które jest II etapem w ramach projek-
tu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł 
energii w gospodarstwach domowych dla 
mieszkańców Gminy Kościan”, na które 
Gmina Kościan uzyskała dofinansowanie 
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystry-
bucja energii ze źródeł odnawialnych”. W I 
etapie zakończono już montaż 302 instalacji 

Montaż paneli słonecznych

fotowoltaicznych na prywatnych posesjach 
mieszkańców gminy.
 Informujemy, że docelowe uruchomienie 
instalacji fotowoltaicznej u mieszkańca bę-
dzie mogło nastąpić dopiero po zgłoszeniu 
instalacji do ENEA Operator i wymianie 
licznika energii na dwukierunkowy przez 
zakład energetyczny. Mieszkańcy, których 
mikroinstalacja została przyłączona do sieci 
(nastąpiła wymiana licznika na dwukie-
runkowy) są zobowiązani złożyć do Opera-
tora Sieci Dystrybucyjnej (Enea) Wniosek 
Prosumenta Energii Odnawialnej w celu 
aktualizacji umowy kompleksowej. Doku-
menty można przekazać w wybrany sposób: 
korzystając z Elektronicznego Biura Ob-
sługi Klienta, wysyłając na adres ul. Jana 
Czochralskiego 6, 61-248 Poznań lub odwie-
dzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta. 

(md)



październik 20194strona

gmina Koœcian

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Reda-
gują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w 
Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Redaktor naczel-
na - Jolanta Napierała. Wydawnictwo AGA w Kościanie,  
ul. Wrocławska 6. Druk: Drukarnia Prasowa Polska-
presse, Skórzewo, ul. Malwowa 158. Nakład 8 tys. egz. 
Powiat: 65 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.
pl; Internet: www.powiatkoscian.pl
Miasto: 65 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; 
Internet: www.koscian.pl
Gmina: 65 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; 
Internet: gminakoscian.pl

 Powstaje nowa droga z Sierakowa 
do mostu na ulicy Polnej w Kiełczewie o 
długości 1,3 km. Przedsiębiorstwo Dro-
gowe DROGBUD z Grabonoga za kwotę 
3.327.607,65 zł buduje drogę o szerokości 
6 m z jednostronną ścieżką rowerową, 
zjazdami do nieruchomości oraz przebudo-
wą kolizji elektroenergetycznych, będącą 
przedłużeniem nowej drogi w Sierakowie 
otwierającej możliwości inwestycyjne 
przedsiębiorcom. Obecnie na jezdni poło-

Droga Sierakowo-Kiełczewo
żona jest pierwsza warstwa asfaltu, ukła-
dane są krawężniki ścieżki rowerowej oraz 
podbudowa do masy bitumicznej. Postępują 
także prace na ulicy Polnej i Zaułek w 
Kiełczewie. To zadanie wykonuje konsor-
cjum firm LUMAX i PRAMAS z Leszna za 
kwotę 2.788.737,60 zł. Zadania mają zostać 
ukończone w listopadzie i zostały zakwali-
fikowane do dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości 50 % 
kosztów kwalifikowanych. (md)

WÓJT GMINY KOŚCIAN

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

informuje o wywieszeniu w dniu 30 października 2019 roku na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, na okres 21 dni wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie geodezyjnym 
Kobylniki.

Komunikat
Wójt Gminy Kościan przypomina, że 
dnia 15 listopada upływa termin IV 
raty płatności:
- podatku rolnego i leśnego
- podatku od nieruchomości
- łącznego zobowiązania podatkowego.

 Podczas X Sesji Rady Gminy Kościan 
przedstawiono sprawozdanie z realizacji za-
dań oświatowych w Gminie Kościan w roku 
budżetowym 2018, a szkolnym 2018-2019. 
Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w 
ubiegłym roku pochłonęły kwotę 21.017.403 
zł, co stanowiło 28,3 % wydatków gminnych. 
Subwencja oświatowa w tym czasie wyniosła 
10.932.769 zł i pokryła jedynie 52 % wydat-
ków. Na pozostałą część Gmina Kościan 
pozyskała nieco ponad 1 mln zł dotacji, a z 
własnych środków dołożyła ponad 9 mln zł. 
Dodatkowo ze środków gminnych za około 
300 tys. zł dokonano remontów i zakupów 
inwestycyjnych w szkołach. Koszty funk-
cjonowania szkół w ostatnich latach rosną 
sukcesywnie o ponad milion złotych rocznie 
przy nieznacznym wzroście subwencji oświa-
towej z budżetu państwa średnio na poziomie 

100 tys. zł rocznie. Od roku 2010 subwencja 
oświatowa do szkół gminnych wzrosła o 1 mln 
zł, a koszty wszystkich szkół i przedszkoli w 
tym czasie wzrosły o 8 mln zł.
 Obecnie, po reformie oświaty i reor-
ganizacji sieci szkół, w Gminie Kościan 
funkcjonują cztery placówki: w Bonikowie, 
Starych Oborzyskach (z filiami w Kieł-
czewie i Kokorzynie), Starym Luboszu i 
Racocie (z filią w Turwi). Liczba wszystkich 
oddziałów szkolnych i przedszkolnych 
w szkołach gminnych w roku szkolnym 
2019-2020 spadła z 94 do 86 (w tym sześć 
ostatnich klas gimnazjalnych). Rośnie 
natomiast z roku na rok odsetek dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym i 
obecnie wynosi 86,7 %. Liczba wszystkich 
uczniów w szkołach gminnych wynosi 1542, 
a zatrudnionych nauczycieli jest 182. (md)

Stan oświaty gminnej

 Podczas X Sesji Rady Gminy Kościan 
w dniu 16 października br. zostały nadane 
akty przyznania nagród i stypendiów Sto-
warzyszenia Oświatowego im. Dezyderego 
Chłapowskiego. Otrzymały je cztery młode 
i utalentowane mieszkanki Gminy Kościan. 
Tegorocznymi laureatkami zostały:
- Joanna Hałasowska ze Starego Lubosza, 
która otrzymała stypendium roczne; w 
poprzednim roku szkolnym była finalistką 
wojewódzkiego konkursu matematycznego, 
zajęła także m.in. I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Ortograficznym, II miejsce w 
Konkursie Plastycznym oraz II miejsce w 
konkursie Mistrza Teologii; w przyszłości 
planuje studia w szkole o profilu architek-
tury lub grafiki;
-  Julia  Grypczyńska z Wyskoci Małej – 
ubiegłoroczna stypendystka rodziny Chła-
powskich otrzymała kolejne stypendium 
roczne; była laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego oraz konkursów 
Poznajemy Parki krajobrazowe i Konkursu 
Matematyczno-Przyrodniczego; ma jasno 
sprecyzowane plany na przyszłość - chcia-
łaby zostać lekarzem;

Stypendystki Chłapowskiego 
z Gminy Kościan

- Wiktoria Rataj z Bonikowa, która uzyska-
ła stypendium stałe; kapituła Stypendiów 
Chłapowskiego brała pod uwagę głównie jej 
zaangażowanie w sprawy społeczne m.in. 
zbiórki żywności, a także liczne udziały w 
konkursach, m.in. z języka niemieckiego 
i Geo-Planeta; jej plany na przyszłość to 
nauka języka angielskiego i niemieckiego 
i zostanie stewardesą;
- Kaja Kaczmarek z Gryżyny, która otrzy-
mała nagrodę jednorazową za sukcesy w 
konkursach: Wiedzy o Wielkopolsce, W 
świecie Andersena i braci Grimm, Ewan-
gelia według Św Mateusza, Najpiękniej-
sza ozdoba wielkanocna, ortograficznym, 
matematycznym i wiedzy o parkach krajo-
brazowych; marzy o kontynuowaniu nauki 
w szkole policyjnej, a po jej ukończeniu o 
pracy w policji kryminalnej.
 Sylwetki laureatek przybliżył Leszek 
Majchrzak – wiceprezes Stowarzyszenia 
Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskie-
go, a akty nadania i upominki wręczyli Wójt 
Gminy Kościan – Andrzej Przybyła oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy – Jan Szczepaniak. 
Gratulujemy i życzymy realizacji planów. (md)

Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Kościanie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie

Klub Strzelecki w Widziszewie
LOK Kościan
zapraszają na

XIX MISTRZOSTWA
GMINY KOŚCIAN i POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

w STRZELANIU z WIATRÓWKI

które odbędą się 11 listopada 2019 r. od godz. 15.00
na strzelnicy sportowej w Widziszewie.

Szczegóły na stronie http://osir.koscian.pl/ 
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Miasto Koœcian

 Uroczyste otwarcie  przebudowanej 
Oczyszczalni Ścieków dla miasta Koś-
ciana odbyło się w dniu 25 października 
na terenie nowopowstałego obiektu przy 
ul. Kanałowej. Po otwarciu oczyszczalni 
w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury 
zaprezentowana została prezentacja mul-
timedialna przedstawiająca jakie korzyści 
dla mieszkańców miasta Kościana stwarza 
nowa inwestycja Wodociągów Kościańskich. 
Podczas uroczystości Burmistrz Miasta 
Kościana Piotr Ruszkiewicz w okolicznoś-
ciowym przemówieniu podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do realizacji tak 
ważnej inwestycji. Jednocześnie wyraził 
nadzieję, że nowoczesne urządzenia tej 
oczyszczalni niezawodnie służyć będą go-
spodarce ściekowej miasta z korzyścią dla 
społeczności kościańskiej.
Celem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 
było przede wszystkim: usprawnienie pro-
cesu oczyszczania ścieków i zapewnienie 
dotrzymania standardów jakości ścieków 
oczyszczonych, lepsza kontrola procesów 
oczyszczania, minimalizacja uciążliwości 
odorowej oraz zastosowania m.in. biofiltra-
cji, minimalizacja uciążliwości hałasowych, 
zagospodarowanie osadów ścieków m.in. 
poprzez budowę komór fermentacyjnych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 
wykorzystanie biogazu dla celów eksploa-
tacyjnych oczyszczalni. Spółka „Wodociągi 
Kościańskie” realizuje projekt „Uporządko-
wanie gospodarki ściekowej i zwiększenie 
efektywności systemu wodociągowego dla 
miasta Kościana” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Otwarcie  przebudowanej 
Oczyszczalni Ścieków 
dla miasta Kościana

2014-2020, Priorytet II – Ochrona środo-
wiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracji. Zgodnie z podpisaną z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
(NFOŚiGW) umową o dofinansowanie wraz 
z Aneksem nr 1 i 2 planowane całkowite 
koszty projektu (wartość brutto) wynoszą 
50.450.911,68 PLN, a uzyskana pomoc w 
formie dotacji  to 24.214.457,52 PLN. Pro-
jekt będzie realizowany do 31.08.2021 r.  
Zakres projektu obejmuje zadania: Budowa 
budynku przeróbki osadu, Rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków, Dostawa 
i montaż urządzeń dla systemu zarządzania 
siecią wodociągową, Remont obiektu maga-
zynu na pomieszczenia biurowe dla JRP, 
Przebudowa i rozbudowa SUW Łazienki. 
Największym przedsięwzięciem przedmioto-
wego projektu jest przebudowa i rozbudowa 
istniejącej oczyszczalni ścieków dla miasta 
Kościana. Rozpoczęła się ona już 2014 r. i 
trwała do końca sierpnia br. W tym czasie 
zrealizowano dwa duże kontrakty: Budowa 
budynku przeróbki osadu oraz Rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków. Koszt 
inwestycji netto wyniósł 30.981.303,82 PLN, 
a otrzymana dotacja z funduszy europejskich 
wyniosła 18.208.257,59 PLN.  Inwesty-
cję wsparł również Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu. Na realizację ww. zadań udzielił 
Spółce zwrotnej pożyczki w wysokości około 
11 mln PLN. Gmina Kościan przekazała 
na tą inwestycję kwotę 1.200.000 zł oraz 22 
ha terenu.

 Burmistrz Miasta Kościana, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Kościana oraz Wójt 
Gminy Kościan i Przewodniczący Rady 
Gminy Kościan zapraszają na uroczyste ob-
chody Narodowego Święta Niepodległości. 
Program:
11 listopada 2019 (poniedziałek) Naro-
dowe Święto Niepodległości 
godz. 10.30 – Msza Św. w intencji Ojczyzny,  
Kościół Farny pw. NMP Wniebowziętej,
po mszy przemarsz z Fary na Pl. Niezłom-
nych, 
godz. 11.40 – Pl. Niezłomnych - Uroczy-
stości patriotyczne z udziałem Kompanii 
Honorowej 4. Zielonogórskiego Pułku 
Przeciwlotniczego z Czerwieńska, Niepod-
ległościowy Apel Pamięci i salwa honorowa, 
złożenie wiązanek kwiatów, oprawa mu-
zyczna Orkiestra Dęta “Ton”, 

Obchody 
Narodowego Święta Niepodległości

godz. 10.00-15.00 - Rynek w Kościanie - Po-
kaz sprzętu wojskowego 4. Zpplot, a także 
strzelnica ASG, dioramy historyczne z okresu 
1918-1920, obozowisko i wyposażenie Wojsk 
Wielkopolskich oraz krótka inscenizacja po-
tyczki Wojsk Wielkopolskich z wycofującymi 
się Wojskami Pruskimi, przygotowane przez 
Kościańską Rezerwę Skautową.
Imprezy towarzyszące:
10 listopada 2019 roku (niedziela) godz. 
18.00 – Koncert pt. „Niech rozbrzmiewa 
wolności śpiew” w wykonaniu Orkiestry 
Dętej OSP Kościan - sala widowiskowa 
KOK - wstęp wolny,
22 listopada 2019 roku (piątek) godz. 18.00 
– Koncert z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w wykonaniu Orkiestry Re-
prezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania 
-  sala widowiskowa KOK - wstęp wolny.

 Kościańska zabytkowa wieża ciś-
nień otrzymała wyróżnienie na etapie 
regionalnym konkursu na Najlepszy 
Produkt Turystyczny Certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej 2019. Gala 
Wielkopolskich Obchodów Światowego 
Dnia Turystyki, podczas której wyłonio-
no zwycięzców, odbyła się w piątek 27 
września br. w Pile.
 Wyróżnieniem doceniono unikatową 
adaptację przestrzeni, która służy ak-
tywności fizycznej, zachęca do relaksu i 
namawia do wzniesienia wzroku (i myśli) 
ku gwiazdom. 

Wieża ciśnień otrzymała wyróżnienie

 Trwają prace polegające na zagospo-
darowaniu terenów bulwaru w zakresie 
zieleni nad Kościańskim Kanałem Obry 
(na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. 
Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na 
Kościańskim Kanale Obry, od ul. Bączkow-
skiego do ul. Marcinkowskiego). Zadania 
odbywają w ramach realizacji projektu 
„Budowa kościańskiego traktu rekreacyj-

Zagospodarowanie 
bulwaru w zakresie zieleni

nego etap VI” z Działania 2.5 Poprawa 
jakości środowiska miejskiego z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 za kwotę 680 719,25 zł.
 W ramach projektu zrealizowane są 
nasadzenia rodzimymi gatunkami, które 
tworzą dogodne warunki dla ptaków, owa-
dów i drobnych ssaków, będą także łąki 
kwietne zamiast trawników.

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie in-
formuje, że w dniu 09 października 2019 r. ogłoszono wykaz na wydzierżawienie 
lokalu użytkowego na okres 3 lat nieruchomości w Kościanie przy ul. Księdza Józefa 
Surzyńskiego 7.
Pełna treść wykazu wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszka-
niowej i Dróg tel. 65 512 28 75.

Burmistrz Miasta Kościana informuje, o możliwości skorzystania z bonifikat przy 
uiszczaniu opłaty za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego.
Wysokość bonifikat wynosi:
70 % dla wszystkich użytkowników, którzy złożą zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty 
przekształceniowej,
99 % dla użytkowników, którzy złożą oświadczenie o udzielenie bonifikaty wraz z 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub kserokopią karty dużej rodziny.
Informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego, 
pokój nr 1, tel. (65) 512 11 11 wew. 105.

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia przebudowanej Oczyszczalni Ścieków.
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Miasto Koœcian

 Urząd Miejski Kościana, jak co roku, 
organizuje bezpłatny odbiór liści zebranych 
przez właścicieli z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości na terenie Kościana. 
Do właścicieli posesji położonych w uli-
cach, przy których rośnie najwięcej drzew,                       
tj.: Nacławska, Kościuszki, Ks. Bączkow-
skiego, Mickiewicza, Żeromskiego i Gostyń-
ska oraz placach Wolności i Paderewskiego, 
zostaną dostarczone oznakowane 120-litro-

Jesienne porządki
we worki na liście. Właściciele nierucho-
mości położonych przy pozostałych ulicach 
mogą odebrać worki w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Działalności Gospodarczej. 
Zapełnione liśćmi worki należy wystawić 
na chodnikach przed posesjami do godz. 
8.30 w soboty: 2, 9, 16 i 23 listopada br. 
Szczegółowe informacje na miejskiej stronie 
internetowej www.koscian.pl oraz pod nr 
tel. 65 5121838.

 W dniu 1 października bieżącego roku 
do miasta Kościana i Gminy Kościan zawi-
tał Wicegubernator regionu Imeretia Pan 
Ioseb Khakhaleishvili wraz z towarzyszącą 
delegacją. Kościan odwiedzili także: Archil 
Gogsadze (Burmistrz miasta Bagdati), 
Zurab Maisuradze (Wiceburmistrz mia-
sta Ckaltubo) oraz Zurab Apridonidze 
(manager klubu rugby „AIA”). Burmistrz 
Piotr Ruszkiewicz zaprezentował gościom 

Wizyta delegacji gruzińskiej w Kościanie
miasto Kościan, jego potencjał gospodarczy 
i rekreacyjny oraz prowadzone aktualnie in-
westycje. Na zakończenie wizyty w naszym 
mieście, Burmistrz oprowadził delegację po 
zabytkowej Wieży Ciśnień.
 Inicjatorem wizyty w Kościanie był Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskie-
go z ówczesnym Przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Wiesławem 
Szczepańskim, obecnie Posłem na Sejm RP.

 50. Wielkopolski Turniej Dudziarzy 
odbył się w dniach 21 i 22 września bie-
żącego roku w Kościanie oraz w Starym 
Gołębinie. Tradycyjne spotkanie Braci 
Dudziarskiej w sobotę 21 września br. 
w Kościańskim Ośrodku Kultury roz-
poczęła uroczysta gala, w trakcie której 
wręczono nagrody i podziękowania. 
Burmistrz Piotr Ruszkiewicz podczas 
uroczystego przemówienia podziękował 

50. Wielkopolski Turniej Dudziarzy
za pół wieku wzruszeń i artystycznych 
uniesień podczas każdego z turniejów i 
licznych występów dudziarzy. Wyraził 
także słowa uznania za podtrzymywa-
nie tradycji dudziarskiej muzyki, która 
niesie ze sobą wartości wyróżniające nas 
w gronie kultur krajów europejskich i 
światowych. Organizatorami Turnieju 
był Kościański Ośrodek Kultury oraz 
Centrum Kultury Czempiń.

Podziękowanie od Burmistrza Piotra Ruszkiewicza za wieloletnią działalność artystyczną.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 
poniedziałek 14 października br. w auli 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie 
odbyła się miejska uroczystość oświato-
wa. Burmistrz Miasta Kościana w swoim 
wystąpieniu podziękował nauczycielom i 
pracownikom oświaty oraz podkreślił, że 
święto nauczycieli to również moment, by 
życzyć radości i satysfakcji z wykonywania 
tego ciężkiego, aczkolwiek pięknego zawo-
du z misją, który powinien być doceniany, 
dostrzegany i dobrze wynagradzany. W 
uroczystości udział wzięli także: Wiceprze-

Dzień Edukacji Narodowej
wodniczący Rady Miejskiej Kościana Dawid 
Olejniczak, Zastępca Burmistrza Miasta 
Kościana Przemysław Korbik oraz Gabriela 
Andrzejewska - Przewodnicząca Komisji 
Spraw Społecznych Rady Miejskiej Koś-
ciana. W programie artystycznym podczas 
uroczystości wystąpili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kościanie.
 Uroczystość była okazją do wręczenia 
nagród za szczególne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej dyrektorom 
oraz nauczycielom kościańskich szkół i 
przedszkoli.

 Już trzeci rok szkolny realizowany jest 
w Gminie Miejskiej Kościan projekt Unijny 
pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich 
uczniów”. Od początku przedsięwzięcia z 
różnych form zajęć projektowych skorzy-
stało 907 uczniów z kościańskich Szkół 
Podstawowych nr 1, 2 i 3. W poprzednich 
latach w zajęciach uczestniczyła także 
młodzież gimnazjalna. W ramach projektu 
przewidziana jest realizacja: wsparcia w 
zakresie indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w 
zakresie kompetencji kluczowych, zajęć 
dodatkowych rozwijających kompetencje 
kluczowe, doradztwa edukacyjno – zawo-
dowego oraz pomocy stypendialnej dla 
uczniów. Dzieci i młodzież mogą korzystać 
z takich zajęć jak: zajęcia z logopedą, zaję-
cia z psychologiem, zajęcia rewalidacyjne i  
korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia dydak-

Kontynuacja projektu 
„Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”

tyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i 
niemieckiego, matematyki, przyrody, kółka 
przyrodnicze, fizyczno – astronomiczne, 
laboratorium interdyscyplinarne. Projekt 
stwarza także możliwości dokształcania i 
udziału w kursach oraz szkoleniach nauczy-
cieli. Do tej pory ze wsparcia skorzystało 88 
nauczycieli kościańskich Szkół Podstawo-
wych nr 1, 2 i 3. Całkowita wartość projektu 
to 1 322 900,00 zł, natomiast kwota dofi-
nansowania wynosi 1 256 755,00 zł. Reali-
zowany jest w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, 
Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz wyrównywanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. 
Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. 
O szczegóły pytajcie Państwo w szkołach, 
do których uczęszczają Państwa dzieci.

Mostek na przedłużeniu ul. Torowej został naprawiony w ciągu kilkunastu dni i 
jest już możliwość przechodzenia na Łazienki i ogródki działkowe. Przypominamy, 
że w dniu 30 września podczas silnego wiatru przewróciło się drzewo niszcząc 
most.  Przejście przez mostek było możliwe już 14 października. 
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Powiat Koœciañski

Z okazji jubileuszu 100 lat polskiej 
powiatowej administracji i 20 lat 
współczesnego powiatu kościań-
skiego Starosta Kościański zaprosił 

mieszkańców na uroczystości jubileuszowe. 
Główną atrakcją imprezy były koncerty 
muzyczne, urodzinowy tort, moc propozycji 
dla dzieci i dorosłych.
 Świętowanie na terenie przy kościań-
skim basenie rozpoczęło się w sobotę, 
14 września 2019 roku po godzinie 16 
– tej. Gości, w imieniu władz powiatu, 
powitali: Henryk Bartoszewski, Staro-
sta Kościański i Iwona Bereszyńska, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Kościań-
skiego. Gospodarze uroczystości życzyli 
mieszkańcom udanego świętowania i 
zaprosili wszystkich na tort. Urodzinowy 
tort przygotował Marek Gidaszewski. 
 Pierwszy na scenie wystąpił zespół, 
który w ekspresowym tempie stał się 
wizytówką zarówno swego rodzinnego 
miasta, jak i polskiej folkowo-bluesowej 
sceny muzycznej. Grupa Kraków Street 
Band. Dzięki nim słuchacze udali się w 
świat bluesowo – jazzowo – folkowych 
rytmów. Zespół w Kościanie promował 
swoją trzecią płytę. 
 Po grupie muzyków na scenie pojawiła 
się dziewczyna, która wraz ze swym dwu-
osobowym zespołem upodobała sobie mu-

Wolność to samorządność. 100 lat Powiatu Kościańskiego!
zyczny mininmalizm. Agata Karczewska 
gościła na „trójkowej” liście przebojów. 
Jej występ zabrał słuchaczy w cudowną 
krainę łagodności. Na powiatowej impre-
zie promowała swój debiutancki album, 
który ukazał się w marcu tego roku. W 
przerwie koncertu o kawie i nowych spo-
sobach jej parzenia opowiadał Mariusz 
Bałut z kawiarni Saskia. 
 O godzinie 19:30 na scenie pojawił 
się muzyczny Ogień. Grupa nie musiała 
przedstawiać się widzom. Koncert był 
okazją do wspólnej zabawy i przypomnie-
nia sobie przebojów kościańskiej kapeli. 
Punktualnie o 21:00 godzinie na scenę 
z impetem i energią wdarła się gwiazda 
wieczoru, zespół Afromental. Scena roz-
błysnęła morzem świateł, a gra kapeli 
zelektryzowała słuchaczy. Po koncercie 
artyści znaleźli czas na spotkanie z fana-
mi. Chętnie pozowali do zdjęć, rozdawali 
uśmiechy i autografy. 
 Na zakończenie urodzinowej imprezy 
niebo rozświetlił wyjątkowy, uzupełniony 
muzyką i opowieścią o powiecie koś-
ciańskim pokaz laserów przygotowany 
specjalnie na to święto przez firmę Visual 
Sensation. 
 Poza koncertami na gości czekało 
wiele trakcji. W powietrzu fruwały bańki 
mydlane. Na dzieci czekały dwie stre-

Kraków Street Band zaprowadził słuchaczy w świat bluesowo – 
jazzowo – folkowych rytmów.

Agata Karczewska promowała swój debiutancki album. Koncert kościańskiego Ognia był okazją do wspólnej 
zabawy i przypomnienia sobie przebojów zespołu.

Gwiazdą wieczoru był Afromental. Scena rozbłysnęła morzem świateł, a gra kapeli ze-
lektryzowała słuchaczy. 

Na starszych czekał symulator dachowania i symulator zderzeń.

Na zakończenie niebo rozświetlił wyjątkowy, uzupełniony muzyką i opowieścią o powiecie 
kościańskim pokaz laserów.

fy zabaw. Dmuchane miasteczko oraz 
strefa malowania były pełne młodych 
sportowców i artystów. Na starszych cze-
kał symulator dachowania i symulator 
zderzeń. Te dwa urządzenia przyciągały 
uwagę nie tylko kierowców. Swoje stoiska 
przygotowali także kościańscy strażacy 
i policjanci, Zespoły Szkół Ponadpodsta-
wowych w Kościanie i Nietążkowie oraz 
firma Selekt.  Na wszystkich spragnio-
nych i głodnych czekały gościnne stoiska 
gastronomiczne. 
 Imprezę wsparli: Zakład Elektroin-
stalacyjny Piechel, P.P.H.U. Piechel, 

firma Joyland  Factory z Krzywinia, 
restauracja Novopolska, Woj-Mar Ma-
nieczki, kawiarnia Saskia, Bon Appetit, 
Piekarnia Gidaszewski. 
 Zorganizowanie tego wydarzenia nie 
byłoby możliwe bez życzliwości i wspar-
cia Tadeusza Gryszczyńskiego, firmy 
Wieliński Trans oraz MP Projekt, które 
udostępniły parkingi. Impreza nie mogła-
by się także odbyć bez zgody Burmistrza 
Miasta Kościana i pomocy dyrektorów:  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Kościanie oraz  ich pracowników.  hg
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Powiat Koœciañski

 W tym roku już po raz piętnasty biega-
cze spotkają się na trasie Międzynarodo-
wego Kościańskiego Półmaratonu im. dra 
Henryka Florkowskiego, który odbędzie 
się w przededniu Święta Niepodległości, 10 
listopada. 
 To największa powiatowa, promująca 
bieganie impreza w powiecie. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do kibicowania 
biegaczom.
 Dzień przed XV Międzynarodowym Koś-
ciańskim Półmaratonem im. dra Henryka 
Florkowskiego, 9 listopada 2019 r., podob-
nie jak w poprzednich latach, odbędzie się 
Święto Biegania z Coccodrillo – bieg dla 
najmłodszych mieszkańców powiatu koś-
ciańskiego.
 Fanów spacerów zapraszamy natomiast 
do wzięcia udziału w marszu Nordic Walking.
 Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
informacje dotyczące Półmaratonu i Święta 
Biegania z Coccodrillo. 

PROGRAM 
PÓŁMARATONU: 
8:00 – 11:00 Weryfikacja zawodników 
Półmaratonu  i Biegu Coccodrillo (hol 
Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie 
al. Kościuszki 3)
11:45 Oficjalne otwarcie
11:50 Rozgrzewka 
12:00 Start Półmaratonu i Biegu Coc-
codrillo (przy Zespole Szkół im. Marii 
Konopnickiej w Kościanie)
Ceremonie dekoracji odbędą się na sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół  im. M. Ko-
nopnickiej w Kościanie ul. Konopnickiej 1
13:45 Dekoracje zwycięzców Biegu Cocco-
drillo
15:00 Dekoracja zwycięzców Półmaratonu:
- klasyfikacja generalna  kobiet i mężczyzn
lotna premia
- najlepsza zawodniczka i zawodnik z Polski
- kategorie wiekowe

- klasyfikacja służby zdrowia
- klasyfikacja kuratorów sądowych
- klasyfikacja  zawodnicy niepełnosprawni
najlepsza zawodniczka i zawodnik z po-
wiatu
- klasyfikacja biegaczy Kościan Team
- klasyfikacja powiatowa kobiet i mężczyzn
- klasyfikacje gminne kobiet i mężczyzn
16:00 Zakończenie  
BIURO ZAWODÓW: I Liceum Ogólno-
kształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie,  
al. T. Kościuszki 3. W Biurze Zawodów 
uczestnicy biegu odbierają pakiety z czipa-
mi oraz numery startowe.
Biuro czynne: 
9 listopada (sobota) – 11:00 - 13:00 oraz 
17:00 - 19:00
10 listopada (niedziela) – 8:00 – 11:00
DEPOZYT: 
Depozyt znajduje się w budynku Biura 
Zawodów w  I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Oskara Kolberga w Kościanie, al. T. 
Kościuszki 3.
PRYSZNICE I SZATANIE: 
Szatnie i natryski znajdują się w budynku 
Biura Zawodów w  I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Oskara Kolberga w Kościanie, 
al. T. Kościuszki 3.
PUNKTY ODŻYWIANIA NA TRASIE: 
 ul. M. Konopnickiej, przy starcie (woda, 
izotonik)
ul. W. Pileckiego (woda, izotonik, czekolada)
ul. H. Dąbrowskiego (woda, izotonik, cze-
kolada) 
PREMIA LOTNA:
ul. W. Maya
JEDZENIE:
Posiłek regeneracyjny, banany, ciasto, her-
bata i woda będą dostępne dla zawodników 
po biegu na boisku Zespołu Szkół im. Marii 
Konopnickiej w Kościanie.

MEDAL: 
 Z okazji obchodzonej w tym roku 100. 
rocznicy powołania polskiej powiatowej 
administracji i 20 lat współczesnego 
Powiatu Kościańskiego na medalu znaj-
duje się polska flaga powiewająca nad 
budynkiem Starostwa Powiatowego w 
Kościanie, wizerunek patrona biegu 
oraz miniatura wykonanej w tym roku 
specjalnej pieczęci upamiętniającej ju-
bileusze. Na pieczęci znajduje się napis: 
100 LAT POLSKIEJ POWIATOWEJ AD-
MINISTRACJI 1919 – 2019. Jej środek 
– orzeł – jest kopią pieczęci odnalezionej 
na dokumencie z 6 marca 1928 roku. Poza 
orłem, znajdują się na niej napisy: „Wy-
dział Powiatowy” i „Powiat Kościański”. 

PATRON ZAWODÓW: 
Patronem Międzynarodowego Kościań-
skiego Półmaratonu jest dr Henryk Flor-
kowski, lekarz, od 1948 roku związany 
z Kościanem. Najpierw jako asystent w 
Państwowym Sanatorium dla Nerwowo 
Chorych, później był kierownikiem Powia-
towego Ośrodka Zdrowia, kierownikiem 
Przychodni Obwodowej. Od 1954 r. do 
przejścia na emeryturę w 1980 r. pracował 
w Szpitalu Powiatowym, jako ordynator 
Oddziału Wewnętrznego, a w latach 
1960 -1965 był jego dyrektorem. Podno-
sząc swoje kwalifikacje zawodowe podjął 
studia doktoranckie i w 1967 r. otrzymał 
stopień doktora nauk medycznych.
 Inną wielką pasją dra H. Florkowskiego 
była działalność regionalna związana z 
Towarzystwem Miłośników Ziemi Koś-
ciańskiej, którego był współzałożycielem i 
przez 18 lat mu prezesował.
 Zmarł 26 grudnia 2003 r. i został pocho-
wany w Kościanie.

ROCZNIK DZIEWCZĘTA CHŁOPCY

PRZEDSZKOLE godz. 14:00 150 m 150 m

SZKOŁY PODSTAWOWE godz. 14:10 2012 i młodsi 300 m 300 m

godz. 14:20 2011 300 m 300 m

godz. 14:30 2010 600 m 600 m

godz. 14:40 2009 600 m 600 m

godz. 14:50 2008 600 m 600 m

godz. 15:00 2007 600 m 600 m

godz. 15:10 2006 1 200 m 1 200 m

godz. 15:20 2005 1 200 m 1 200 m

Przed nami 
jubileuszowy 
półmaraton 

PROGRAM ŚWIĘTA BIEGANIA Z COCCODRILLO: 

 Za zajęcie I-III miejsca przewiduje się 
statuetki, od I -VI miejsca dyplomy. Wrę-
czenie nagród i dekoracja: ok. godz. 15:40.
 D o d a t k o w o  z g ł o s z e n i a  i n d y -
w i d u a l n e  b ę d ą  p r z y j m o w a n e  w 
dniu zawodów w Biurze Zawodów  
w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w 
Kościanie w godz. od 12.00 do 13.30.
 Marsz  Nordic Walking to impreza ot-
warta, bez klasyfikacji. start: godz. 14.00. 
 Organizatorami imprezy są: Starostwo 
Powiatowe w Kościanie oraz Ludowy Klub 
Sportowy SANA. Współorganizatorzy to: 
Miasto Kościan, Gmina Kościan, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego, LZS, SZS „Wielkopolska”, Powiato-
wy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, 

Związek OSP RP, I Liceum Ogólnokształ-
cące im. O. Kolberga w Kościanie, Zespół 
szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w 
Kościanie. 
 Zorganizowanie największego weeken-
du biegowego w Kościanie nie byłoby moż-
liwe bez wsparcia sponsorów. Tegoroczny 
półmaraton oraz biegi dziecięce wspierają: 
Coccodrillo, Magik P. Domagała, Agro Pro-
jects, SGB Bank Spółdzielczy w Kościanie, 
wytwórnia Pasz LIRA, Terravita, Instal 
Filter SA, Folplast, Kaufland, Nadleśnictwo 
Kościan, Sweet Cafe, Firma Cukiernicza 
Tycner, Cukiernia A.M. Tycner, Euforia 
Smaku, Piekarnia Walenciak, Piekarnia 
Cukiernia Marian Kurasiak, Piekarnia 
Sworacki, Piekarnia M. Gidaszewski.  hg


