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Samorz¹dowyOrêdownik

Na XXXIII sesji, która odbyła się 29 października
2009 roku, Rada Miejska Kościana podjęła następu-
jące uchwały:
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na terenie miasta Ko-
ściana na 2010 rok. Wysokość stawek opublikowano na
stronie bip: http://bip.wokiss.pl/koscianm w zakładce
organy władzy publicznej -Rada Gminy.
 - w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej oraz
terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja,
- w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu ,,Smart kids’’ złożonego i wyłonionego w otwar-
tym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX ,,Rozwój wykształce-
nia i kompetencji w regionach’’, Działanie 9.5 ,,Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich’’. Projekt
przewiduje realizację zajęć z języka angielskiego dla
wszystkich dzieci z poszczególnych grup zerowych w ze-
społach szkół w Kościanie w okresie od 04.01.2010 r. do
02.07.2010 r.
Ponadto:
- wprowadzono zmiany do budżetu Miasta Kościana na
2009 rok,
- dokonano zmiany w uchwale nr XXXII/380/05 Rady Miej-
skiej Kościana z dnia 31 maja 2005 r. dotyczącej jed-
nostki budżetowej o nazwie „Międzyszkolny Obiekt Spor-
towy w Kościanie” – zmieniono nazwę na „Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Kościanie”. Określono skład
jednostki i zadania oraz przyjęto statut jednostki. Zmia-
ny w uchwale przyczynią się do usprawnienia zarządza-
nia posiadanymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi
oraz do lepszego ich wykorzystania podczas organizacji
imprez,
-  dokonano zmiany składu osobowego Komisji Mieszka-
niowej,
- przyjęto wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej przepro-
wadzonej w zakresie wykonania budżetu miasta Kościa-
na za I półrocze 2009 r.
Rada Miejska przyjęła również informację o złożonych
oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.
Informacja o pracach komisji stałych Rady.
Przed XXXIII sesją Rady Miejskiej odbyły się posiedze-
nia komisji stałych Rady Miejskiej Kościana. Komisje
opiniowały projekty uchwał będące przedmiotem obrad
Rady.
Ponadto na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych po-
wołano zespół radnych do opracowania projektu uchwały
w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone
w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kościan.
Poruszano również bieżące sprawy dotyczące miasta.

Z prac Rady
Miejskiej Kościana

Najbli¿sza sesja Rady Miejskiej Koœciana odbêdzie siê w czwar-
tek 26 listopada 2009 r. o godz. 16.00 w sali Koœciañskiego Oœrod-
ka Kultury w Koœcianie, przy ul. Mickiewicza 11.

Sesja Rady
Miejskiej Kościana

W listopadzie zakończono inwestycję drogową na ul.
Nowowiejskiego, gdzie na długości 430 mb utwardzo-
na została droga z kostki betonowej i chodnikami po
obu jej stronach. Wcześniej wykonana w niej została
także kanalizacja deszczowa. Całkowity koszt inwe-
stycji zamknął się w kwocie 429 tys. zł.
Zakończono również remont dachu budynku magistratu, wy-
konany wspólnie z samorządem powiatu. Całkowity koszt

Inwestycje w mieście
inwestycji wynosi 430 tys. zł łącznie z robotami dodatkowymi
polegającymi na wykonaniu ocieplenia i elewacji kaferków.
Obecnie trwają prace związane z budową parkingu z 38
miejscami parkingowymi z kostki wraz z oświetleniem
na Osiedlu Piastowskim o powierzchni 1800 m2. Inwesty-
cja prowadzona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DRO-
MAR” Zygmunt Marszałek ma być ukończona do końca
tego roku.

Obchody Święta Niepodległości w 91. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w Kościa-
nie uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny o godz.
11.00  w Kościele Pana Jezusa. Po mszy uczestnicy udali
się na Plac Niezłomnych, gdzie odbyły się uroczystości
patriotyczne. Burmistrz Miasta Kościana wygłosił oko-
licznościowe przemówienie, w którym odniósł się do pod-

Święto Niepodległości
stawowych wartości w życiu człowieka jakimi są wol-
ność i ojczyzna. Przypomniał również znamienne słowa
Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi. Tej ziemi!”.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz sa-
morządowych miasta Kościana,  powiatu kościańskie-
go i gminy, parlamentarzysta ziemi kościańskiej, mło-
dzież szkolna, kombatanci, przedstawiciele instytucji,
organizacji, stowarzyszeń, poczty sztandarowe oraz
mieszkańcy. Na zakończenie uroczystości delegacje zło-
żyły w miejscach pamięci narodowej oraz pod pomni-
kiem Jana Pawła II wiązanki kwiatów. Honorową war-
tę pełnili harcerze z kościańskiego hufca ZHP oraz Straż
Miejska Kościana. Oprawę muzyczną uroczystości przy-
gotował Chór Męski „Arion”, który w tym roku obchodzi
jubileusz 85-lecia działalności oraz orkiestra OSP z
Kościana. Tego samego dnia o godz. 16.00 odbył się w
Kościańskim Ośrodku Kultury koncert Orkiestry Dętej
„TON”.
Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyły również
imprezy patriotyczne: dwa wykłady z cyklu Wierni Nie-
podległej: „Sytuacja dzieci polskich w Kościanie w cza-
sie okupacji niemieckiej”, który poprowadził ks. prof.
Stefan Naskręt oraz „Wspomnienia z obozu w Dachau”,
który wygłosił ks. kan. Leon Stępniak 10 listopada br.
w Auli Kolegium Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Kościanie, na ul. Bernardyńskiej 2, i sportowe: Ogólno-
dostępne Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodle-
głości na strzelnicy LOK w niedzielę 8 listopada br. o
godz. 9.00, oraz zorganizowany 11 listopada br. o godz.
10.00 Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Nie-
podległości, przy Samorządowym Przedszkolu nr 1.

Delegacja samorządu Miasta Kościana złożyła wiązanki
kwiatów pod pomnikiem poświęconym pamięci kościań-
skich harcerzy

Podczas uroczystości Święta Niepodległości na Placu Niezłom-
nych przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i
gminy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II

Burmistrz Miasta Kościana wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Kościana dziękują księdzu prof. Stefanowi Na-
skrętowi za wygłoszony wykład.
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powiat Koœciañski

Równocześnie z zakończonymi właśnie pracami re-
montowymi na drodze powiatowej z Czarkowa do Gryży-
ny Starostwo Powiatowe w Kościanie otrzymało infor-
mację o pozytywnej ocenie wniosku na dofinansowanie
przebudowy drogi z Gryżyny do Krzywinia. Ta dobra in-
formacja niezmiernie nas cieszy – mówi Andrzej Jęcz,
Starosta Kościański. Pozytywna ocena naszego projektu
złożonego w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 pozwoli nam na sukcesywne
kontynuowanie realizacji powiatowego programu przebu-
dowy dróg w przyszłym roku. Powiat Kościański – infor-
muje starosta Jęcz - pozyskał ponad 2 miliony 660 tysię-
cy złotych. Ten sukces pozwoli nam na remont ponad 10
kilometrów drogi.

Sukces starostwa
Pozyskane pieniądze pozwolą na remont ponad 10 km po-
wiatowej drogi.

Przyszłoroczna inwestycja to dalszy etap prac na drodze z
Czarkowa do Krzywinia.

Koszt prac na 7 kilometrowej drodze z Czarkowa do Gryży-
ny to kwota ponad 4 milionów złotych.

W ramach planowanych robót na całym odcinku poło-
żona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, zostaną od-
wodnione rowy, przebudowane chodniki, odnowione zosta-
nie oznakowanie poziome i pionowe. Wzmocnione zostaną
pobocza, odcinkami droga zostanie poszerzona do 6 m. W
Januszowie i Jurkowie powstaną wyniesione przejścia dla
pieszych natomiast w Osieku i Jurkowie powstaną zatoki
autobusowe. W miejscach niebezpiecznych zamontowane
zostaną bariery energochłonne.

Powodem do satysfakcji dla władz powiatu jest nie tylko
fakt pozyskania wsparcia finansowego na realizację inwe-
stycji, ale także wysoka ocena wniosku. Wniosek złożony
przez Starostwo Powiatowe w Kościanie znalazł się na bar-
dzo wysokiej, bo 2 pozycji listy rankingowej. Łącznie powia-

ty z całej Wielkopolski w ramach programu złożyły 57 wnio-
sków. O wysokiej pozycji naszego wniosku zadecydowało –
wyjaśnia starosta Andrzej Jęcz -  przede wszystkim znacze-
nie drogi w układzie komunikacyjnym, to, że łączy drogę kra-
jową z drogą wojewódzką, projektowane elementy zwiększa-
jące bezpieczeństwo ruchu,  współdziałanie z gminami Ko-
ścian i Krzywiń, a także zaangażowanie i wiedza pracowni-
ków Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa.

Po zakończeniu planowanych przyszłorocznych prac
wyremontowana droga będzie miała razem z odcinkiem
wyremontowanym w tym roku ponad 17 km długości.
Łącznie Powiat Kościański pozyskał na tę inwestycję w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych ponad 4 miliony złotych.                                             bj

W Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach za-
kończył się remont Domku Ogrodnika. W budynku, w
którym przed remontem mieściły się pracownie tera-
peutyczne, powstała nowoczesna, przestronna i funk-
cjonalna kuchnia, w której wyśmienite posiłki przygo-
towują panie Halina Gigoń, Elżbieta Matuszewska,
Grażyna Woźna i Danuta Nowak.

W wyremontowanym Domku znajdują się pomiesz-
czenia kuchenne oraz magazynowe. W zabytkowym
obiekcie została wymieniona instalacja wodno – ka-
nalizacyjna, rozebrano niepotrzebne ścianki działowe,
skuto tynki. Została wymieniona instalacja elektrycz-
na, wymienione okna i drzwi, ściany zostały wyłożone
kafelkami. Po remoncie poza głównym pomieszczeniem
kuchni, w którym znajduje się m.in. piec, są pomiesz-

Nowoczesna kuchnia u Ogrodnika
czenia przygotowane do obróbki warzyw, stanowisko
do obróbki termicznej, magazyn produktów podręcz-
nych, magazyn pieczywa, pomieszczenie przeznaczone
do mycia sprzętów kuchennych oraz przeszklony szybą
taras, przeznaczony do ekspedycji posiłków. Wartość
kuchennego wyposażenia wynosi ponad 94 tys. złotych.
Poza pomieszczeniami, w których przygotowuje się
posiłki, pracownicy mają do własnych potrzeb pokój
socjalny z pełnym zapleczem sanitarnym. W budynku
znajdują się również pomieszczenia magazynowe, prze-
znaczone do przechowywania suchych produktów spo-
żywczych, warzyw oraz pomieszczenie wyposażone w
szafy chłodnicze. Dobudowany do starego obiektu ma-
gazyn poprawił funkcjonalność kuchni. Kuchnię wyre-
montowano uwzględniając wszelkie normy sanitarne

W wyremontowanym „Domku Ogrodnika” jest nowocze-
sna kuchnia.

zgodnie z obowiązującymi zasadami systemu HACCP.
Koszt prac sfinansowanych z budżetu powiatu to po-
nad 486 tys. złotych.

Remont kuchni to nie jedyna inwestycja realizowa-
na w tym roku w jarogniewickim domu. Zakończył się
remont dróg wewnętrznych i ścieżek spacerowych wokół
pałacu oraz renowacja terenów zielonych. Drogi i ścież-
ki wyłożono kostką granitową, a w ramach renowacji
zieleni posadzono liczne krzewy. Z głównego klombu
usunięto wysoką roślinność, co wyeksponowało najład-
niejszy budynek DPS, XVIII wieczny pałac. Główną
ozdobą klombu jest fontanna. Mieszkańcy będą mogli
odpocząć w jednej z trzech ogrodowych altan. Całość
uzupełniają parkowe ławki i nowe oświetlenie. Koszt
prac to ponad 881 tys. złotych.                                        bj

Kuchnię wyremontowano uwzględniając wszelkie nor-
my sanitarne zgodnie z obowiązującymi zasadami sys-
temu HACCP.

Z głównego klombu usunięto wysoką roślinność co wy-
eksponowało najładniejszy budynek DPS, XVIII wiecz-
ny pałac. Główną ozdobą klombu jest fontanna.
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gmina Koœcian

Rok 2010 w Gminie Kościan będzie stał
po znakiem realizacji programu rewitaliza-
cji obszarów wiejskich. Trwają przygotowa-
nia do ogłoszenia przetargu na zadanie z
odnowy wsi „Centrum integracyjno-rekre-
acyjne w Spytkówkach”. Inwestycja ta po-
chłonie kwotę około 650.000 zł, z czego dofi-
nansowanie Urzędu Marszałkowskiego wy-
nosi 267.620 zł. Są także gotowe kosztorysy
oraz pozwolenia na budowę dwóch kolejnych
inwestycji zapisanych w wieloletnim gmin-
nym planie inwestycyjnym. Na realizację
czekają zadania pod nazwą „Gościniec Cho-
ryń – miejsce wypoczynku i rekreacji na ba-
zie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia” (całko-
wity koszt ok. 560.000 zł) oraz „Budowa in-
frastruktury turystycznej w Centrum Rekre-
acyjno-Wypoczynkowym w Nowym Dębcu”
(koszt całkowity ok. 680.000 zł). Oba projek-
ty zostały wysoko ocenione w konkursie ogło-
szonym przez Lokalną Grupę Działania Go-
ścinna Wielkopolska i skierowane do dofi-
nansowania ze środków unijnych na rozwój
obszarów wiejskich na łączną kwotę 700.000
zł.

Gmina Kościan przystąpiła również do
konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi” reali-
zowanego w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Złożono dwa wnioski w
imieniu sołectw na wykonanie placów rekre-
acyjnych dla dzieci i dorosłych w Starym Lu-
boszu i Nacławiu-Czarkowie. Do 30 listopa-
da br. konkurs zostanie rozstrzygnięty w
Urzędzie Marszałkowskim. Istnieje duża
szansa na pozyskanie środków w wysokości
100.000 zł przy całkowitych kosztach inwe-
stycji szacowanych na 300.000 zł.         (md)

Odnowa wsi

Gościniec Choryń

Plac rekreacyjny w Starym Luboszu

Plac rekreacyjny w Nacławiu

Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie ustalenia podatków na rok 2010. Uchwalono stawki podatku od nieruchomości, przedstawione w tabeli.
Podatek od nieruchomości   - podstawa do obliczenia podatku (zł/m2) Gmina Kościan Maksymalna stawka Gmina Kościan Wzrost

2009r. ministra 2010r. 2010r. 2009/2010
Od gruntów:
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,60 0,62 0,62 103,3 %
Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne 3,90 4,04 4,04 103,6 %
Pozostałych 0,20 0,39 0,22 110,0 %
Od budynków lub ich części:
Mieszkalnych 0,62 0,65 0,65 104,8 %
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 13,50 20,51 13,55 100,4 %
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu materiałem siewnym 9,24 9,57 9,57 103,6 %
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 4,16 4,16 103,7 %
(wg uchwały) od budynków pod zabudowę rekreacyjną 6,64 6,88 6,88 103,6 %
Pozostałych 4,50 6,88 4,50 100,0 %
Budowle – 2% 0,02 0,02 0,02 100,0 %

Podatek rolny na rok 2010 jest ustalony wg stawki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na poziomie 34,10 zł za kwintal żyta, co daje 85,25 zł za hektar
przeliczeniowy. (md)

Podatki w Gminie Kościan

Gmina Kościan podpisała umowę na budowę kanaliza-
cji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo. Wykonawcą tych ro-
bót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych
ECOBUD z Czempinia. Inwestycja obejmuje m.in. budowę 4
przepompowni ścieków. Koszt przedmiotowej inwestycji
wynosi 2.996.621,19 zł brutto, z czego 1.800.000 zł brutto
stanowi pożyczkę zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin zakoń-
czenia budowy planowany jest na lipiec 2010 roku.         (mn)

Kanalizacja wsi
Pelikan i Sierakowo

W niedzielę 15 listopada w Widziszewie odbyły się IX
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego i Gminy Kościan w
Strzelaniu z Wiatrówki. W zawodach wzięło udział 48 miesz-
kańców powiatu kościańskiego podzielonych na kilka kate-
gorii wiekowych. Najlepszy wynik osiągnął Dariusz Wyrzy-
kiewicz z Kościana, który z dorobkiem 85 punktów (na 100
możliwych do zdobycia) zajął pierwsze miejsce w powiato-
wej kategorii mężczyzn, wyprzedzając Mirosława Hajnce z
Widziszewa (83 punkty) i Jarosława Szkudlarka z Widzi-
szewa (78 punktów). Wśród pań najlepsza była z 64 punkta-
mi Renata Adamczak przed Renata Śliwińską i Elizą Gier-
czyńską (wszystkie z Kościana). Kategorię radnych, burmi-
strzów i wójtów wygrał Andrzej Przybyła z Nielęgowa (74
punkty) przed Janem Szczepaniakiem z Bonikowa. Wśród
chłopców najlepszy okazał się Adam Włodarczak z Widzi-
szewa (72 punkty), który wyprzedził Adama Żurka z Widzi-
szewa i Mateusza Dudziaka z Kościana. Kategorię dziew-
cząt wygrała Weronika Wyrzykiewicz z Kościana (71 punk-
tów). W Mistrzostwach Gminy sklasyfikowano dwie katego-
rie. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Mirosław Hajnce
przed Jarosławem Szkudlarkiem (obaj Widziszewo) i Nor-
bertem Naskręciakiem (Kurza Góra), a w kategorii chłop-
ców triumfowali mieszkańcy Widziszewa – Adam Włodar-
czak przed Adamem Żurkiem i Dominikiem Kaczorem. Naj-
lepsi strzelcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczo-
we ufundowane ze środków powiatu kościańskiego i Gminy
Kościan. Imprezę zorganizowali Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kościanie, Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Kościanie i
Koło Strzeleckie w Widziszewie.                                                     (md)

Mistrzostwa w Strzelaniu
z Wiatrówki

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Kościan Henryk Bartoszewski informu-
je, iż w związku z otrzymaniem połowy środków na
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
Gmina Kościan do 30 listopada br. będzie wypłacała
rolnikom połowę przyznanych kwot. Pozostała część
będzie wypłacona niezwłocznie po otrzymaniu środ-
ków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Burmistrz Miasta Kościana ogłasza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ko-
ścianie przy ul. Północnej oznaczonej numerem geode-
zyjnym 3381/1 o powierzchni 446 m2 zapisanej w Księ-
dze Wieczystej nr 35482 Sądu Rejonowego w Kościa-
nie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod
tereny usługowe.
Cena wywoławcza – 67 200,00 zł powiększona o poda-
tek VAT  22% tj. 14 784,00 zł wadium – 7 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 r. o
godzinie 12.00 w pokoju nr 203 Urzędu Miejskiego Ko-
ściana Al. Kościuszki 22
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu
Miejskiego w Kościanie numer 03 8666 0004 0103 7426
2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w
punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym
się w budynku Urzędu Miejskiego. Wadium winno wpły-
nąć na konto najpóźniej w dniu 12 stycznia 2010r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został
ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłaca-
ne niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczest-
nika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód
tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba reprezen-
tująca osobę prawną bądź osobę fizyczną winna się
okazać stosownym pełnomocnictwem.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki
Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego
w Kościanie, pokój nr 203 (tel. 65 512 14 66 wew. 304).
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych
przyczyn.

Burmistrz Miasta Koœciana og³asza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny

na sprzeda¿ udzia³u w nieruchomoœci zabudowanej wieloloka-
lowym budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, po³o-
¿onej w Koœcianie przy ul. Surzyñskiego 26, oznaczonej nu-
merami geodezyjnymi 1519/1 i 1519/2 o powierzchni 0.2628
ha i zapisanej w Ksiêdze Wieczystej nr 28193 S¹du Rejono-
wego w Koœcianie, obci¹¿onej umowami najmu.
Wysokoœæ zbywanego udzia³u - 10/32 czêœci nieruchomoœci,
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Miejskiej Koœcian.
Cena wywo³awcza – 150 000,00 z³ - wadium 15 000,00 z³
Cena wywo³awcza jest cen¹ netto i nie zawiera op³at i podat-
ków zwi¹zanych z przeniesieniem prawa w³asnoœci, które
zobowi¹zany bêdzie uiœciæ nabywca nieruchomoœci.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 stycznia 2010 r. o godzinie
11.00 w pokoju nr 203 Urzêdu Miejskiego Koœciana Al. Ko-
œciuszki 22
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie wadium
w podanej wy¿ej wysokoœci na konto Urzêdu Miejskiego w
Koœcianie numer 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w Banku
Spó³dzielczym w Koœcianie lub w punkcie kasowym Banku
Spó³dzielczego znajduj¹cym siê w budynku Urzêdu Miejskie-
go. Wadium winno wp³yn¹æ na konto najpóŸniej w dniu 12
stycznia 2010r.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³
zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wadium
ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który
przetarg wygra³ od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który nie zosta³ ustalony
jako nabywca nieruchomoœci, bêdzie wyp³acane niezw³ocznie
przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest okazaæ dowód to¿sa-
moœci, dowód wp³aty wadium, a osoba reprezentuj¹ca osobê
prawn¹ b¹dŸ osobê fizyczn¹ winna siê okazaæ stosownym
pe³nomocnictwem.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Gospodarki Prze-
strzennej i Mienia Gminnego Urzêdu Miejskiego w Koœcianie,
pokój nr 203 (tel. 65 512 14 66 wew. 304).
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu z wa¿nych przy-
czyn.

Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że w dniu 10.11.2009r. na tablicy ogło-
szeń w gmachu Urzędu Miejskiego wywieszony
został na okres 3 tygodni wykaz części nierucho-
mości gruntowej położonej w Kościanie przy ul.
Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargowym na okres 10 lat.

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana Pio-
tra Ruszkiewicza na kościańskim Rynku oraz na Cmentarzu
Komunalnych pojawiły się nowe stojaki na rowery. W ostat-
nich kilku latach w mieście i powiecie kościańskim zwiększy-
ła się długość tras rowerowych, a tym samym powstała ko-
nieczność utworzenia nowych miejsc parkingowych dla rowe-
rów. Burmistrz informuje, że liczba miejsc parkingowych bę-
dzie sukcesywnie zwiększana. Prosimy mieszkańców o zgła-
szanie w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospo-
darczej Urzędu Miejskiego tel. (65) 512 18 38 propozycji lo-
kalizacji kolejnych miejsc parkingowych w mieście.

Stojaki na rowery
Na kościańskim Rynku stoją nowe stojaki na rowery

Burmistrz Miasta Kościana informuje, iż na stronie inter-
netowej www.koscian.pl znajdą Państwo informacje o otwar-
tym konkursie ofert na wykonywanie w 2010 roku przez or-
ganizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działal-
ność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościa-
na, będących realizacją zadań samorządu gminnego w za-
kresie kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki oraz pro-
mocji i ochrony zdrowia. Termin składania ofert upływa 18
grudnia br. Dodatkowe informacje w tym zakresie można
uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miejskiego Kościana pod nr tel. (65) 512 22 23.

Konkurs dla organizacji
pozarządowych

miasto Koœcian

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmian
miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego terenów położonych
w Kościanie

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmia-
nami) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze
zmianami) Burmistrz Miasta Kościana zawiada-
mia:

 - o podjęciu przez Radę Miejską Kościana uchwa-
ły nr XXXII/347/09 z dnia 24 września    2009 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej
składającego się z działek o nr 3376, 3408, 3409/2
i części działki 3407.

 - o podjęciu przez Radę Miejską Kościana uchwa-
ły nr XXXIII/359/09 z dnia 29 października 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w Kościanie na os. Kon-
stytucji 3 – Maja zatwierdzonego uchwałą nr XI/
109/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierp-
nia 2007 r. Przedmiotem zmiany planu są działki
o numerach geodezyjnych gruntu: 2948/5, 2948/13,
2948/14, 2948/15, 2948/16, 2948/17, 2948/18,

 - o podjęciu przez Radę Miejską Kościana uchwały
nr XXXIII/358/09 z dnia 29 października 2009r. w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej
zatwierdzonego uchwałą nr XI/107/07 Rady Miej-
skiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. Przedmio-
tem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia tere-
nów jednostek bilansowych 4MN, 5MN, 7U i 10 ZL.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wy-
mienionych planów miejscowych i prognoz oddzia-
ływania na środowisko.
Wnioski do planów miejscowych i prognoz oddzia-
ływania na środowisko można składać w formie
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym.
 Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim Ko-
ściana przy Al. Kościuszki 22 w terminie do 31
grudnia 2009 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawców, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W tym roku po raz pierwszy w ramach pomocy miesz-
kańcom w jesiennych porządkach Urząd Miejski Ko-
ściana zorganizował pilotażową akcję zbierania liści
opadłych z miejskich drzew, która zakończyła się w
sobotę 14 listopada br.
Akcją zostały objęte ulice, na których rośnie najwięcej
drzew tj. Al. Kościuszki, ul. Dworcowa, Nacławska,
Mickiewicza, Żeromskiego, Ks. Bączkowskiego, Pl. Wol-
ności oraz Pl. Paderewskiego. Właścicielom posesji
przylegających do chodników przekazano nieodpłatnie,
specjalnie oznakowane, 120-litrowe worki. Pozostali
mieszkańcy, którzy chcieli się przyłączyć do sprząta-
nia naszego miasta mogli zamówić worki na liście w
Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospo-
darczej Urzędu Miasta Kościana.
Liście były odbierane sprzed posesji przez kolejne 6
sobót począwszy od 10 października br. i przewożone
do kompostowania na miejskie składowisko odpadów.
Kościaniacy nie pozostali obojętni i wykazali się du-
żym zaangażowaniem. Wywieziono 1500 worków liści,
które ważyły ponad 18 ton.
Wobec tak dużego zainteresowania postanowiliśmy
Akcję Liść powtórzyć w przyszłym roku.

Zbieraliśmy liście

Urząd Miejski Kościana w celu udostępnienia mieszkań-
com materiału do ograniczenia śliskości zimowej chodni-
ków zakupił pojemniki na piasek. 20 pojemników rozsta-
wionych zostanie w ogólnodostępnych punktach na tere-
nie miasta Kościana.
Jednocześnie  prosimy mieszkańców, którzy pobierać będą
piasek o zamykanie pojemników, aby nie dochodziło do
zawilgocenia i zbrylenia piasku.

Pojemniki na piasek
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powiat Koœciañski

W niedzielę, 15 listopada, w kościele klasztornym w Lubiniu zaśpiewał Chór
Męski „Oktoich” działający przy Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metode-
go we Wrocławiu. Był to już trzeci koncert z cyklu „Muzyczne Cztery Pory Roku w
Lubiniu”.

W programie koncertu znalazła się Panichida, prawosławne nabożeństwo
żałobne. Według nauki Kościoła Prawosławnego, kiedy ciało jest martwe i ocze-
kuje pomocy ze strony Kościoła, dusza zmarłego przechodzi próby i doświadcze-
nia – opowiadała Alina Kurczewska z Radia Merkury, która prowadziła koncert
- Dlatego też, aby jej pomóc w przejściu do drugiego życia, nad trumną prawo-
sławnego chrześcijanina odmawia się modlitwy o spokój jego duszy i śpiewa się
Panichidę. W tym czasie Kościół koncentruje uwagę wiernych na tym, jak dusze
zmarłych przechodzą z ziemi na Sąd przed oblicze Boże. Schemat nabożeństwa
opiera się na porządku jutrzni. Poetyckie teksty liturgiczne i melodie pochodzą
z pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Ostatni w tym roku koncert zgromadził w klasztornych murach kilkaset osób.
Pomysłodawcą zorganizowania cyklu jest Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne
oraz Klasztor Benedyktynów w Lubiniu, honorowy patronat nad koncertami objął
Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Koncerty finansuje Starostwo Powiatowe w
Kościanie.                                                                                                                             mr

Jesień z Oktoich

Od początku listopada, kolejny już sezon w Punkcie
Pomocy Żywnościowej prowadzonym przez Powiat Kościań-
ski na ulicy Szpitalnej 7 A w Kościanie wszyscy potrzebu-
jący mogą zjeść ciepły posiłek.

Zupy wydawane są od godziny 12.00 od poniedziałku
do piątku. Z pomocy punktu można korzystać aż do wio-
sny. Środki na przygotowanie ciepłych zup pochodzą z bu-
dżetu powiatu. Pieczywo sponsorują kościańscy piekarze:
państwo M.P. Walenciakowie, Marian Kurasiak, Marek
Sworacki i Michał Czaplicki. Przychodzących na zupę z
uśmiechem wita Beata Tomowiak, pracownik Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej.                                                            bj

Ciepła zupa w Punkcie
Pomocy Żywnościowej

Komunikat
- zmiana godzin pracy
Starostwa Powiatowego
w Kościanie

Przypominamy, że od 1 września 2009 roku zmie-
niają się godziny pracy Starostwa Powiatowego w Ko-
ścianie. Od tego dnia urząd w każdy poniedziałek bę-
dzie czynny od godziny 8.00 do 18.00. W pozostałe dni
tygodnia starostwo pracuje od godziny 7.00 do 15.00.

bj

Jutro, 29 listopada, Starostwo Powiatowe w Kościa-
nie złoży w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofi-
nansowanie projektu „Rowerem w głąb dziejów połu-
dniowej Wielkopolski – Romantyczne Trasy Rowerowe
Ziemi Kościańskiej”. Pozyskanie środków na jego reali-
zację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013 pozwoli na wyty-
czenie w Powiecie Kościańskim 10 tras rowerowych o
łącznej długości ponad 290 km. Wniosek jest wynikiem
porozumienia i współpracy samorządu powiatowego i

Wniosek na 290 kilometrów
gmin Ziemi Kościańskiej, które 12 listopada zawarły
umowę partnerską w tej sprawie.

Koszt realizacji tras rowerowych to kwota ponad 4 mi-
lionów 760 tys. złotych. Samorządy  ubiegają się o wspar-
cie w wysokości ponad trzech milionów 82 tys. złotych.
Jest to 65 % wartości projektu. Pozostałe 35 % to będzie
wkład własny gmin i powiatu Ziemi Kościańskiej. Z bu-
dżetu powiatu zostanie na ten cel przeznaczona kwota
ponad miliona złotych. Wnioski zostaną rozpatrzone w
marcu przyszłego roku.                                                        bj

Pod takim hasłem odbył się w sobotę 21 listopada w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie I Turniej
Międzyszkolny, w którym poza gospodarzami wzięły udział
4 szkoły: Zespół Szkół Rolniczych  z Grzybna,  Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych z Kościana, Zespół Szkół Ekonomicz-
nych z Leszna i Zespół Szkół Technicznych z Leszna.  W
skład szkolnych reprezentacji wchodzili uczniowie i nauczy-
ciele.

Pierwsza, zagrzewająca kibiców do dopingu konkuren-
cja to siatkówka. Mini turniej piłki siatkowej zakończył się
wygraną gospodarzy. W zwycięstwie nietążkowskiej druży-
nie z pewnością pomógł wspaniały doping szkolnych koleża-
nek. Konieczność rozwiązania zadania z fizyki, przygotowa-
nego przez studentów z koła naukowego na Politechnice
Wrocławskiej była dobrym przerywnikiem w sportowej ry-
walizacji. Po zmaganiach z fizyką przyszedł czas na kolejne
konkurencje. W ramach prezentacji szkół młodzież przygo-
towała mini występy. Pełna humoru scenka teatralna przy-
gotowana przez uczniów ZSE z Leszna została najwyżej oce-

Buda to nie nuda

Najwięcej emocji i aplauzu publiczności wzbudziło wiązanie jak najdłuższej liny z własnych ubrań.

niona przez jury i widzów. Największe emocje i wrzawę wzbu-
dziły w uczestnikach i publiczności ostatnie konkurencje. W
pierwszej, „strzale ślepca” trudność polegała na tym, że z
zawiązanymi oczami trzeba było podejść do piłki i trafić nią
do bramki stojącej 5 metrów dalej. Finałowa konkurencja
„lina” dosłownie rozebrała uczestników. Zadanie drużyn po-
legało na tym, by w ciągu trzech minut z własnych ubrań
związać jak najdłuższą linę. Wspaniały doping, moc śmie-
chu i szybko mijający czas wyzwoliły w zawodnikach, a
przede wszystkim w zawodniczkach niespotykaną kreatyw-
ność. Cały turniej zakończył się zwycięstwem Zespołu Szkół
Technicznych z Leszna. Drugie miejsce zajęli gospodarze ZSP
z Nietążkowa. Kolejne miejsca wywalczyły: Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych z Kościana, Zespół Szkół Ekonomicznych
z Leszna i Zespół Szkół Rolniczych z Grzybna. Kibicujący
zawodnikom Edward Strzymiński, Wicestarosta Kościań-
ski pogratulował zwycięzcom wygranych, a organizatorom,
dyrekcji szkoły i nauczycielom i pomysłodawcy turnieju por-
talowi www.le.pl podziękował za jego organizacje.            bj
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gmina Koœcian

6 listopada 2009 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Starych Oborzyskach  miało miejsce podsumowanie
programu „eSzkoła Wielkopolska 2009”. Autorem progra-
mu jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, 
która w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu realizowała dwa projekty. 

Pierwszym projektem programu eSzkoła Wielkopol-
ska był “Twórczy Nauczyciel”, obejmujący kształcenie ze-
społów nauczycieli w zakresie stosowania platform edu-
kacyjnych. Projekt, który zakończył się w czerwcu br. miał
za zadanie przygotowanie nauczycieli do stosowania cy-
frowej platformy edukacyjnej i włączenie jej do procesu
dydaktycznego w ramach realizowanych programów na-
uczania. Szkolny  lider projektu - Jolanta Nowicka, prze-
szkoliła szesnastu nauczycieli.  Pedagodzy nabyli umie-

eSzkoła w Starych Oborzyskach
jętność tworzenia indywidualnych treści edukacyjnych oraz
korzystania z bazy zasobów edukacyjnych. W ramach pro-
jektu gimnazjum otrzymało licencje dostępowe do plat-
formy edukacyjnej FRONTER oraz bazy zasobów multi-
medialnych na portalu www.nauczyciel.pl na okres jedne-
go roku. W Gimnazjum w Starych Oborzyskach można
szeroko wykorzystywać w nauczaniu w/w portale ze wzglę-
du na dostęp do internetu w każdej sali lekcyjnej. Dużym
ułatwieniem przy realizacji tego projektu była możliwość
korzystania z dwóch tablic interaktywnych, które gimna-
zjum ma na wyposażeniu.

Drugim projektem był “Twórczy Uczeń”. Dotyczył sys-
temu kształcenia metodą projektów w ramach zajęć po-
zalekcyjnych z uczniami systemem stacjonarnym oraz me-
todą e-learningową. W szkole powołanych zostało 8 ze-

Do 14 grudnia br. w Urzędzie Gminy Kościan miesz-
kańcy mogą składać wnioski do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w ob-
rębie wsi Nowe Oborzyska. Ponadto w dniach 03.12.2009-
04.01.2010 będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kościan – obręb Widziszewo,
Ponin w zakresie strefy aktywizacji gospodarczej. Dysku-

Plany miejscowe

społów uczniów, które pod opieką nauczyciela od kwietnia
do października 2009 roku realizowały szkolne projekty
edukacyjne. Łącznie wzięło w nich udział 103 uczniów oraz
8 nauczycieli i dyrektor szkoły. Nauczyciele gimnazjum
realizowali następujące projekty: Jolanta Nowicka - „Już
10 lat minęło”, Renata Dudziak - „A czas mija”, Magdale-
na Cichocka: „Kamień Pokutny - co to takiego?”, Aleksan-
dra Pawlicka - „Zielone anioły”, Izabela Gabryelczyk - „Ra-
zem w Europie”, Monika Bajstok - „Symbole tez mówią”,
Ewa Maciesza - „Na szagę przez Pyrlandię”, Arkadiusz
Wesołek - „Czy ekran naprawdę dzieli?”. Opis każdego
szkolnego projektu, jego wyniki, materiały pomocnicze i
zmontowane przez uczniów filmy zostały umieszczone na
platformie edukacyjnej FRONTER, która była podstawo-
wym środowiskiem pracy i komunikacji uczniów, nauczy-
cieli oraz konsultantów projektów: pracowników nauko-
wo-dydaktycznych UAM. Zbudowanie trwałych relacji po-
między środowiskiem naukowym regionu a szkołami jest
także jednym z celów programu e-szkoła Wielkopolska.
Autorzy najlepszych projektów “Twórczy uczeń” w Wiel-
kopolsce zostaną nagrodzeni. Do zdobycia są laptopy, ka-
mery oraz aparaty cyfrowe. Życzymy gimnazjalistom, by
nagrody te trafiły także do nich. Wszystkie szkoły biorące
udział w programie były wyposażone w zestaw kompute-
rowy pomocny w jego realizacji oraz wysokiej klasy kame-
rę cyfrową. Dzięki programowi eSzkoła Wielkopolska Gim-
nazjum w Starych Oborzyskach już wkrótce ma szansę
stać się nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym na miarę
XXI wieku. Stworzenie w naszym powiecie szkoły wzorco-
wej na bazie Gimnazjum  w Starych Oborzyskach, ma słu-
żyć innym szkołom jako lokalne centrum wiedzy i kształ-
cenia. Zadaniem Gimnazjum będzie inspirowanie do wdra-
żania nowoczesnych technologii oraz zachęcanie do budo-
wy lokalnych społeczności informacyjnych.

Na podsumowaniu programu do Oborzysk przybyły
władze samorządowe gminy, pracownik OFEK - Dariusz
Kessel, przedstawiciele instytucji i organizacji współpra-
cujących  na co dzień ze szkołą oraz rodzice i absolwenci
gimnazjum od początku jego powstania. Odwiedzający
tego dnia szkołę obejrzeli prezentację z każdego projektu
oraz mogli podyskutować przy kawie i ciastkach z ucznia-
mi na temat korzyści jakie przyniosła im realizacja  pro-
jektu. Do programu oborzyskie gimnazjum zostało zare-
komendowane  przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu
oraz Konwent Starostów Powiatów Wielkopolski. Jego
realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2009r. Środki po-
chodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program
Operacyjny Kapitał Ludzki. Warto podkreślić, że konty-
nuacją eSzkoły jest opracowywany przez gimnazjum przy
współpracy z UAM projekt  „Pokochać nauki ścisłe”, o któ-
rym na pewno niebawem usłyszymy.                             (mn)

Jak co roku kapituła Domu Pomocy Społecznej w Ja-
rogniewicach wręczyła statuetkę Samarytanin. Tym ra-
zem na uroczystości 28 października 2009r. statuetka 
została przyznana Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sta-

rych Oborzyskach. Po przedstawieniu idei statuetki, Dy-
rektor DPS - Zbigniew Gordziej  oraz Przewodniczący Rady
Mieszkańców - Celestyn Narożny przekazał ją dyrektoro-
wi szkoły Romanowi Podgórskiemu. W uroczystości wzię-

li udział także nauczyciele: Dorota Gąsiorowska – inicja-
torka współpracy oraz Teresa Nowacka, Michał Dolata,
Monika Bajstok, Barbara Zaborska i liczni przybyli
uczniowie gimnazjum. To właśnie oni wszyscy poprzez
kilkuletnią współpracę z DPS przyczynili się do  tego wy-
różnienia. W okresie minionych lat gimnazjaliści uczest-
niczyli w wielu uroczystościach organizowanych w Jaro-
gniewicach z okazji świąt i ważnych  wydarzeń. Podczas
odwiedzin opiekowali się pensjonariuszami, organizowa-
li im wolny czas, przekazywali kartki świąteczne wraz
upominkami własnoręcznie wykonanymi oraz przebywa-
li z nimi podczas pobytu poza ośrodkiem. Każdego roku
młodzież brała udział w akcji „Sprzątania świata” pracu-
jąc na terenie DPS. Gimnazjum w Starych Oborzyskach
gościło także wielokrotnie podopiecznych DPS na uroczy-
stościach i imprezach szkolnych. Dyrektor Gimnazjum -
Roman Podgórski dziękując kapitule za przyznanie sta-
tuetki Samarytan 2009 powiedział: „Trzymam w ręce
rzecz bardzo cenną. Te chwile utwierdzają mnie w przeko-
naniu, że przyjęta przez nas praca w szkole podąża w
dobrym kierunku. Od wielu lat staramy się bowiem, żeby
u młodego człowieka – ucznia gimnazjum, przyszłego do-
rosłego Polaka, kształtować nie tylko umysł, ale także
serce, i by tym wielkim sercem potrafił się dzielić z inny-
mi, umiał współczuć, nieść pomoc chorym i potrzebują-
cym, być z nimi”. Podkreślił także, że w pracy pedagogicz-
nej pomaga patron szkoły - Jan Paweł II, którego postawa
i nauki były i są inspiracją w działaniu. Uroczystość wrę-
czenia statuetki uświetnił koncert na pile i akordeonie
Tadeusza Białego.                                                           (mn)

Samarytanin dla gimnazjum

sja publiczna odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 12.00 w
UG Kościan. Uwagi do zmiany studium zagospodarowa-
nia można zgłaszać do 27.01.2010r.

Wyłoniono w formie przetargu wykonawcę na opraco-
wanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w Pelikanie - obręb wsi Czar-
kowo, Kokorzyn i Sierakowo. Wybrana została oferta fir-
my API z Poznania.                                                          (md)
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W poniedziałek, 16 listopada odbyła się w staro-
stwie powiatowym uroczystość rozstrzygnięcia powia-
towego etapu konkursu plastycznego pod hasłem „Nie
daj szansy AIDS”. Zadanie konkursowe, z którym zmie-
rzyli się gimnazjaliści, polegało na narysowaniu plaka-
tu profilaktycznego uświadamiającego problem HIV i
AIDS.

Wykonywany plakat, a także sam konkurs ma uświa-
domić jego uczestnikom i ich rówieśnikom, że zagroże-
nie HIV może dotyczyć każdego człowieka. Ma zachęcać
uczniów do bezpiecznych zachowań, wskazać na sposo-
by ochrony przed zakażeniem HIV, wreszcie zachęcić
uczniów do wzajemnej edukacji na temat HIV/AIDS i
podnieść poziom akceptacji i tolerancji dla osób żyją-
cych z HIV i chorych na AIDS.

W powiatowym etapie konkursu, który wspólnie przy-
gotował Wydział Oświaty i Spraw Społecznych staro-
stwa oraz Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolo-
giczna w Kościanie, wyróżniono prace Natalii Matyji i
Piotra Małyszka, uczniów Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Racocie. Trzecie miejsce zdobył pla-
kat narysowany przez Hannę Wolną, uczennicę Zespołu
Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu. Drugie miej-
sce zajęła praca Barbary Skorupki, uczennicy Zespołu
Szkół w Lubiniu. Do tej samej szkoły uczęszcza laure-
atka I miejsca w konkursie, Marta Weber. Plakat wyko-
nany przez Martę Weber będzie reprezentował Powiat
Kościański na wojewódzkim etapie konkursu. Jego finał
odbędzie się 24 listopada w Poznaniu.

Z laureatami konkursu spotkał się Edward Strzy-
miński, Wicestarosta Kościański i Piotr Zielonka, Dy-
rektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicz-
nej w Kościanie, którzy wręczając nagrody pogratulo-
wali młodzieży dobrych, ciekawych i starannie przygo-
towanych projektów plastycznych oraz podziękowali za
udział w konkursie.                                                                                      bj

Nie daj szansy AIDS

Nagrodzona młodzież w towarzystwie Edwarda Strzymiń-
skiego i Piotra Zielonki.

Kościański Półmaraton i bieg Coccodrillo zgromadził
wielu dorosłych. Biegi główne poprzedziły zawody dla
najmłodszych. Organizujemy przy okazji dużej imprezy
sportowej biegi dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, bo
chcemy ją od najmłodszych lat zachęcać do uprawiania
sportu. Uczestnicy Półmaratonu to dla dzieci żywy przy-
kład na to, że sport można uprawiać w różnym wieku –
mówi Edward Strzymiński, Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Półmaratonu. Impreza sportowa dla
dzieci miała też zachęcić ich do żywego odżywiania się.
Dziękujemy sponsorom, Obrzańskiej Spółdzielni Mleczar-
skiej z Kościana i Rolniczej Korporacji Spółdzielczej w
Czempiniu za ufundowanie nagród dla uczestników bie-
gów. W biegach uczestniczyło ponad 200 dzieci. Młodzi
biegacze rywalizowali na trzech dystansach. Uczniowie
klas 1-3 mieli do pokonania dystans 350 metrów. Wśród
dziewcząt pierwsze miejsca zajęły: Olga Puzyrewicz, I

Dzieci też biegały
 W biegach dla dzieci wzięło udział ponad 200 zawodników.

klasa, ZS nr 1 w Kościanie, Zuzanna Kuta, II klasa, Szko-
ła Podstawowa (SP) nr 4, Zuzanna Seńkow, SP nr 1 w
Kościanie. Wśród chłopców wygrali: Mikołaj Lutomski, I
klasa, SP Racot, Dariusz Krystek, II klasa, SP nr 6 Ole-
śnica, Jan Klimek, III klasa, SP nr 1 Kościan. Na dystan-
sie 500 metrów rywalizowali uczniowie starszych klas
szkoły podstawowej. Wśród dziewcząt pierwsze miejsca
zajęły: Aleksandra Jurga, IV klasa, SP Racot, Magdale-
na Stasiak, V klasa, SP Stary Lubosz, Patrycja Jaku-
biak, VI klasa, SP Racot.  Wśród chłopców na najwyż-
szym miejscu na podium stanęli: Sebastian Wasielew-
ski, IV klasa, SP Racot, Norbert Sikora, V klasa, SP
Racot, Dominik Śron, VI klasa, SP nr 3 Kościan. Gimna-
zjaliści mieli do pokonania dystans 2 000 metrów. Wśród
dziewcząt najszybciej pokonała go Klaudia Wytyk, a
wśród chłopców Hubert Mikołajczak. Zwycięzcy uczą się
w racockim gimnazjum.                                                      bj

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie w okresie 2008-
2009 z powodzeniem realizował 2 projekty współfinanso-
wane z funduszu strukturalnego Unii Europejskiej – Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Obydwa projekty opracowane zostały w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem pro-
gramu jest wzrost poziomu zatrudnienia. Program jest
nastawiony na inwestowanie w ludzi tzn. ich kwalifika-
cje, wiedzę, umiejętności.

Pierwszy z realizowanych przez Urząd Pracy projek-
tów - „Przyszłość z perspektywami” - dotyczy aktywizacji
osób bezrobotnych. Jego głównym celem poprawa zdolno-
ści osób biorących w nim udział do zatrudnienia przez

Lp.Wyszczególnienie                2008 r.     2009 r.
Liczba osób Środki finansowe Liczba osób Środki finansowe

przeznaczone przeznaczone
na realizację programu na realizację programu

1 Pośrednictwo pracy 282 W ramach swoich W ramach swoich
i poradnictwo ustawowo ustawowo
zawodowe wykonywanych działań 278 wykonywanych działań

2 Szkolenia zawodowe 169 243 462,00 145 186 570,00
(w tym szkolenia
związane z rozpoczęciem
działalności gospodarczej)

3 Staże 195 813 141,74 252 1 024 854,80
4 Przygotowanie zawodowe 87 347 278,26 29 66 100,00
5 Bezzwrotne środki

na podjęcie działalności
gospodarczej 41 526 250,00 12 196 000,00

X RAZEM 444* 1 930 132,00 415* 1 473 524,80
   * niektórzy beneficjenci otrzymali więcej niż jedno wsparcie w ramach projektu, oznacza to, iż korzystali z więcej niż jednego programu.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS
podnoszenie poziomu ich aktywności zawodowej. Wdra-
żanie projektu rozpoczęto w ubiegłym roku jego realizacja
będzie trwać do końca 2013 roku.

W ramach tego projektu osoby bezrobotne mogą skorzy-
stać z form wsparcia takich jak staże, przygotowanie zawodo-
we oraz szkolenia zawodowe. W ramach projektu przewidzia-
no także pomoc dla osób zainteresowanych samozatrudnie-
niem. Takie osoby mogą uzyskać wsparcie w postaci doradz-
twa, szkolenia z zakresu małej przedsiębiorczości i bezzwrot-
nych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Otrzymane kwoty dofinansowania oraz liczbę zakty-
wizowanych bezrobotnych w latach 2008-2009 przedsta-
wia tabela poniżej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami 15 % ogólnej liczby uczest-
ników projektu stanowią osoby powyżej 45 roku życia.

Drugi ze wspomnianych projektów „Wsparcie pośrednic-
twa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy” jest rów-
nież realizowany od 2008 roku. Jego celem jest upowszech-
nienie usług rynku pracy w zakresie doradztwa i pośrednic-
twa pracy na terenie Powiatu Kościańskiego. Działania te

wymagają wyodrębnionego personelu. Udział w projekcie
pozwolił na zatrudnienie w urzędzie dodatkowego persone-
lu - pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Środki na ich
wynagrodzenie i przeszkolenie pochodzą z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Ogólna wartość projektu wynosiła
85 tys. złotych. Otrzymano dofinansowanie w wysokości po-
nad 72 tys. złotych. Zatrudnienie nowych pracowników po-
prawia jakość świadczonych przez urząd usług.              pup

Już za kilka dni, 1 grudnia mija czas zgłaszania prac
na cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs pla-
styczny na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Wy-
konane z dowolnych materiałów szopki o maksymalnej
wielkości podstawy 42 cm na 30 cm uczniowie szkół pod-
stawowych mogą składać w wydziale Spraw Oświaty i
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie
przy ul. Gostyńskiej 38.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stro-
nie www.powiatkoscian.pl                                                   bj

Najpiękniejsza
Szopka
Bożonarodzeniowa
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w grudniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 1 grudnia 2009
2. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 2 grudnia 2009
3. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 3 grudnia 2009
4. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 4 grudnia 2009
5. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 5 grudnia 2009
6. Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 6 grudnia 2009
7. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 7 grudnia 2009
8. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 8 grudnia 2009
9. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 9 grudnia 2009
10. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 10 grudnia 2009
11. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 11 grudnia 2009
12. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 12 grudnia 2009
13. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 13 grudnia 2009
14. Medyk Kościan ul. Wolności 27 14 grudnia 2009
15. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 15 grudnia 2009
16. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 16 grudnia 2009
17. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 17 grudnia 2009
18. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 18 grudnia 2009
19. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 19 grudnia 2009
20.Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 20 grudnia 2009
21. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 21 grudnia 2009
22.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 22 grudnia 2009
23. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 23 grudnia 2009
24. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 24 grudnia 2009
25. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 25 grudnia 2009
26. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 26 grudnia 2009
27. Medyk Kościan ul. Wolności 27 27 grudnia 2009
28. E skulap Kościan al. Kościuszki 15 28 grudnia 2009
29. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 29 grudnia 2009
30. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 30 grudnia 2009
31. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 31 grudnia 2009
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

Apteki w powiecie

powiat Koœciañski

Miasto biegaczy. Tak można nazwać Kościan, w któ-
rym 8 listopada 2009 roku odbył się już piąty raz Mię-
dzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka
Florkowskiego, lekarza, społecznika, regionalisty. W
Półmaratonie i w towarzyszącym mu siedmiokilome-
trowym biegu COCCODRILLO wystartowało łącznie
prawie 700 osób. Dobra pogoda sprawiła, że dopisała
także publiczność.
Na starcie po za biegaczami z Polski stanęli reprezen-
tanci Białorusi, Gruzji, Hiszpanii, Gruzji, Libii, Li-
twy, Ukrainy i Rosji.

Strzał startera, Marty Florkowskiej – Dwojniak,
wnuczki patrona biegu okazał się wyjątkowo szczęśli-
wy dla Ukraińca Michajło Iveruka, który po godzinie,

4 minutach i 47 sekun-
dach jako pierwszy
wbiegł na metę Półma-
ratonu. Zawodnik ten w
ubiegłym roku był dru-
gi.  Pierwsze miejsce
zajął  w 2007 roku.
Wówczas na metę przy-
biegł o jedną setną se-
kundy wcześniej. Drugi
na metę  z  czasem
01:04:52 przybiegł Mi-
chał Kaczmarek, repre-
zentujący WKS Grun-
wald z Poznania. Trze-
ci był Oleksandr Matvi-
juk z Kowla na Ukra-
inie. Obaj pierwszy raz
stanęli na podium ko-
ściańskiego biegu.

Tegoroczny jubile-
uszowy Półmaraton -
wśród pań wygrała z
czasem 01:14:51 pol-
ska biegaczka Małgo-
rzata Sobańska. Druga
na metę  z  czasem
01:15:55 przybieg ła
Bia łorusinka, Wolha
Salewicz. O prawie mi-
nutę później – 01:16:52
– na mecie zjawiła się
Ewa Brych-Pająk z
Częstochowy.

Edward Strzymiński. Cieszymy się, że z naszego za-
proszenia do udziału w półmaratonie skorzystało 567
osób, wśród nich licznie mieszkańcy powiatu, a także
biegający prezydenci Poznania Ryszard Grobelny i
Mirosław Kruszyński. Cieszy nas także to, że ponad
sto osób wystartowało w biegu COCCODRILLO, a po-
nad 200 dzieci w biegach na krótkich dystansach. Do-
pisali także kibice. Dzięki temu nie tylko propaguje-
my – podkreśla Strzymiński - sport, zdrowy styl życia,
z czego cieszyłby się patron imprezy doktor Henryk
Florkowski, ale także promujemy nasz gościnny Po-
wiat Kościański. Dziękuję wszystkim samorządom
powiatu, klubom sportowym, szkołom, sponsorom oraz
straży pożarnej i policji za pomoc w organizacji naszej
imprezy.

W biegu Coccodrillo dystans 7 kilometrów najszyb-
ciej - wśród panów – pokonał z czasem 21 minut 37
sekund Sergiej Okseniuk z Ukrainy. Drugie miejsce
zajął również Ukrainiec – Siergiej Machuk, który na
przebiegnięcie 7 kilometrów potrzebował 21 minut i
56 sekund. Trzeci z czasem 22 minut i 2 sekund Mar-
tynas Stanys z Litwy. Wśród pań najszybsza okazała
się Agnieszka Jerzyk z Leszna, która na pokonanie
dystansu potrzebowała 24 minuty i 58 sekund. Druga
z czasem 25 minut i 4 sekund była Ukrainka Tetjana
Gamera Smyrk. Na najniższym podium stanęła Karo-
lina Rakieć z Kalisza. Na pokonanie 7 kilometrów po-
trzebowała 25 minut i 10 sekund.

W związku z tym, że H. Florkowski był lekarzem,
organizatorzy biegu przewidzieli w regulaminie pół-
maratonu specjalną, lekarską kategorię dla biegaczy
związanych zawodowo ze służbą zdrowia. Wśród pań
najlepsze miejsce zajęła Hanna Jarysz z Poznania,
która na pokonanie ponad 21 km potrzebowała godzi-
nę, 45 minut i 16 sekund. Wśród panów najlepszym
biegaczem w tej kategorii został Piotr Wojtyś z Pozna-
nia, który na metę przybiegł z czasem 01:15:27.

Organizatorami i sponsorami imprezy było Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miasta Kościana,
Urząd Gminy Czempiń, Urząd Miejski Śmigla, Urząd
Gminy Kościan, Urząd Miasta i Gminy Krzywiń i LKS
„Sana” w Kościanie. Przy organizacji biegu współpra-
cowali PS LZS w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu, PSZS
w Kościanie, KS Sztafeta Ateńska, Zespół Szkół im.
Marii Konopnickiej w Kościanie, I Liceum Ogólno-
kształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie.

Sponsorami zewnętrznymi biegu są: producent, dys-
trybutor odzieży i obuwia Firma COCCODRILLO z Ko-
ściana oraz Bank Spółdzielczy w Kościanie.               bj

700 osób na starcie
V Międzynarodowego
Kościańskiego Półmaratonu

W klasyfikacji powiatowej wśród panów startują-
cych w Półmaratonie wygrał z czasem 01:19:27 Tomasz
Napierała, reprezentujący klub Sana Kościan. Drugi z
czasem 01:20:15 był Adam Majorczyk, a trzeci z cza-
sem 01:22:14 Daniel Bosy. Zawodnicy są biegaczami
LKS Sana Kościan. Wśród pań reprezentujących po-
wiat kościański najszybsza była Maria Szewczyk z
Kościana. Miała czas 01: 51:10. Drugie miejsce z cza-
sem 01:55:57 zajęła Angelika Chrustowska ze Śmi-
gla, a trzecie z czasem 01:56:28 Kinga Zielińska ze
Starych Oborzysk.

Dzisiaj w Powiecie Kościańskim mieliśmy praw-
dziwe święto sportu – przyznaje  Przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego, Wicestarosta Kościański

700 osób na starcie.

Michajło Iveruk – pierwszy na mecie.

Małgorzata Sobańska – najszybsza kobieta V Półmarato-
nu


