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Samorz¹dowyOrêdownik

Na XXXI sesji rady Powiatu Kościańskiego, która od-
była się 22 listopada 2017 roku, gościli Starosta Tucholski
Michał Mróz oraz Skarbnik Powiatu Tucholskiego Zofia Łącka.
Przedstawiciele Powiatu Tucholskiego przyjechali na sesję, by
osobiście podziękować Staroście oraz Radzie Powiatu Kościań-
skiego za podjęcie uchwały, dzięki której przekazana została
im dotacja na bieżące remonty dróg powiatowych zniszczo-
nych podczas sierpniowej nawałnicy, która przeszła nad woje-
wództwami kujawsko – pomorskim i pomorskim.

Starosta Tucholski w prezentacji przedstawił mapę
kraju, na której zaznaczone zostały samorządy, do których
wnioskowano o pomoc, a wśród nich te, które pomocy udzieli-
ły i te, które podobnej pomocy udzieliły już innym jednost-
kom. Powiat Kościański oznaczony został jeszcze inaczej,
ponieważ jako jedyny (poza Powiatem Tucholskim) sam za-
deklarował pomoc. Starosta Mróz podkreślił, że dzięki ofiar-
ności i pomocy innych samorządów i służb (także tej materia-
łowej) udało się uzyskać 1 mln złotych.

- Panie starosto, panie przewodniczący, drodzy radni,
nie mogło nas tutaj zabraknąć, dlatego, że ta kwota, która nam
przekazaliście jest to kwota 1/10 całości, bardzo dużo – za-
uważył starosta Michał Mróz. - Dla szczególnych instytucji,
dla szczególnych osób, dla tych ludzi, którzy są naszymi przy-
jaciółmi, pomagają drugiemu człowiekowi, mamy taki zwy-
czaj, że przekazujemy w sposób uroczysty nasz najwyższy, na-
szym zdaniem, podarunek powiatowy anioła powiatu tuchol-
skiego Dziś w podzięce za to, że dostrzegliście nas w potrzebie,
dostrzegliście rozmiar potrzeb, na ręce pana starosty i pana
przewodniczącego przekazujemy go samorządowi Powiatu Ko-
ściańskiego. Niech ten anioł będzie symbolem podziękowania,
ale i opieki płynącej z powiatu tucholskiego do powiatu ko-
ściańskiego – powiedział, nie kryjąc wzruszenia, M. Mróz.  

Starosta Turski, odbierając anioła, podkreślił, że oba
powiaty chyba już na zawsze będą ze sobą związane.

- Myślę, że od tej chwili możemy mówić, że powiat tu-
cholski i powiat kościański wiąże przyjaźń na zawsze – za-
uważył starosta Bernard Turski.

Rada Powiatu Kościańskiego podczas posiedzenia 25
października 2017 podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji w
wysokości 100 tys. złotych Powiatowi Tucholskiemu w woje-
wództwie kujawsko – pomorskim na bieżące remonty na dro-
gach powiatowych zniszczonych na skutek nawałnicy, która
nawiedziła powiat z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Nad powiatem tucholskim przeszła trąba powietrz-
na połączona z nawalnym deszczem. Powstały ogromne stra-
ty w infrastrukturze budowlanej, w rolnictwie, leśnictwie a
także bardzo dotkliwe w infrastrukturze drogowej. Szacun-
kowa wartość strat na drogach powiatowych oscyluje na po-
ziomie ok. 42 000 000 zł. Uchwałę poparli wszyscy radni. hg

Anioł Powiatu Tucholskiego przekazywany jest szczegól-
nym instytucjom i osobom.

Anioł w podziękowaniu

Podobnie jak w ubieg³ym roku tak¿e i tym razem w niedzielê po-
przedzaj¹c¹ Miko³ajki na koœciañski rynek zajecha³ Konwój Œwiêtego
Miko³aja. Tym razem Miko³ajowi, Pani Miko³ajowej i rozœpiewanym
elfom towarzyszy³y tak¿e postacie z bajek. Dzieci mog³y siê sfotogra-
fowaæ m.in. z Olafem, Minionkami, Œpi¹c¹ Królewn¹, Kaczorem Do-
naldem i Daisy, Kotem w butach i Pingwinami z Madagaskaru.

W zimne niedzielne popo³udnie, 3 grudnia 2017 roku, Miko³aja,
elfy, ich pomocników na motorach, gostyñskie ma¿oretki oraz kolo-
rowe postacie ze znanych bajek wita³y t³umy mieszkañców Koœciana
i powiatu koœciañskiego.

Zebranych pod scen¹, która znajdowa³a siê na rozœwietlonym
tirze przywita³ Starosta Koœciañski Bernard Turski oraz Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Koœciana Piotr Ruszkiewicz. Po zejœciu ze
sceny samorz¹dowcy czêstowali zebranych cukierkami ufundowa-
nymi przez Starostwo Powiatowe w Koœcianie. Najm³odsi uczestni-
cy imprezy otrzymali tak¿e miko³ajkowe czapki z napisem „Powiat
Koœciañski”.

Mimo zimna wszyscy chêtnie bawili siê przy œwi¹tecznych prze-
bojach œpiewanych na ¿ywo przez zespó³ elfów oraz fotografowali
siê z bajkowymi postaciami na specjalnie przygotowanych do tego

œciankach. Miko³aj w tym czasie spotyka³ siê z najm³odszymi miesz-
kañcami powiatu w swoim pokoju, który znajdowa³ siê na jednej z
rozœwietlonych ciê¿arówek. Dzieci opowiada³y Miko³ajowi o swo-
ich marzeniach oraz robi³y sobie z nim pami¹tkowe zdjêcia. Miko³aj
przyj¹³ wszystkich chêtnych, a tych by³o co niemiara.

Tego dnia dzieci mog³y te¿ pokolorowaæ œwi¹teczny obrazek w
specjalnej pracowni artystycznej, która znajdowa³a siê na drugim
tirze konwoju. I tu chêtnych do wspólnych prac z elfami nie brako-
wa³o.

Dziœ Miko³aj odwiedzi jeszcze najm³odszych mieszkañców Pia-
sków w powiecie gostyñskim.

Organizatorami Konwoju Œwiêtego Miko³aja by³o Stowarzysze-
nie Oliwskie S³oneczko we wspó³pracy z Powiatem Koœciañskim,
Miastem Koœcian, Gmin¹ Œmigiel, So³ectwem Bielewo, firm¹ Lira,
Zak³adem Elektroinstalacyjnym Piotr Piechel, firm¹ Instal-Filter, Gra-
fito, firm¹ Mlekovita, Nadleœnictwem Koœcian, a tak¿e Ma¿oretkami
Big Bang z Gostynia, Grup¹ Motocyklow¹ Stop Œmierci z Koœciana,
Wind Wolves ze Œmigla oraz Weteran Gostyñ, koœciañsk¹ i gostyñsk¹
policj¹, koœciañsk¹ stra¿¹ miejsk¹ i stra¿akami ochotnikami z Koœcia-
na, Gostynia, Œmigla i Piasków.                                                      hg

Mikołaj w Kościanie

W radosnym, kolorowym korowodzie, oprócz Miko³aja i Pani
Miko³ajowej, udzia³ wziê³o wiele postaci ze znanych bajek.

Najm³odsi uczestnicy imprezy otrzymali miko³ajkowe czapki z na-
pisem „Powiat Koœciañski”.
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W roku 2017 wydatki inwestycyjne Gminy Kościan
przekroczą 22 mln zł, co stanowi 27 % planowanych wydat-
ków. W budżecie Gminy Kościan zaczynają dominować in-
westycje drogowe, ale nadal spory udział mają wydatki
majątkowe związane z wodociągami i kanalizacją. W tym
roku duże nakłady poczyniono również na infrastrukturę
oświatowo-rekreacyjną.

W Starych Oborzyskach oddano do użytku przedszko-
le, wyposażone m.in. w instalację wentylacji mechanicznej

Rok inwestycji w Gminie Kościan
128.000 zł. W ramach inwestycji pn. „Budowa ulicy Polnej,
Bocznej i Łąkowej w Starych Oborzyskach” zakończono bu-
dowę drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ul. Łąko-
wej. Koszt wyniósł 375.000 zł. Zadanie mogło być zrealizo-
wane m.in. dzięki pożyczce z WFOŚiGW w Poznaniu. Gmi-
na Kościan dołożyła także kwotę 954.000 zł do inwestycji w
drodze powiatowej na ul. Długiej w Starych Oborzyskach.

W tym roku utwardzono 8,2 km dróg i ulic. Obecnie
na 148 km dróg gminnych prawie 60 km (czyli 40 %) utwar-
dzonych jest masą bitumiczną lub kostką. Przed nami jesz-
cze wiele prac związanych z gminnymi inwestycjami drogo-
wymi, które będziemy sukcesywnie realizować w latach
następnych.

Przy okazji inwestycji drogowych w Racocie zreali-
zowano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej.
Wybudowano m.in. kolektor kanalizacji grawitacyjnej. Koszt
inwestycji wyniósł 211.000 zł brutto. Przedsięwzięcie zo-
stało dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu w formie
pożyczki umarzalnej w wysokości 160.000 zł. Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Kobylnikach pochłonęła w sumie
kwotę ponad 1.4 mln zł. W ramach zadania wybudowano
m.in. ponad 2 km kanalizacji grawitacyjnej, prawie 3 km
kanalizacji tłocznej i 2 przepompownie ścieków.

We Wławiu oddano do użytku nową stację uzdatnia-
nia wody. W ramach inwestycji przebudowano m.in. budy-
nek stacji, zamontowano urządzenia technologiczne oraz 3
zbiorniki retencyjne o pojemności 150 m3 każdy. Koszt całej
inwestycji wyniósł ponad 2,3 mln zł. Gmina Kościan uzy-
skała dofinasowanie na to zadanie w wysokości 1.470.000
zł w formie pożyczki umarzalnej z WFOŚiGW w Poznaniu.

Zakończyła się „Przebudowa sieci wodociągowej w
Łagiewnikach”. Przedmiotem zadania była budowa sieci
na długości blisko 2000 m oraz 41 przyłączy o łącznej dłu-
gości prawie 1100 m za kwotę umowy 682.650 zł. W ramach
inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Mikosz-
ki-Bonikowo-Łagiewniki”, zakończono etap z Mikoszek do
Bonikowa, polegający na położeniu prawie 3 km tranzytu
sieci wodociągowej. Koszt budowy wyniósł 468.630 zł. Na
finiszu jest „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Osiek
- Nowy Dębiec”. Roboty ziemne objęły budowę sieci wodo-
ciągowej o długości 2670 m oraz przyłącza wodociągowego,
a ich koszt sięgnie kwoty 398.520 zł. Powstała infrastruk-
tura pozwoli odłączyć wyeksploatowaną hydrofornię w No-
wym Dębcu.

Po zrealizowanych inwestycjach Gmina Kościan po-
siada 6 stacji wodociągowych wraz z ujęciami wody w Kata-
rzyninie, Wławiu, Starych Oborzyskach, Mikoszkach, Wi-
dziszewie i Nowym Dębcu i zdolnościami retencyjnymi w
ilości 1750 m3 wody. Sieć wodociągowa ma długość ponad
168 km. W Gminie funkcjonują ponadto 3 oczyszczalnie
ścieków: w Nowym Dębcu, Racocie i Starych Oborzyskach
oraz 58 przepompowni. Sieć kanalizacji sanitarnej ma pra-
wie 122 km.                                                                        (md)

Przedszkole w Starych Oborzyskach

Os. 2000 w Racocie

Stacja uzdatniania wody we Wławiu.

z gruntowymi wymiennikami ciepła. Koszt całej budowy
sięgnął prawie 2,5 mln zł. Na budowę przedszkola Gmina
Kościan pozyskała środki unijne w wysokości 999.757,94 zł
z WRPO na lata 2014-2020. W Nowym Dębcu przebudowa-
ny został budynek przy plaży głównej. Ratownicy mogą cie-
szyć się nowym zapleczem socjalnym, hangar stał się bar-
dziej funkcjonalny, elewacje i murki otrzymały nowy wy-
gląd, a wczasowicze mogą korzystać z nowych pryszniców i
przebieralni. Inwestycja kosztowała 362.000 zł. Urząd
Gminy Kościan stał się bardziej dostępny. Na gruncie dzier-
żawionym od Spółdzielni Kółek Rolniczych wybudowano
miejsca postojowe. Wcześniej wspomniany teren odwodnio-
no. Na zadanie wydano 148.000 zł. Przy sali gimnastycznej
w Turwi wybudowano pomieszczenie gospodarcze. Koszt
robót wyniósł niespełna 80.000 zł i został wsparty kwotą
12.600 zł z Funduszu Sołeckiego. Pomieszczenie będzie słu-
żyło społeczności szkoły, klubu seniora i klubu sportowego.
Gruntowny remont przeszła świetlica wiejska w Pianowie.
Modernizacja objęła przebudowę pomieszczeń, montaż cen-
trali wentylacyjnej z wbudowaną pompą ciepła, remont in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianę drzwi
i okien oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy. Koszt tych
prac przekroczył 655.000 zł i został wsparty Funduszem
Sołeckim w kwocie10.000 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w
Poznaniu w wysokości 400.000 zł.

Największym zadaniem drogowym minionego roku
była „Budowa ulic w Racocie”, w efekcie której wybudowano
lub zmodernizowano 12 dróg o długości ponad 3200 m w
zakresie ich odwodnienia oraz usunięcia kolizji wodociągo-
wych i energetycznych, budowy oświetlenia ulicznego i poło-
żenia nowych nawierzchni. Inwestycja kosztowała ponad
5.330.000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa w
ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019” wyniosło 1.376.272 zł.
Partnerami tej inwestycji byli także Powiat Kościański oraz
przedsiębiorcy: Dominik Wieszczeczyński i Cezary Kozber.
Na budowę kanalizacji deszczowej Gmina Kościan uzyska-
ła pożyczkę umarzalną z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie
320.000 zł. Gmina Kościan wybudowała ponadto drogę od
ulicy Bocznej w Kościanie do istniejącej drogi asfaltowej w
kierunku Nacławia. Powstała droga o nawierzchni asfalto-
wej o długości 2320 m. Koszt całkowity zadania opiewał na
kwotę 1.025.000 zł. Odcinek w granicach Kościana został
sfinansowany przez samorząd miejski w kwocie 118.000
zł. Zakończono także I etap przebudowy drogi Krzan – Ko-
korzyn. Zadanie kosztowało 565.000 zł i uzyskało dofinan-
sowanie w kwocie 96.875 zł z samorządu województwa wiel-
kopolskiego w ramach programu „Budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych”. Powstała droga w technologii asfalto-
wej o długości 1325 m. W Nowym Luboszu zrealizowano II
etap budowy ulicy Leśnej. W ramach inwestycji wykonano
drogę o nawierzchni z kruszywa na długości 360 m. Dodat-
kowo wykopano rów odwadniający. Koszt robót wyniósł
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Informujemy, że Wójt Gminy Kościan ogłosił
otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 roku
zadań publicznych będących realizacją zadań samo-
rządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury
i ochrony zdrowia. W konkursie ofert mogą startować
organizacje pozarządowe zamierzające realizować za-
dania na rzecz mieszkańców Gminy Kościan i wnio-
skować o wsparcie przedsięwzięć z zakresu:
A. współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej i
rekreacji ruchowej;
B. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, promocji dziedzictwa kulturowego;
C. ochrony i promocji zdrowia.
Wysokość zaplanowanych środków w konkursie ofert
na poszczególne zadania wynosi zgodnie z projektem
budżetu Gminy Kościan na 2018 rok:
- w zakresie kultury fizycznej – 220.000 zł;
- w zakresie kultury – 30.000 zł;
- w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych –
10.000 zł.

Oferty realizacji zadań należy składać do po-
niedziałku 22 stycznia 2018 roku włącznie w
Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 (decyduje
data wpływu). Wójt Gminy Kościan ogłasza ponad-
to nabór kandydatów na członka komisji konkur-
sowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku w za-
kresie kultury fizycznej, kultury oraz promocji
zdrowia. Pełen tekst ogłoszenia o otwartym kon-
kursie ofert oraz wzór oferty wraz z załącznikami,
a także ogłoszenie o naborze kandydatów do ko-
misji konkursowej dostępne są na stronie inter-
netowej www.gminakoscian.pl, w dziale „Strefa
Mieszkańca”, w zakładce „Współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi” oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy. Szczegółowych informacji na temat
konkursu ofert udziela koordynator ds. współpra-
cy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowy-
mi - Zastępca Wójta Gminy Kościan, tel. 65 512
10 01.                                                                           (md)

Gminny konkurs ofert W związku z przeniesieniem przedszkola do nowo
wybudowanego budynku przy szkole podstawowej dotych-
czasowe lokale przedszkolne na os. PKP w Starych Oborzy-
skach zostaną wystawione na sprzedaż w drodze przetargu.
Lokale użytkowe nr 13, 14 i 15 o łącznej powierzchni 244,7
m2 są własnością Gminy Kościan, która posiada także udzia-
ły w wysokości 2447/58822 części w prawie użytkowania wie-
czystego działki nr 146/10 położonym na wspomnianym osie-
dlu. Rada Gminy Kościan na ostatniej sesji wyraziła zgodę
na sprzedaż tych nieruchomości. Obecnie zlecone zostały
wyceny tego gminnego mienia. Przetarg na zbycie zostanie
ogłoszony w I kwartale przyszłego roku.                           (md)

Lokal do zbycia
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Zadanie pn. „Budowa ulic w Racocie” podzielone
było na kilka części i dotyczyło robót drogowych, budowy
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz usu-
nięcia kolizji wodociągowych i energetycznych. Przetarg
na wykonanie tych prac wygrało konsorcjum firm z Lesz-
na, tj. LU-MAX (lider) i PRA-MAS (partner), które wspie-
rane było przez podwykonawców m.in. firmę ENERKON.
Wartość zadania opiewała na kwotę ponad 5 mln zł, z
czego dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019” wyniosło 1.376.272 zł. Partne-
rami tej inwestycji byli także Powiat Kościański (800.000
zł) oraz przedsiębiorcy: Dominik Wieszczeczyński (5.000
zł) i Cezary Kozber (5.000 zł). W ramach powyższego za-
dania wybudowano ulice na os. 2000, drogi w kierunku
cmentarza i tzw. „ambulansu”, ulice Czereśniową i More-
lową, oraz przebudowano ulice Krótką, Krętą, Ogrodową,
Działkową, Kutrzeby, Krasickiego i ulicę na dz. nr 66/2,
wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Na budo-
wę kanalizacji deszczowej w ulicach: Kręta, Krótka, Kra-
sickiego, Ogrodowa, Działkowa i Kutrzeby o długości 830
m Gmina Kościan uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Po-
znaniu w kwocie 320.000 zł (z możliwością umorzenia jej
10 % w przypadku deklaracji wydatkowania ostatniej raty
pożyczki na kolejne zadanie proekologiczne). Ogółem
utwardzono masą bitumiczną lub kostką brukową 3225
mb ulic, wybudowano kanalizację deszczową o długości
2100 m i zamontowano 83 lampy uliczne w technologii
LED.                                                                                      (md)

Otwarcie ulic w Racocie

Informujemy, iż w związku z zapewnieniem moż-
liwości technicznych odnośnie dostarczania wszystkim
mieszkańcom Gminy Kościan wody, również na cele nie
związane z potrzebami bytowymi (np. w celu podlewa-
nia trawnika), począwszy od 1 stycznia 2018 r. będzie
możliwe zawieranie względnie modyfikacja umów z od-
biorcami w zakresie dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków poprzez określenie możliwości montażu do-

Podliczniki wody

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia, Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła wraz z Dyrek-
torem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
Bożeną Lewińską, 11 grudnia br. odwiedzili najstarszych
mieszkańców Gminy Kościan. W gronie odwiedzanych osób
było: osiemnaścioro 90-latków oraz dziesięcioro 95-lat-
ków i starszych. Wśród wspomnianych seniorów dominu-
jącą grupę stanowią panie. Na 28 osób jest 20 kobiet i 8
mężczyzn. Ogółem w Gminie Kościan mamy 66 osób w
wieku powyżej 90 lat. Większość z nich cieszy się dobrym
zdrowiem i niezłą kondycją fizyczną

Szanownym Seniorom złożono życzenia, aby Świę-
ta Bożego Narodzenia były nastrojowe i radosne, pełne
ciepła i nadziei, a Nowy Rok niech przyniesie ze sobą szczę-
ście, zdrowie i pomyślność. Przekazano także upominki.
Spotkania upłynęły w bardzo miłej atmosferze.          (md)

100 lat dla seniorów

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizo-
wała dla dzieci z Gminy Kościan uroczyste spotkania
gwiazdkowe. Spotkania odbyły się w dniach 12 i 13 grud-
nia 2017 r. w NENUFAR Club w Kościanie. Prawie 140
dzieci z gminnych szkół podstawowych wraz z opiekuna-
mi uczestniczyło w programie świątecznym pt. „Gdzie jest
Święty Mikołaj”. Program ten budował świąteczny na-
strój, pozwolił dzieciom zapoznać się z dawno zapomnia-

Poszukiwania Św. Mikołaja
nymi tradycjami świątecznymi, wymagał od dzieci duże-
go zaangażowania, uważnego słuchania, a także umie-
jętności malowania pierników czy ubierania choinki. Pro-
gram przybliżył też ducha Świąt Bożego Narodzenia i
uświadomił wszystkim to, co w nich najistotniejsze. Dzie-
ci, oprócz niezapomnianej zabawy, zjadły uroczysty posi-
łek oraz otrzymały świąteczne paczki. W spotkaniach
wzięli udział Wójt Gminy Kościan, Zastępca Wójta oraz
członkowie GKRPA w Kościanie.                                     (hk)

datkowego opomiarowania wody zużytej na cele inne
niż bytowe, na podstawie wskazań podlicznika wody
zamontowanego u odbiorcy na jego koszt. W celu zain-
stalowania dodatkowego wodomierza, służącego usta-
leniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, należy złożyć w
Urzędzie Gminy Kościan stosowny wniosek o wydanie
warunków technicznych montażu dodatkowego wodo-
mierza na podlicznik.                                                      (md)

Już po raz IX Ludowy Zespół Sportowy „Junatrans”
Stare Oborzyska zorganizował Turniej Mikołajkowy, który
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i na stałe wpisał
się terminarz zawodów w naszym regionie. Patronat nad
turniejem objął Wójt Gminy Kościan - Andrzej Przybyła. Do
turnieju zgłosiło się 16 drużyn. Zespoły zostały podzielone
na 4 grupy. Mecze podczas turnieju były bardzo wyrównane.
Po fazie grupowej trudno było wskazać faworyta do wygra-
nia turnieju. Do fazy ćwierćfinałowej awansowały zespoły:
Młode Wilki, Lajszner Team, Skandal Zagrożenie, Gruszko
Team, Wycisk, Macron, Piłkoorze i Kowalski Nietążkowo. W
półfinałach, po emocjonujących meczach, zagrali: Wycisk, 
Lajszner Team, Piłkoorze i Skandal Zagrożenie. Wycisk po
wygranej w meczu 3:0 okazał się lepszy od drużyny Lajszner
Team, natomiast Skandal Zagrożenie 3:1 pokonał Piłkoorzy.
Mecz o III miejsce był bardzo wyrównany, jednak skutecz-

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
niejsi okazali się Piłkoorze, którzy w ostatniej minucie za
sprawą Marka Grzelczyka zdobyli bramkę i wygrali 1:0.
Finał pomiędzy Wyciskiem a drużyną Skandal Zagrożenie
był równie emocjonujący i obfitował w dużą ilość bramek. W
3’ wynik meczu dla Skandalu otworzył Maciej Pierzyński.
W 10’ bramkę dla Wycisku strzelił Tomek Olejnik i ten sam
zawodnik po chwili podwyższył na 2:1. Kilka sekund póź-
niej Wycisk za sprawą Mariusza Józefiaka podwyższył na
3:1. W końcówce bramkę kontaktową dla Skandalu zdobył
Sławek Kaźmierczak, ale zawodnikom Skandalu zabrakło
czasu, żeby doprowadzić do remisu i ostatecznie Wycisk zwy-
ciężył w całym turnieju. Najlepsze zespoły zostały nagro-
dzone pucharami i piłkami . Wybrano najlepszego zawodni-
ka turnieju. Został nim Maciej Pierzyński z drużyny Skan-
dal Zagrożenie. Najlepszym bramkarzem wybrany został
Szymon Liman (Wycisk).                                                  (ma)

XIV Mistrzostwa Gminy Kościan w Tenisie Stoło-
wym Par Deblowych, które odbyły się 3 grudnia 2017 roku
w hali sportowej w Racocie, zgromadziły 19 drużyn. Zawo-
dy zostały rozegrane w dwóch kategoriach: kobiet oraz
open. Wśród kobiet najlepiej zaprezentowała się para ze
Starego Lubosza: Anna Szymkowiak i Katarzyna Mądra,
pokonując ubiegłoroczne zwyciężczynie Żanetę Witomską
i Beata Witomską (Nowy Lubosz) oraz Katarzynę Szczer-
bal i Urszulę Szczerbal z Wyskoci, które zajęły trzecie
miejsce. W kategorii open, po bardzo zaciętych i wyrówna-
nych pojedynkach, kolejność była następująca: miejsce
pierwsze – Paula Skrzypczak i Eryk Hertmanowski (Wy-

Tenisowe mistrzostwa
skoć), miejsce drugie - podobnie jak w roku ubiegłym -
Bartosz Dębski, Piotr Białas (Wyskoć), miejsce trzecie –
Krzysztof Sobkowiak i Andrzej Krzysztofik (Stare Obo-
rzyska).

Najlepsze pary turnieju otrzymały z rąk przewod-
niczącego Rady Gminy Jana Szczepaniaka dyplomy, me-
dale oraz nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Gmi-
ny Kościan. Zawody zorganizował Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Kościanie.  Szansa na rewanż za rok. Wcze-
śniej, 21 stycznia 2018 roku, Indywidualne Mistrzostwa
Gminy w Tenisie Stołowym, również w Racocie. Gratulu-
jemy i zapraszamy.                                                            (ao)
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Drugi kościański Jarmark Bożonaro-
dzeniowy za nami. Na mieszkańców czekało
moc atrakcji. Jak w roku ubiegłym, najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyła się zagro-
da reniferów Świętego Mikołaja, gdzie dzie-
ci mogły zobaczyć żywe renifery oraz zwie-
rzyć się Gwiazdorowi ze świątecznych ma-
rzeń. W piątek na rynku odbyło się rozświe-
tlenie choinki i iluminacji świątecznych, a
zaraz po nim na scenie pojawiły się trzy pięk-
ne kobiety: Katarzyna Pakowska, Joanna
Dudkowska oraz Agnieszka Kowalczyk, któ-
re zaprezentowały swój talent muzyczny w
koncercie „Kolęda jest kobietą”. Niesprzy-
jająca sobotnia aura pogodowa nie odstra-
szyła kościaniaków od uczestnictwa w dru-
gim dniu jarmarku. W sobotę wystąpiły dzie-
ci z kościańskich szkół i przedszkoli. Zaraz
po nich na scenie wystąpił zespół Christmas
Band, a na finał zespół Flow Garden i go-

Jarmark Bożonarodzeniowy
ście. W tym dniu dla dzieci przygotowano
liczne warsztaty artystyczne: m.in. zdobie-
nie pierników i bombek oraz przygotowy-
wanie stroików. Można było wziąć udział
również w świątecznych animacjach. W nie-
dzielę w repertuarze świątecznym na sce-
nie wystąpili: zespół Christmas Band, na-
stępnie Rosalie Chatwin oraz Sara Kiciń-
ska z zespołem Mus Trio. Na koniec jar-
marku na rynku w ramach akcji charyta-
tywnej sprzedawane były choinki z wystro-
ju jarmarku, z których dochód przeznaczo-
no na cegiełki Koncertu Charytatywnego w
KOK i leczenie Zosi oraz Patryka. Przez
wszystkie dni można było skorzystać z oka-
zji i zrobić zakupy świąteczne na stoiskach
handlowych, a w specjalnie przygotowanych
drewnianych budkach ogrzać się przy jedze-
niu oraz skosztować rozgrzewających napo-
jów i potraw w punktach gastronomicznych.

Burmistrz Miasta Kościana za-
prasza na XXXII Kościański Koncert No-
woroczny, który zaplanowano na niedzie-
lę 7 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w sali
KOK, ul. Mickiewicza 11. Wystąpi Or-
kiestra Les Femmes oraz uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. ks. dr. J. Surzyńskiego w Kościanie.
Sprzedaż biletów od 14 grudnia 2017r.
Szczegóły na temat koncertu na stronie
internetowej www.kok.koscian.pl.

XXXII Koncert
Noworoczny

Zapraszamy wszystkich amatorów ³y¿wiar-
stwa na lodowisko. Wstêp na p³ytê lodowiska
jest mo¿liwy codziennie od godziny 8-21, o pe³-
nych godzinach, ostatnie wejœcie o godz. 20. Prze-
rwa techniczna od pn.–pt. od 15-16, a w sb. i
niedz. od godz. 14-15. Warto zapoznaæ siê z
godzinami rezerwacji np. sb. i niedz. do godz.
10. Bilet normalny kosztuje 7 z³, normalny dwu-
godzinny 10 z³, natomiast dzieci i studenci za
bilet ulgowy zap³ac¹ 5 z³, a za dwugodzinny 7
z³. Istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³y¿ew w
cenie 8 z³/kpl. Jest te¿ profesjonalna ostrzarnia
³y¿ew. Jazda na ³y¿wach to ciekawa forma spê-
dzania wolnego czasu, ale te¿ niedroga aktyw-
noœæ fizyczna. Gwarantuje nie tylko œwietn¹
zabawê, ale i smuk³¹ figurê. Wiêcej informacji na
stronie www.rekreacyjny.koscian.pl.

Lodowisko
zaprasza

Na scenie wystąpiły także dzieci z przedszkola nr 3 oraz ze szkół podstawowych nr 1, 2 i 4

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga i Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr
Ruszkiewicz zainaugurowali Jarmark Bożonarodzeniowy symbolicznym rozświetleniem
choinki i iluminacji na rynku W Kościanie pojawiły się dwa żywe renifery i Św. Mikołaj
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Burmistrz Miasta Kościana i Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana zapraszają na uroczystości
z okazji 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W
środę 27 grudnia 2017r. o godz. 12.00 na Placu I. Pa-
derewskiego w Kościanie odbędzie się uroczystość pa-
triotyczna poświęcona najważniejszemu dla Wielko-
polan Powstaniu Wielkopolskiemu.

Pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
dla upamiętnienia zwycięskiego zrywu naszych przod-
ków zostaną złożone wiązanki kwiatów. Uroczystość
uświetni występ Orkiestry Dętej OSP Kościan. Miesz-
kańcy i uczestnicy uroczystości otrzymają symbolicz-
ne powstańcze rozety.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielko-
polskiego 27 grudnia br. zapoczątkują siódmą podróż
do dawnego powstańczego Kościana sprzed blisko wie-
ku. W połowie lutego 2018r. w rocznicę rozejmu w Tre-
wirze odbędzie się po raz siódmy edycja powstańczej
gry miejskiej pn. „Kryptonim Wolność”. Jej fabuła
opiera się na autentycznych wydarzeniach jednego z
najważniejszych kościańskich epizodów Powstania
Wielkopolskiego – rozbrojenia garnizonu niemieckie-
go przez grupę nastoletnich harcerzy z kościańskiej
Rezerwy Skautowej im. Jana III Sobieskiego i wyzwo-
lenia przez nich miasta. Zadania będą odtwarzały
historyczne wydarzenia z grudnia 1918r., a gra anga-
żuje młodzież i mieszkańców Kościana w wyzwolenie
miasta. Zapraszamy na obchody.

Bohaterom
Powstania
Wielkopolskiego

Z początkiem
grudnia br., jak co roku,
z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodze-
nia, na kościańskim
Rynku ustawiona zo-
stała 10 metrowa cho-
inka, wybrana z wyse-
lekcjonowanych drze-
wek, pochodzących z
Nadleśnictwa Kościan
Leśnictwa Ziemin.
Oprócz oświetlonej cho-
inki, iluminacja świą-
teczna zdobi centrum
miasta oraz ronda. W
tym roku, ku uciesze
najmłodszych, na rynku
stanął świąteczny reni-
fer, a na deptaku w ul.
Wrocławskiej świetlny
anioł i fontanna 3D. Fi-
gury świetlne zostały
wypożyczone.

Świąteczny wystrój miasta

Na kościański rynek pod choinkę przybiegł świąteczny świetlny renifer 3D

Jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia,
przygotowano i rozdano ponad 250 paczek świątecznych
dla kościańskich dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
Paczki ze słodyczami przekazano podopiecznym świetli-
cy socjoterapeutycznej i dzieciom ze Szkół Podstawowych
nr 1, 2, 3 i 4 w Kościanie. Listę uprawnionych dzieci przy-
gotował Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z pe-
dagogami szkolnymi. Łączna kwota zakupu paczek wy-
niosła w tym roku ok. 14 tys. złotych.

Paczki
świąteczne
dla dzieci

W dniu 25 listopada br. w sali sporto-
wej kościańskiej „dwójki” odbył się Między-
osiedlowy Turniej Siatkówki Halowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana.

Był to ostatni w tym roku turniej,
który zakończył zaplanowane na ten rok roz-
grywki międzyosiedlowe. W turnieju wzię-
ło udział 8 osiedli. Organizatorem była
Rada Osiedla Gen. Wł. Sikorskiego. Zespo-
ły w losowaniu podzielono na 2 grupy. W
finale o 1 miejsce zmierzyły się zespoły
Osiedla Piastowskiego z Osiedlem Jagiel-
lońskim, a o 3 miejsce Osiedle Wolności z
Osiedlem Konstytucji 3 Maja. W końcowej
klasyfikacji drużyny zajęły następujące
miejsca: I miejsce i Puchar Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Kościana - Osiedle Pia-
stowskie, II miejsce - Osiedle Jagiellońskie,
III miejsce - Osiedle Wolności, a następnie:
Osiedle Konstytucji 3 Maja, Osiedle Weso-
łe Miasteczko, Osiedle Śródmieście, Osie-
dle Błonie, Osiedle Gen. Wł. Sikorskiego.
Wszystkie osiedla otrzymały dyplomy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana
Piotr Ruszkiewicz wraz z Przewodniczącym
Rady Osiedla Wiesławem Sadowskim wrę-

Zawody międzyosiedlowe w siatkówce

Zwycięska drużyna osiedla Piastowskiego z Pucharem Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Kościana

Kościańskie Osiedle Jagiellońskie i szkoła „trójka”
zajęły III miejsce w konkursie ekologicznym pt. „Chcesz być
EKO – segreguj odpady!”. Konkurs prowadzono na terenie
Związku Międzygminnego „CZO-SELEKT” z siedzibą w Czem-
piniu. Był to kolejny projekt Selektu dofinansowany ze środ-
ków WFOŚiGW w Poznaniu. Akcja trwała od 1 do 31 paź-
dziernika br. Szkoła otrzymała dyplom za szczególne zaanga-
żowanie w zbiórkę elektroodpadów i puszek w ramach przed-
sięwzięcia. M.in. dzięki zbiórce elektroodpadów osiedle zaję-
ło III miejsce, a szkoła otrzymała trzy zestawy koszy do segre-
gacji odpadów (szkło, papier, plastik). Wśród wszystkich klas
zaangażowanych w działania proekologiczne najlepsza i naj-
efektywniejsza okazała się klasa VIa – wychowawca pani
Beata Kasperska-Ratajczak. Uczniowie tej klasy otrzymali
eko-bon jako dofinansowanie do wykorzystania na potrzeby
klasowe. Na grudniowej sesji Rady Miejskiej Kościana Prze-
wodniczący Rady Osiedla Jagiellońskie Karol Dobroń oraz
dyrektor szkoły Izabela Korzeniowska odebrali gratulacje za
wyróżnienie w konkursie ekologicznym.

Konkurs
ekologiczny

czyli puchary, nagrody i dyplomy. Na zakończeniu dziękując wszyst-
kim zawodnikom za udział w rozgrywkach, pogratulował zwycięzcom
oraz wszystkim zespołom za sportową rywalizację.

Osiedle Jagiellońskie i uczniowie kościańskiej “trójki” zdobyli III miejsce w konkursie ekologicznym



grudzieñ 20176strona

Powiat Koœciañski

W mijającym właśnie roku Powiat Kościański
zrealizował inwestycje o wartości 27 milionów złotych.
Jest to większa kwota niż w poprzednich latach.  - W
2015 roku zrealizowaliśmy inwestycje na łączną kwotę
15,5 mln złotych, w 2016 już na 18,6 mln złotych – przy-
pomina Bernard Turski, Starosta Kościański. Tylko na
zadania drogowe przeznaczyliśmy w tym roku  blisko
23 mln złotych – dodaje.

W ramach drogowych inwestycji zrealizowano
pierwszy etap rozbudowy drogi z Wieszkowa, przez Żela-
zno do Stankowa. Na drodze gruntowej o długości po-
nad  2 km położono nową nawierzchnię bitumiczną.
Drugi etap tego zadania, na które Powiat Kościański
otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, będzie reali-
zowany w roku 2018.

Mija rok

Poza tą inwestycją Starostwo Powiatowe w Ko-
ścianie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej pozyskało środki na prze-
budowę dróg Czempiń-Słonin oraz Słonin – Stare Obo-
rzyska do drogi krajowej nr 5. Koszt obu tych inwestycji
to około 9 milionów złotych.

W tym roku rozpoczęły się też prace przy budo-
wie nowej drogi od Boguszyna do węzła S5 w Nietążko-
wie. Również na tę inwestycję udało się pozyskać środ-
ki zewnętrzne z funduszy europejskich. Droga biegnąca
przez powiat kościański to element większego zadania
polegającego na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 305
przez Wijewo, Włoszakowice i Nietążkowo z węzłem S5.

Ponadto zmodernizowano nawierzchnię wielu
dróg powiatowych. Największe z tych inwestycji to re-
mont w Starej Przysiece Drugiej, odcinek między Ci-
chowem a Mościszkami, między Karminem i Chełko-
wem, Donatowem a Nowym Gołębinem, czy Sierpowem
a Starym Bojanowem, a także odcinek między drogą
wojewódzką 432 a Miąskowem. Realizacja niektórych
inwestycji – szczególnie tych większych - odbywała się
przy współudziale samorządów gminnych. Na te zada-
nia przeznaczono ponad 566 tys. złotych.

W mijającym roku poza inwestycjami drogowy-
mi powiat inwestował w SP ZOZ w Kościanie. W ostat-
nim czasie wyremontowano oddział noworodkowy, dzie-
cięcy, rehabilitacyjny, oddział ginekologiczno – położni-
czy, pracownie diagnostyczne. Niedawno zakończyła się
modernizacja pomieszczeń w których mieścił się oddział

reumatologii. Po remoncie znajduje się w nim Zakład
Opiekuńczo Leczniczy.

Na oddziale powstały: sala terapii zajęciowej,
gabinet psychologa, świetlica dla chorych, sala ćwiczeń,
obszerna łazienka, w której znalazł się sprzęt pomaga-
jący w opiece nad chorymi, a także dodatkowe sale cho-
rych z własnymi węzłami sanitarnymi. Przy okazji re-
montu na oddziale wyremontowano korytarz prowadzą-
cy do oddziału i do laboratorium. Koszt zrealizowanych
inwestycji to ponad 658 tys. złotych. Powiat Kościański
na ten cel przekazał kwotę 250 tys. złotych.  Kolejne
100 tys. złotych przeznaczyła ze swojego budżetu Gmi-
na Kościan. Pozostałe koszty remontu zostaną sfinan-
sowane ze środków własnych szpitala oraz z dotacji sa-
morządowych.

Także w tym roku nie zapomniano o szkołach pro-
wadzonych przez powiat. W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie wyre-
montowano stołówkę i trzy sale lekcyjne. Na remonty w
tym roku szkoła z budżetu powiatu miała około 30 tys.
złotych. Z kolei w Zespole Szkół im. Franciszka Rataj-
czaka w Kościanie, który od ubiegłego roku ma do dys-
pozycji halę sportowo – widowiskową, wyremontowano
dwie sale lekcyjne.  Remontu doczekało się także jedno
z pomieszczeń administracji i korytarz. Koszty tych
remontów wyniosły ok. 56 tys. złotych brutto. Dużą in-
westycję zrealizowano w Zespole Szkół im. M. Konop-
nickiej w Kościanie. W pomieszczeniach po kotłowni
powstała biblioteka. Wyremontowano sanitariaty.
Koszt prac to ponad 215 tys. złotych. 

Największą tegoroczną budową jest powstająca na
ulicy Gostyńskiej w Kościanie nowa siedziba starostwa, w
której znajdzie się Wydział Komunikacji i Dróg. Przepro-
wadzka wydziału odbędzie się na początku przyszłego roku.
Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 1,5 mln złotych.

Mapę tegorocznych inwestycji i remontów uzupeł-
nia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie i
Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach. W poradni remont
był rozłożony na dwa lata. Wyremontowano podłogi, scho-
dy, pomalowano korytarze i gabinety, wyremontowano sa-
nitariaty. Koszt prac to prawie 60 tys. złotych. Z kolei w
DPS w Mościszkach wyremontowano pomieszczenia miesz-
kalne i kilka gospodarczych, rampę przyległą do pawilonu.
Ponadto wykonano remont elewacji pałacu i prace renowa-
cyjne w parku. Koszt prac to około 300 tys. złotych.

Powiat tradycyjnie wsparł też remont zabytków.
Na zadania te przeznaczono kwotę 60 tys. złotych. Wy-
remontowano m.in. XIX wieczną lodownię w Gryżynie, a
także wsparto remont poewangelickiej kaplicy cmen-
tarnej w Śmiglu.                                                                     bj

Zrealizowano pierwszy etap rozbudowy drogi z Wieszkowa,
przez Żelazno do Stankowa.

Przebudowano drogi na odcinku Czempiń-Słonin oraz Sło-
nin – Stare Oborzyska do drogi krajowej nr 5.

Wybudowano nową siedzibę Wydziału Komunikacji i Dróg.
Przeprowadzka w przyszłym roku.

Kwotę 60 tys. złotych przekazano na remonty zabytków.
Wyremontowano m.in. lodownię w Gryżynie.

Zakończono remont w Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Kościanie.

Wyremontowano pomieszczenia po oddziale reumatologii.
Znajduje się w nich ZOL.

Po sukcesie pierwszej edycji konkursu fotogra-
ficznego #zimowypowiatkoscianski, w ramach którego
w serwisie Instagram opublikowanych zostało ponad
300 zdjęć, kolejny raz zapraszamy pasjonatów foto-
grafii do wspólnej zabawy i fotografowania zimowego
powiatu kościańskiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opu-
blikowanie w serwisie Instagram zdjęcia zrobionego

na terenie powiatu kościańskiego zimą (od 22 grudnia
2017 roku do 20 marca 2018 roku), opatrzonego tagiem
#zimowypowiatkoscianski oraz oznaczonego @powiat-
koscianski_official. Tematem konkursu jest zima w po-
wiecie kościańskim, ale to jak ona będzie przedstawio-
na zależy tylko od wyobraźni autorów zdjęć.

Konkurs potrwa całą zimę, czyli od 22 grudnia do 20
marca. Po każdym zakończonym tygodniu wybrane zosta-

nie Zdjęcie Tygodnia. Na początku wiosny (po zakończe-
niu konkursu) ze wszystkich nadesłanych zdjęć wybrane
zostanie Zdjęcie Zimy, a jego autor zostanie nagrodzony.
Regulamin konkursu nie wprowadza ograniczeń, jeśli cho-
dzi o wiek autorów oraz liczbę zgłoszonych fotografii. Waż-
ne jest tylko to, aby zdjęcie zostało wykonane zimą na
terenie powiatu kościańskiego. Regulamin konkursu wraz
z kartą zgłoszenia na www.powiatkoscian.pl                   hg

Konkurs fotograficzny #zimowypowiatkoscianski
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Zarząd Powiatu Kościańskiego przygotował i
przedstawił Radzie projekt budżetu na 2018 rok.

Projekt zakłada, że przyszłoroczne dochody po-
wiatu wyniosą 84 476 107,00 złotych. Przewidywane
dochody własne powiatu w wysokości 38. 719.488, 43
złotych stanowią 45,83 % budżetu. Największy udział
w tej grupie dochodów mają udziały we wpływach z po-
datku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych
na terenie powiatu w wysokości 10.25%. Łącznie jest to
kwota 17.031.611 złotych, czyli 20,16 % wszystkich do-
chodów ogółem.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę
86 476 107,00 złotych. Planowany niedobór, który wy-
nosi 2.000.000 złotych zostanie sfinansowany, podob-
nie jak zaciągnięte w poprzednich latach zobowiąza-
nia, przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
Zarząd Powiatu zaproponował emisje obligacji komu-
nalnych na kwotę 4.000.000 złotych.

Podobnie jak w poprzednich latach Zarząd za-
planował szereg inwestycji. W tym roku największymi
z nich były budowy dróg powiatowych, przede wszyst-
kim na odcinku od drogi krajowej nr 5, przez Stare Obo-
rzyska, Słonin do Czempinia wydatkowano na nie pra-
wie 9 milionów złotych, a także budowa nowego budyn-
ku starostwa przy ulicy Gostyńskiej w Kościanie oraz
remont Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w SP ZOZ w
Kościanie. W przyszłym roku na wydatki majątkowe,
czyli inwestycyjne Zarząd Powiatu zaplanował kwotę
25.482.205,02 złotych, czyli ponad 29 % wydatków ogó-
łem.

Większość tej kwoty - 23.946.419 złotych zosta-
nie przeznaczona na zakupy inwestycyjne i zadania in-
westycyjne realizowane na drogach. - Będziemy konty-
nuować przebudowę drogi Wieszkowo – Żelazno – Stan-
kowo oraz budowę drogi z Boguszyna do węzła S5 w Nie-
tążkowie wraz z obwodnicą Bronikowa i Machcina. Poza
tym w planach jest przebudowa drogi Kobylniki – Nowy
Białcz. Na to zadanie udało się pozyskać środki z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – wy-
jaśnia B. Turski, Starosta Kościański. Przy realizacji
tych inwestycji powiat będzie współpracował z samo-
rządami gmin. Łącznie pomoc finansowa od innych jed-
nostek samorządu terytorialnego na drogowe i pozadro-
gowe zadania zaplanowano na kwotę 6. 676.286 zło-
tych.  - W połowie listopada dowiedzieliśmy się także –

Projekt budżetu
powiatu na 2018 roku

dodaje starosta kościański - że nasze wnioski złożone
do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury drogowej na przebudowę dróg Słonin – Racot i Racot
– Gryżyna – Nowy Dębiec znalazły się na bardzo wyso-
kich miejscach listy rankingowej i otrzymają dofinanso-
wanie.

Kolejne zadania inwestycyjne to przede wszyst-
kim inwestycje w SP ZOZ w Kościanie. Na ten cel zapla-
nowano kwotę 350 tys. złotych. Środki te zostaną prze-
znaczone m.in. na zagospodarowanie części piwnic na
potrzeby nowootwartej poradni stopy cukrzycowej oraz
modernizację poczekalni i pomieszczeń SOR. Kontynu-
owany będzie także program informatyzacji szpitala.

 - W planie budżetu na 2018 rok zapisaliśmy tak-
że wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego
przy ZSP w Nietążkowie – mówi Bernard Turski. Byłby
to kolejny etap – po budowie hali przy ZSP w Kościanie
oraz dofinansowaniu remontu stadionu lekkoatletyczne-
go w Kościanie - inwestowania przez Powiat Kościański
w infrastrukturę sportową.

W tym roku wykonano szereg inwestycji i remon-
tów w domach pomocy społecznej, szczególnie w Mo-
ściszkach. W przyszłorocznym budżecie na wydatki in-
westycyjne w DPS – ach zaplanowano kwotę ponad 612
tys. złotych. Pieniądze zostaną m.in. przeznaczone na
zmianę systemu ogrzewania w Mościszkach. Mniejsze
środki, 245 tys. złotych zaplanowano na inwestycje w
starostwie. Zarząd Powiatu zaplanował, że 100 tys. zło-
tych wyniesie rezerwa budżetowa  na wydatki i zakupy
inwestycyjne.

Poza wydatkami majątkowymi projekt budżetu
przewiduje wydatki bieżące na kwotę  60.993.901.97
złotych.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki
na edukację. Na ten cel, w tym na utrzymanie i funkcjo-
nowanie szkół, zaplanowano kwotę 23.600.845 złotych,
(27,27% ogółu wydatków). W budżecie na 2018 rok za-
planowano wydatki na stypendia Starosty dla studen-
tów – kwota 117 tys. złotych i dla uczniów – kwota 110
tys. złotych.
Kolejna grupa wydatków to wydatki na pomoc spo-
łeczną. Na ten cel zaplanowano 14.969.978,07 zł. Sta-
nowi ona 17,31% budżetu.

Zaplanowano także dotacje na zadania powierzo-
ne gminom i powiatom w wysokości 1.293.137,62 zło-

W przyszłym roku będzie kontynuowana budowa drogi z
Boguszyna do węzła S5 w Nietążkowie.

Powiat przebuduje drogę Kobylniki – Nowy Białcz.

tych. Z tych środków zostaną sfinansowane m.in: bie-
żące utrzymanie dróg, działalność biblioteki publicz-
nej, kształcenie uczniów w Ośrodkach Dokształcania
Zawodowego, utrzymanie dzieci w placówkach opiekuń-
czo - wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty.

Ponadto zaplanowano 60 tys. złotych na dotacje
na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich zabytków. Taką samą kwotę zapla-
nowano na dotacje dla spółek wodnych. Pieniądze te
zostaną przekazane na melioracje.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu przyszłorocz-
ny projekt budżetu Rada Powiatu Kościańskiego roz-
patrzy na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2017 roku.  bj

Grupa najmłodszych uczniów Zespołu Szkół im. M.
Konopnickiej w Kościanie została w czwartek 7 grudnia
2017 roku pasowana na czytelników książek. Wszyscy z
tej okazji otrzymali książki i zakładki. Wyjątkowo rado-
sna, poprzedzona wspólnym odśpiewaniem piosenki uro-
czystość odbyła się w pomieszczeniach nowej szkolnej bi-
blioteki.

W symbolicznym otwarciu biblioteki wziął udział
Zarząd Powiatu Kościańskiego z Bernardem Turskim,
Starostą Kościańskim na czele. Ponadto gośćmi dyrekcji
szkoły byli przedstawiciele Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. W uroczystości bra-
li udział nauczyciele i uczniowie. Starosta B. Turski wyra-
ził radość z zakończenia remontu i z tego, że uczniowie
szkoły mają dobre miejsce do spotkania z książkami, które
- jak podkreślił - uczą życia.

Biblioteka powstała latem w pomieszczeniach po
zlikwidowanej węglowej kotłowni. Prace zostały sfinan-
sowane przez Powiat Kościański.

Biblioteka ma nie tylko nową lokalizację, ale po-
większyła swój księgozbiór. Powiat otrzymał dotację z Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na dofinanso-
wanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędą-
cych podręcznikami) w wysokości 12 tys. złotych. Wkład
własny powiatu to 3 tys. złotych. Wszystkie zakupione
książki czekają na czytelników.

Otwarta biblioteka
Poza nową biblioteką i wyremontowanymi latem

sanitariatami szkoła ma do swej dyspozycji platformę
przyschodową pozwalającą na transport uczniów poru-
szających się na wózkach inwalidzkich. Koszt jej zakupu
i montażu to ponad 32 tys. złotych Ponad 9 tys. złotych
przyznał na ten cel PFRON. Pozostała część została sfi-
nansowana z budżetu powiatu. Platforma pozwoli na to,
by wszyscy uczniowie dotarli do biblioteki. bj

Wszyscy uczniowie dotrą do biblioteki. Ułatwi im to plat-
forma sfinansowana przez powiat. Inwestycje wsparł
PFRON.

Tradycyjnie już w niedzielę przed Świętem Niepod-
ległości Kościan opanowali miłośnicy biegania. Na star-
cie XIII Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu
im. dra Henryka Florkowskiego, który odbył się 5 listopa-
da 2017 roku, stanęło blisko 1483 biegaczy z całego świa-
ta.

W klasyfikacji generalnej półmaratonu najszyb-
szy okazał się Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo z Kenii,
który uzyskał czas 1:05:11. Drugi – z czasem 1:06:15 – na
mecie zameldował się Kipkogei Cherutich Nelson. Trzeci
czas (1:06:48) uzyskał Benerd Kitur.

Najszybszą kobietą tegorocznej edycji półmarato-
nu była Stellah Jeprhetich Barsosio z Kenii, która na prze-
biegnięcie 21 kilometrów potrzebowała 1:13:32. Drugi czas
(1:14:58) uzyskała Christine Oiga Moraa. Trzecia na me-
cie – z czasem 1:16:30 – zameldowała się Aleksandra
Brzezińska.

Wśród mieszkańców powiatu kościańskiego naj-
szybszy w półmaratonie - podobnie jak w ubiegłym roku
- był Krzysztof Szymanowski z Kościana, który na poko-
nanie trasy potrzebował 1:09:57. Najszybszą miesz-
kanką powiatu kościańskiego okazała się – także ubie-
głoroczna triumfatorka tej kategorii - Milena Tomaszyk
z Wonieścia, która uzyskała czas 1:29:34. Kolejny Pół-
maraton za rok.                                                                      hg

Kolejny
półmaraton za nami…
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W tym roku stypendium Starosty Koœciañskiego otrzyma³o
80 osób - 40 uczniów i 40 studentów. Jest to najwiêksza, jak
dot¹d grupa osób, które otrzyma³y stypendia w jednym roku.
Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego przeznaczy na ten cel 208 tys.
z³otych.  – Bardzo siê cieszê, ¿e mo¿emy ich przyznaæ coraz

Rekordowa liczba stypendystów
W tym roku Zarz¹d Powiatu przyzna³ 80 stypendiów.

wiêcej – mówi³ starosta koœciañski podczas spotkania ze sty-
pendystami i ich najbli¿szymi. - To œwiadczy o tym, ¿e wzrasta
poziom nauki wœród m³odzie¿y z powiatu. Jestem pewien, ¿e œrodki
przeznaczone na stypendia to s¹ najlepiej i najsensowniej zain-
westowane pieni¹dze. Starosta B. Turski zadeklarowa³, ¿e w

kolejnych latach przyznawanie stypendiów uzdolnionej m³o-
dzie¿y bêdzie kontynuowane.

Uroczystoœæ wrêczenia aktów nadania stypendiów odby³a
siê 20 listopada 2017 roku. Ze studentami oraz uczniami spotka-
li siê starosta Bernard Turski oraz wicestarosta Stefan Stacho-
wiak.

– Co roku przyznajemy stypendia uczniom i studentom. Robi-
my to od 2003 roku. W tym czasie przyznaliœmy stypendia grupie
1171 osób – poinformowa³ starosta. - Przez te wszystkie lata
samorz¹d Powiatu przeznaczy³ na stypendia 1 713 000 z³otych –
doda³ B. Turski. Starosta opisa³ jak wygl¹da³o przyznawanie
stypendiów w poszczególnych latach, ile osób z nich skorzy-
sta³o i jakie œrodki zosta³y przeznaczone na ten cel.

W roku szkolnym i akademickim stypendia dla studentów
wynosz¹ 300 z³otych miesiêcznie. Stypendyœci bêd¹ je otrzy-
mywaæ przez 9 miesiêcy. Stypendium Starosty dla uczniów jest
przyznawane przez 10 miesiêcy i wynosi 250 z³otych.

O przyznanie stypendium mogli ubiegaæ siê uczniowie, któ-
rzy spe³niali nastêpuj¹ce warunki: posiadaj¹ sta³e zameldowanie
na terenie powiatu koœciañskiego, s¹ uczniami publicznej szko³y
ponadgimnazjalnej dla m³odzie¿y daj¹cej mo¿liwoœæ uzyskania
œwiadectwa dojrza³oœci, ukoñczyli I rok nauki w szkole ponad-
gimnazjalnej, osi¹gnêli wysokie wyniki w nauce (œrednia ocen z
poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00).

O przyznanie stypendium mogli ubiegaæ siê studenci, któ-
rzy spe³niali nastêpuj¹ce warunki: posiadaj¹ sta³e zameldowanie
na terenie powiatu koœciañskiego, s¹ studentami studiów wy-
¿szych studiuj¹cymi w trybie dziennym i zaocznym na uczel-
niach publicznych i niepublicznych, ukoñczyli I rok studiów,
osi¹gnêli wysokie wyniki w nauce (œrednia ocen z poprzedniego
roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50).                        hg

Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów kościańskich
aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w
styczniu i lutym 2018 roku.

Apteka „Z misiem” ul. Œmigielska 12E 1 stycznia
Œw. £ukasz ul. Szkolna 54 2 stycznia
Centralna ul. Rynek 19 3 stycznia
Na Deptaku ul. Wroc³awska 22 4 stycznia
Grodzka ul. Rynek 28 5 stycznia
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 6 stycznia
Centralna ul. Rynek 19 7 stycznia
Arnika os. Jagielloñskie 82c 8 stycznia
Centralna ul. Rynek 19 9 stycznia
Œw. £ukasz ul. Szkolna 54 10 stycznia
Grodzka ul. Rynek 28 11 stycznia
Centralna ul. Rynek 19 12 stycznia
Apteka - Tesco ul. Œmigielska 53a 13 stycznia
Apteka Nac³awska ul. Nac³awska 10/1 14 stycznia
Apteka „Z misiem” ul. Œmigielska 12E 15 stycznia
Grodzka ul. Rynek 28 16 stycznia
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 17 stycznia
Œw. £ukasz ul. Szkolna 54 18 stycznia

Dyżury aptek w styczniu i lutym
Centralna ul. Rynek 19 19 stycznia
Na Deptaku ul. Wroc³awska 22 20 stycznia
Grodzka ul. Rynek 28 21 stycznia
Centralna ul. Rynek 19 22 stycznia
Apteka - Kaufland al. Koœciuszki 9 23 stycznia
Arnika os. Jagielloñskie 82c 24 stycznia
Centralna ul. Rynek 19 25 stycznia
Œw. £ukasz ul. Szkolna 54 26 stycznia
Grodzka ul. Rynek 28 27 stycznia
Centralna ul. Rynek 19 28 stycznia
Apteka - Tesco ul. Œmigielska 53a 29 stycznia
Apteka Nac³awska ul. Nac³awska 10/1 30 stycznia
Apteka „Z misiem” ul. Œmigielska 12E 31 stycznia
Grodzka ul. Rynek 28 1 luty
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 2 luty
Œw. £ukasz ul. Szkolna 54 3 luty
Centralna ul. Rynek 19 4 luty
Na Deptaku ul. Wroc³awska 22 5 luty
Grodzka ul. Rynek 28 6 luty
Centralna ul. Rynek 19 7 luty
Apteka - Kaufland al. Koœciuszki 9 8 luty
Arnika os. Jagielloñskie 82c 9 luty

Centralna ul. Rynek 19 10 luty
Œw. £ukasz ul. Szkolna 54 11 luty
Grodzka ul. Rynek 28 12 luty
Centralna ul. Rynek 19 13 luty
Apteka - Tesco ul. Œmigielska 53a 14 luty
Apteka Nac³awska ul. Nac³awska 10/1 15 luty
Apteka „Z misiem” ul. Œmigielska 12E 16 luty
Grodzka ul. Rynek 28 17 luty
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 18 luty
Œw. £ukasz ul. Szkolna 54 19 luty
Centralna ul. Rynek 19 20 luty
Na Deptaku ul. Wroc³awska 22 21 luty
Grodzka ul. Rynek 28 22 luty
Centralna ul. Rynek 19 23 luty
Apteka - Kaufland al. Koœciuszki 9 24 luty
Arnika os. Jagielloñskie 82c 25 luty
Centralna ul. Rynek 19 26 luty
Œw. £ukasz ul. Szkolna 54 27 luty
Grodzka ul. Rynek 28 28 luty

Apteka dyżurująca jest czynna w czasie kiedy nie są otwarte
inne apteki na terenie miasta Kościana.

W czwartek, 7 grudnia 2017 roku, w auli w bu-
dynku przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie odbyło się
szkolenie pn. Przekazywanie i rozliczanie dotacji w try-
bie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie skiero-
wane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie
oraz pracowników działów księgowości, specjalistów ds.
księgowości i osób prowadzących lub zamierzających
prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych.

- Społeczeństwo obywatelskie będące jego częścią
organizacje pozarządowe pełnią wiele istotnych funkcji
w demokratycznym państwie prawa. Zgodnie z zasadą
subsydiarności organizacje działają na rzecz obywateli,
reprezentując ich interesy, broniąc różnorodnych warto-
ści wyznawanych przez poszczególnych członków społe-
czeństwa i dostarczając wielu świadczeń pomagającym
im w codziennym życiu. Pośredniczą także między inte-
resami obywateli i formowanych przez nich grup oraz
administracją państwową, prowadząc działania rzecz-
nicze oraz angażując się w procesy stanowienia prawa –
powiedział starosta B. Turski, podkreślając znaczenie
organizacji pozarządowych. – Dzięki bezpośredniej pra-
cy z obywatelami i świadczeniu dla nich konkretnych
usług posiadają często wiedzę ekspercką, która może słu-
żyć poprawie jakości tworzonych regulacji i lepszemu
ukierunkowaniu procesu administrowania, by bardziej
adekwatnie odpowiadał na potrzeby obywateli. Takie za-
angażowanie sektora obywatelskiego jest zgodne z zasa-

dami zarządzania publicznego. Wreszcie – podkreślił B.
Turski – trzeci sektor jest najbardziej uprawniony do pro-
wadzenia w interesie publicznym kontroli działań wła-
dzy na różnych jej szczeblach i w rozmaitych przejawach
jej działalności.

Podczas szkolenia omawiane były nowe druki
ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy otwartych
konkursach ofert i małych grantach, zasady rozliczania
i sprawozdawczość zadań publicznych realizowanych w
trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Ponadto uczestnicy szkolenia poinformo-
wani zostali o planowanych konkursach ofert na 2018
rok ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Kościana,
Wójta Gminy Kościan i Zarząd Powiatu Kościańskiego.

Szkolenie prowadził Piotr Kotlarek, doradca Sto-
warzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich PISOP w Poznaniu, specjalista w zakre-
sie zakładania podmiotów ekonomii społecznej, pozy-
skiwania środków na działalność, współpracy z samo-
rządem.

W szkoleniu wzięło udział 41 stowarzyszeń z te-
renu powiatu kościańskiego.                                            hg

Powiat Koœciañski


