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Samorz¹dowyOrêdownik

Kościańskie obchody 90. rocznicy odzyskania niepod-
ległości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w Ko-
ściele Farnym pw. NMP Wniebowziętej. Po mszy delega-
cje i poczty sztandarowe przemaszerowały z kościoła na
stary cmentarz parafialny, gdzie odbyła się uroczystość
patriotyczna połączona z poświęceniem odrestaurowane-
go nagrobka pierwszego w niepodległej Polsce Burmistrza
Miasta Kościana - Stanisława Koszewskiego. Następnie
poszczególne delegacje tradycyjnie złożyły wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem Oswobodzicieli Ojczyzny 1919 – 1921.
Gminę Kościan reprezentowali: Wójt – Henryk Barto-
szewski, Andrzej Przybyła – zastępca Wójta oraz Jan
Szczepaniak – Przewodniczący Rady Gminy, a w poczcie
sztandarowym brali udział uczniowie z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Starych Oborzyskach. Okolicznościowe
kwiaty delegacja złożyła również pod pomnikiem pomor-
dowanych znajdującym się w kurzogórskim lesie.    (mn)

Obchody
Święta
Niepodległości

14 listopada 2008 roku na zaproszenie senator Mał-
gorzaty Adamczak oraz posła Wojciecha Ziemniaka na
terenie naszej  gminy gościliśmy w-ce Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – Kazimierza Plocke, któremu towa-
rzyszył Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Po-
znaniu – Krzysztof Urbaniak.  Spotkanie odbyło się w
Kościańskim Ośrodku Kultury, wzięli w nim udział rol-
nicy, samorządowcy z powiatu kościańskiego oraz przed-
stawiciele Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Minister obszernie omówił  aktualną  sytuację  w rolnic-
twie i przekazał informacje o prowadzonych pracach w
zakresie zmian aktów prawnych związanych z rolnic-
twem. Obecni rolnicy mogli również osobiście zgłosić
swoje uwagi i wnioski.
             Minister Kazimierz Plocke wizytował również
Stadninę Koni w Racocie, która w tym roku obchodziła 80
–lecie powstania. Miłym akcentem było uhonorowanie

Wizyta Kazimierza Plocke
w Gminie Kościan

odznakami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „ Zasłużo-
ny dla rolnictwa” wyróżnionych osób, wśród  których zna-
leźli się rolnicy naszej gminy: Zdzisław Mądry z Racotu i
Adam Wysocki z Nowych Oborzysk oraz byli pracownicy
Stadniny Koni - Ewa Czekanowska-Wołkowińska i Woj-
ciech Smudziński. Prezesi Stadniny przedstawili histo-
rię pałacu, charakterystykę gospodarstwa rolnego i pro-
wadzonej działalności turystycznej oraz koncepcję dalsze-
go rozwoju placówki.
           Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z pra-
cownikami Zakładu Hodowli Roślin „DANKO” w Chory-
ni. Prezes Karol Marciniak w przygotowanej prezentacji
przedstawił historię i zakres prowadzonych prac oraz
perspektywę dalszej działalności hodowli i nasiennic-
twa w Polsce. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem klasz-
toru benedyktynów w Lubiniu i skansenu Soplicowo w
Cichowie.                                                                          (ap)

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kościanie
zaprasza na

Mistrzostwa Gminy Kościan
w Siatkówce

które odbędą się w niedzielę
14 grudnia 2008 o godz. 10.00
w Hali Sportowej w Racocie.

Zgłoszenia w biurze OSiR do dnia 11 grudnia 2008r.
Prawo startu mają mieszkańcy

i zawodnicy klubów sportowych Gminy Kościan

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kościanie
zaprasza na

V Mistrzostwa Gminy Kościan
w Tenisie Stołowym Par Deblowych

które odbędą się w niedzielę 7 grudnia 2008 o godz. 10.00
w Hali Sportowej w Racocie.

Kategorie startujących:
- „open” (bez limitu wiekowego);

- kobiet i dziewcząt;
- chłopców (szkoła podstawowa, gimnazjum);

Zgłoszenia w dniu zawodów do godz. 9.30.
Prawo startu mają wyłącznie mieszkańcy Gminy Kościan



listopad  20082strona

miasto Koœcian

Ostatnie miesiące tego roku przebiegają w magistracie
szczególnie pracowicie pod względem inwestycji. Wśród
realizowanych zadań utrzymania dróg, wykonywanych jesz-
cze w tym roku, znalazło się m.in. wzmocnienie nieutwar-
dzonych nawierzchni gruntowych dróg gminnych gruzem.
Utwardzane w ten sposób są ulice Czajki, Bojanowskiego,
Bednarkiewicza oraz w części Balcera wraz z łącznikiem z
ulicą Wojciechowskiego, ulice w osiedlu nad Łąkami, a tak-
że ulice Topolowa, Podgórna i Winowicza. Ulice zostaną
wzmocnione gruzem na szerokości 5 metrów, aby podłoże
wytrzymało jesienne i zimowe oddziaływania aury. Zada-
nie opiewające łącznie na kwotę 172 tys. zł., realizowane
jest przez firmę PHUT Krzysztof Nadobnik z Kiełczewa.

Został oddany do użytku chodnik na ulicy Kaźmier-
czaka. Rozpoczęły się prace związane z przygotowywa-
niem budowy brakującego chodnika w ul. Krasickiego.
Ułożony zostanie chodnik o długości około 386 mb, a in-
westycja kosztować będzie około 100 tys. zł. Planowane
jest także poszerzenie o 2 m ulicy Towarowej, pozwalają-
ce na swobodne parkowanie w tym rejonie. Są już przygo-
towywane projekty na przebudowę ulic Reja i 2-go Paź-
dziernika, natomiast dokumentacja na przebudowę ko-
lejnych 9. ulic: Niemcewicza, Krzywej, Kasprowicza, Kąt-
nej, Korczaka, Nowowiejskiego, Dąbrowskiego, Reymon-
ta i Wschodniej, powstanie na przełomie przyszłego roku.

Ulica Prosta została już przebudowana na utwardzoną
jezdnię dwukierunkową, z chodnikami po obu stronach
ulicy oraz kanalizacją deszczową. Następnie nasadzona
zostanie zieleń. Na remontowanej ul. Bukowej trwają pra-
ce wykończeniowe.

- Planujemy poprawić jakość infrastruktury w mieście

Inwestycje na finiszu roku

Na ulicy Bukowej trwają prace wykończeniowe

Ulica Prosta, najdłuższa ulica remontowana w tym roku,
została oddana do użytku

Kościanie – informuje Burmistrz Michał Jurga – Re-
alizacja złożeń Wieloletniego Planu Inwestycji Drogowych
będzie następowała sukcesywnie. Priorytetem jest również
oświetlenie ulic i nasadzenie zieleni w mieście.

Jeszcze w tym roku firma ELprojekt Sp. z o.o. z Pozna-
nia rozpocznie budowę oświetlenia na ulicy Nacławskiej.
Ustawienie 26 lamp po lewej stronie jezdni od ronda do
ul. Wyzwolenia i 100 m Wyzwolenia to inwestycja gminy
wynosząca ponad 97 tys. zł. Przygotowywany jest projekt
na przebudowę istniejącego oświetlenia parkowego – wy-
mianę 84 lamp na osiedlu Jagiellońskim oraz na budowę
oświetlenia drogowego na ulicach Winowicza, Bocznej,
łącznika Poznańskiej z Czempińską, w ulicach osiedla
Wiatraki, częściowo ul. Składowej, Chłapowskiego. Do
końca tego roku powstanie też projekt aranżacji oświetle-
nia, znajdującego się wokół rynku i ulicach przyległych,
mający na celu ujednolicenie oświetlenia w centrum mia-
sta, przy zastosowaniu energooszczędnych żarówek i jed-
nakowych opraw oświetleniowych.

Kolejnym zagadnieniem jest doposażenie placów zabaw
w nowe urządzenia zabawowe oraz infrastrukturę. Plano-
wany jest zakup wraz montażem nowych dodatkowych cer-
tyfikowanych huśtawek, karuzel, bujaków, piaskownic, zjaz-
dów po linie, zestaw zabawowy, a także kosz do koszykówki
na palu, na łączną kwotę szacowaną na ok. 60 tys. zł. Place
zabaw zyskają dodatkowo ławki i kosze, ten na os. Piastow-
skim zostanie ogrodzony, a na Błoniach - zamontowane do-
datkowe piłkochwyty. Uzupełniające prace będą opiewały
na kwotę ok. 40 tys. zł. Trwa również wymiana instalacji
odgromowej na 4 budynkach Zespołu Szkół nr 3 w ramach
termomodernizacji, wykonywana przez RSP Kiełczewo.

W bieżącym roku budżetowym, mimo realizowanych
licznych inwestycji, w kasie Urzędu Miejskiego Kościana
dało się wyasygnować dodatkowe 2 049 tys. złotych na
wcześniejszą spłatę wysokooprocentowanego kredytu,
zmniejszając tym samym koszty jego obsługi.

Na początku roku planowana do spłaty była kwota 3
080 tys. złotych rat kredytów, pożyczek i obligacji komunal-
nych, ostatecznie spłaconych zostanie blisko 5 129 tys. zł.

- Spłata dodatkowych 2 048 tys. złotych kredytu, zacią-
gniętego przez poprzedników w 2006 roku na wiele lat na
spłatę innych zobowiązań, – informuje Burmistrz Mia-
sta Kościana Michał Jurga -  pozwoli zejść z pętli zadłu-
żeniowej i ustalić na koniec tego roku wskaźnik długu na
poziomie 33% ogółem zobowiązań w stosunku do planowa-
nych dochodów budżetu miasta.

Na koniec 2006 roku wskaźnik długu publicznego wy-
nosił 47,6% zobowiązań w stosunku do planowanych do-
chodów, z kwotą zadłużenia blisko 24 mln zł, co stanowiło
olbrzymie obciążenie dla miejskiego budżetu. Dzięki spła-
tom kolejnych rat zobowiązań, wskaźnik długu sukcesyw-
nie się zmniejszał, osiągając w 2007r. poziom 41,3%, a
obecnie szacowany jest na 33% z kwotą zadłużenia 16
803 tys. zł łącznie rat kredytów, pożyczek oraz 2 mln obli-
gacji komunalnych. Za rok wskaźnik zadłużenia wzglę-
dem planowanych dochodów miasta zmniejszy się do po-
ziomu 25% i kwoty 14 890 tys. zł, co pozwoli na spokojne
podjęcie kolejnych inwestycji. Rok 2009 kończy spłatę
obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2001 roku na
łączną kwotę 8 mln złotych.

- Oddłużanie miasta jest możliwe tylko dzięki oszczęd-
nościom, szczegółowej analizie wydatków i pozyskiwaniu
środków zewnętrznych. Nie bez znaczenia dla budżetu są
również zwiększone wpływy z podatków i ze sprzedaży nie-
ruchomości – wyjaśnia  Burmistrz Miasta Kościana Mi-
chał Jurga -  Wnioskowaliśmy też o przesunięcie spłat kre-
dytów w sposób dla nas jak najkorzystniejszy, zmniejsza-
jąc tym samym kwoty odsetek. Każdy kolejny rok powinien
być już tylko lepszy, gdyż przy założeniu podobnych docho-
dów wskaźnik zadłużenia miasta powinien się zmniejszać
o kolejne punkty procentowe.

Wcześniejsza spłata rat kredytu nie wpłynęła na za-
niechanie planowanych remontów, czy podejmowanych in-
westycji. Samorząd w tym roku planuje wydać na inwe-
stycje  łącznie bislko 7 mln złotych, w tym na remonty
dróg ponad 4 mln złotych.

Zmniejsza się
zadłużenie Kościana

Gmina Miejska Kościan otrzymała blisko 60 tys. złotych
dofinansowania na realizację Programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym i z oddziałów
zerowych „Veni, Vidi, Vici” (łac. Przybyłem, zobaczyłem, zwy-
ciężyłem), które przekazał Wojewoda Wielkopolski w ramach
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu teryto-
rialnego i organizacji pozarządowych”.

Program przewiduje prowadzenie w 4 kościańskich szko-
łach podstawowych różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla
najmłodszych, głównie artystycznych kół zainteresowań,
warsztatów - teatralnych, muzycznych i plastycznych, zajęć
rekreacyjno-sportowych, w tym sekcji tanecznych, nauki pły-
wania i SKS-ów. W ramach programu organizowane są rów-
nież wycieczki krajoznawcze: do Poznania – zwiedzanie Pal-
miarni, Muzeum Archeologicznego, Starego Rynku i seans
filmowy w poznańskim kinie, wycieczka do Puszczykowa –
Muzeum Arkadego Fiedlera, Zespołu Pałacowego w Rogali-
nie oraz Zamku Rycerskiego w Kórniku oraz wycieczka do
Muzeum w Szreniawie na warsztaty o tematyce Świąt Boże-
go Narodzenia, jak również wyjazd do Poznania na spektakl
teatralny dla maluchów „Dziadek do orzechów”.

Finałem programu będzie wspólny dla wszystkich uczest-
ników zajęć sportowych Miejski Mikołajkowy Turniej Sporto-
wy dla kl. 0-III zorganizowany w Zespole Szkół nr 4 oraz w
każdej szkole Wigilie dla wszystkich dzieci uczestniczących
w programie, również z oddziałów zerowych z przedszkoli jako
„Pokaz talentów”, czyli prezentacja powstałych prac, spekta-
kli, utworów, formacji tanecznych, itp.

Projekt obejmuje również zakup biletów wstępu do muze-
ów, kina i teatru, na pływalnię oraz sprzętu sportowego nie-
zbędnego do realizacji zajęć, strojów dla grup tanecznych, po-
częstunku podczas turnieju i szkolnych Wigilii, a także mate-
riałów do zajęć teatralnych i plastycznych w szkołach.

Zajęcia adresowany są do dzieci w wieku od 6 do 9 lat ze
szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Miejskiej Kościan,
w tym w szczególności dzieci z rodzin o niskich dochodach i
dzieci niepełnosprawnych, jak również uczniów kl. III szkół
podstawowych realizujących zajęcia nauki pływania. Zapla-
nowane jest objęcie nim ok. 400 maluchów.
Zadanie współfinansowane w 70% przez Wojewodę Wielko-
polskiego i w 30% Urząd Miejski Kościana realizowane bę-
dzie do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Informacje o terminach zajęć i organizowanych wyciecz-
kach można uzyskać w kościańskich szkołach podstawowych.

Nieodpłatne
zajęcia pozalekcyjne

Burmistrz  Miasta Kościana

informuje, że na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu
Miejskiego, w dniu 18 listopada 2008 r. na okres 3
tygodni wywieszony został wykaz nieruchomości o nr
geodezyjnym 1413/9, o pow. 100 m2 , położonej w Ko-
ścianie przy Al. Koszewskiego,  przeznaczonej do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej na rzecz Obrzańskiej
Spółdzielni Mleczarskiej.

Sesja Rady
Miejskiej Kościana

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie
się w czwartek 27 listopada 2008 r. o godz. 16.00 w sali
Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie, przy ul. Mic-
kiewicza 11.

W parku miejskim, jeszcze w grudniu tego roku, rozwie-
szonych zostanie 100 szt. budek lęgowych (50 szt. dla sikor,
40 szt. m.in. dla szpaków, kowalików, czy pleszek, 5 szt. dla
dzięcioła czarnego i 5 szt. dla puszczyka i gągoła). Wpłynie
to na zwiększenie populacji ptaków i w efekcie na popra-
wienie stanu zdrowotnego istniejących w parku miejskim
drzew, zapobiegając dalszej ekspansji owadów szkodliwych,
przyczyniających się do osłabienia drzew. Jednocześnie
pozwoli uatrakcyjnić park dla mieszkańców Kościana.

Zwiększenie
populacji ptaków

Kościański Ośrodek Kultury oraz Saskia Cafe zapra-
szają w piątek 28.11.08r. o godz. 19.00 na Wieczór te-
atralno-muzyczny pt. „...Ale ja tu miałem grać” do Ka-
wiarni Saskia, mieszczącej się przy Rynku w Kościanie.
Wykonawcami będą aktorzy Teatru 112 oraz muzycy: Mi-
chał Dolata, Marcin Ruszkiewicz, Marek Marszałek, Mar-
cin Zakrzewski i Bartosz Krawczyk. Ilość miejsc ograniczo-
na. Wstęp tylko dla osób pełnoletnich, bilety w cenie 15zł.

Zapraszamy
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powiat Koœciañski

Zakończyły się prace remontowe na odcinku drogi powiatowej z Jur-
kowa do Świńca. Jak informowaliśmy wcześniej realizacja inwestycji
była możliwa dzięki pozyskanym przez Starostwo Powiatowe środkom
z Ministerstwa Infrastruktury. Powiat otrzymał wsparcie w wysokości
386 tys. złotych. W ramach inwestycji zmodernizowano most, na odcin-
ku ponad 800 metrów wyrównano nawierzchnię, położono nową nakład-
kę asfaltową, wzmocniono pobocze drogi, wyregulowano odwodnienie i
wzdłuż drogi zamontowano bariery energochłonne. Całkowity koszt prac
to kwota ponad 780 tys. złotych. Pozostałe środki pochodziły z budżetu
powiatu.

Kolejna, mniejsza inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych to budowa 200 metrowego chodnika w Borowie w gminie
Czempiń. Poza chodnikiem w ramach prac zainstalowano wzdłuż drogi
bariery energochłonne, a przez szkołą bariery wygradzające ruch pieszy
od jezdni. Koszt prac sfinansowanych z budżetu powiatu to ponad 64
tys. złotych. Z kolei w Dębcu, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wy-
konano próg zwalniający z przejściem dla pieszych. Koszt wykonania
progu to 16 tys. złotych.                                                                                  bj

Zakończone kolejne
inwestycje na drogach powiatowych

Inwestycja kosztowało ponad 780 tys.

Barierki poprawią bezpieczeństwo uczniów.

Próg zwalniający kosztował 16 tys. złotych.

W ostatnich dniach października rząd przyjął wielo-
letni „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”. Głównym celem programu jest wsparcie bu-
dowy, przebudowy lub remontu kluczowych odcinków dróg
gminnych i powiatowych. Program zakłada, że dofinanso-
wanie planowanego przedsięwzięcia ze środków Progra-
mu nie może przekroczyć 3 milionów złotych rocznie oraz
50% kosztów inwestycji.  Pula środków na dofinansowa-
nie zgłaszanych przedsięwzięć dla Województwa Wielko-
polskiego wynosi, na rok 62,5 miliona złotych. Samorzą-
dy powiatowe mogą ubiegać się o wsparcie dwóch projek-
tów inwestycyjnych, a gminy jednego. W ubiegłym tygo-
dniu, 21 listopada złożyliśmy dwa wnioski, pierwszy na
drogę powiatową z Czempinia do Iłówca, drugi na drogę
prowadzącą z Kościana przez Gryżynę do Krzywinia – mówi
Andrzej Jęcz, Starosta Kościański Po analizie wybrali-
śmy te dwie drogi, ponieważ naszym zdaniem najlepiej od-
powiadają przyjętym w rządowym programie kryteriom
ocen, a to zwiększa prawdopodobieństwo tego, że otrzyma-
my wsparcie na ich przebudowę – wyjaśnia starosta.

Przewidziany do remontu, w ramach pierwszego wnio-
sku, odcinek drogi powiatowej z Czempinia do Iłówca ma
długość prawie 4 km. Koszt remontu to niespełna 2 milio-
ny złotych. Połowę szacunkowej kwoty musi, zgodnie z wa-
runkami programu, zabezpieczyć wnioskodawca, czyli po-
wiat. W przypadku tej inwestycji powiat może liczyć na
wsparcie w wysokości 200 tys. złotych od Gminy Czempiń.
Zawarcie takiego porozumienia o partnerskim współfinan-
sowaniu inwestycji pozytywnie wpływa na ocenę wniosku.

Dwa wnioski na dwie drogi
W przypadku drugiej drogi program dopuszcza możli-

wość podziału większej inwestycji na roczne etapy. W 2009
roku byłby realizowany I etap inwestycji. Odcinek ponad 7
km z Kościana do Gryżyny. Wartość kosztorysowa prac  na
tym odcinku to ponad 4 miliony 700 tys. złotych. Połowę tej
kwoty musi także zabezpieczyć powiat. W tym przypadku
otrzyma wsparcie w wysokości 300 tys. złotych od Gminy
Kościan. Drugi etap inwestycji na drodze z Gryżyny do Krzy-
winia będzie realizowany w 2010 roku. Szacunkowy koszt
remontu tego odcinka to ponad 4 miliony złotych.            bj

Po otrzymaniu wsparcia w pierwszej kolejności zostanie
wyremontowana droga z Kościana do Gryżyny.

Starostwo Powiatowe pozyska³o w konkursie og³oszo-
nym przez Wojewodê Wielkopolskiego ponad 24 tys. z³o-
tych na organizacjê zajêæ pozalekcyjnych dla uczniów szkó³
prowadzonych przez powiat. Za³o¿eniem programu rz¹do-
wego, w oparciu o który rozpisano konkurs, jest chêæ wy-
równania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y. Pozyskana
kwota to 70% kosztów organizacji zajêæ. £¹czny koszt reali-
zacji programu to ponad 34 tys. z³otych. Brakuj¹ca kwota
zosta³a sfinansowana z bud¿etu powiatu.

W ramach programu uczniowie mog¹ rozwijaæ swoje za-
interesowania i talenty, mog¹ uzupe³niæ dotychczasow¹ wie-
dzê i umiejêtnoœci, mog¹ tak¿e uczestniczyæ w zajêciach roz-
wijaj¹cych osobowoœæ, spostrzegawczoœæ, doskonal¹cych pa-
miêæ – informuje Irena Tomczak – z Wydzia³u Oœwiaty i Spraw
Spo³ecznych Starostwa. Szczególny nacisk po³o¿ono na or-
ganizacjê zajêæ rewalidacyjnych dla uczniów niepe³nospraw-
nych.

Zajêcia prowadzi 72 nauczycieli. Realizacja programu po-
trwa do 12 grudnia 2008 roku. Dziêki pozyskanym œrodkom w
szko³ach prowadzonych przez Powiat Koœciañski w ci¹gu ty-
godnia odbywa siê dodatkowo 125 godzin zajêæ, w tym; 19
godzin w Zespole Szkó³ im. M. Konopnickiej w Koœcianie, 28
godzin w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Œmiglu, 32 godziny w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie i 46 godzin
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie.                   bj

Dodatkowych
125 godzin
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16 listopada 2008r. seniorzy wsi Kokorzyn uczestniczyli
w spotkaniu zorganizowanym przez radę sołecką.  Na spo-
tkanie przybyło 60 seniorów, którzy  obejrzeli część arty-
styczną przygotowaną przez panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich. Atmosfera była bardzo ciepła i sympatyczna. Przy
wspólnych śpiewach oraz rozmowach o minionych latach
czas szybko upłynął. Spotkanie, które uświetniły wystę-
pami „Kokorzynianki”, przyniosło wiele wzruszeń, były
uśmiechy oraz łzy – ale tylko łzy radości.                    (ms)

Spotkanie seniorów
w Kokorzynie

Wójt Gminy Kościan

Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zmianami)

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej.

I.   Zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej i rekreacji
ruchowej:
1.  Prowadzenie szkolenia sportowego w szczególności dla dzieci i młodzieży polegające na:
    - prowadzeniu zajęć treningowych;
    - organizowaniu zgrupowań sportowych;
    - organizowaniu i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego;
    - organizowaniu i udziału w innych zawodach oraz turniejach sportowych.
2.  Zadania związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno – sportowym dla dzieci i młodzieży.
3.  Pozostałe zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008r. - wysokość przyznanych dotacji: 65.000,00 zł
Forma realizacji zadań: - powierzenie lub wsparcie.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z budżetem Gminy Kościan
na rok 2009 w zakresie kultury fizycznej: 160.000,00 zł.

III.  Zasady przyznawania dotacji:
1.  Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873
ze zmianami),
-    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 249, poz. 2104   ze zmianami),
-   „Programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”.
2.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmniejszyć
zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
3.  Wójt Gminy Kościan może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy
okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco  odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego
reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające
wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4.  W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Kościan z przyczyn opisanych
wyżej, Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną,  wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego
konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
5.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a
oferentem.
6.  Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.

IV.  Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania następuje w roku 2009, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w
zakresie opisanym w ofercie. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami
działań byli mieszkańcy Gminy Kościan.

V.  Oferty i termin składania:
1.  Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać do dnia 23 stycznia 2009r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kościan,
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, pokój nr 13 (decyduje data wpływu).
2.  Oferty należy składać na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania  publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty będzie
również dostępny w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Młyńska 15, oraz na stronie internetowej Gminy
Kościan: www.gminakoscian.wokiss.pl
3.  Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt 2, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.  Podmiotami uprawnionymi do składania oferty są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicz-
nej lub przez nie nadzorowane.
5.   Do oferty należy załączyć dodatkowo:
a)   oświadczenie o tym, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa do otrzymania dotacji budżetowej na skutek przepisu
art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
b)   wypis ze statutu dotyczący zakresu prowadzonej działalności przez oferenta (cele działalności  statutowej),
c)   jeśli oferent posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę lub wykonywał wcześniej podobne zadania,
należy dołączyć dokumenty poświadczające te fakty lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”,
6.   Oferty składa się w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację
wraz z adnotacją: OTWARTY KONKURS OFERT 2009 – KULTURA FIZYCZNA.
7.   Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kościan, w terminie do 7 dni po upływie
terminu składania ofert.
8.   Wójt Gminy Kościan zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu  lub jego części.

VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1.   Komisja Konkursowa przedkłada Wójtowi Gminy Kościan oferty, na które proponuje udzielenie dotacji.
2.  Wójt Gminy Kościan na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokonuje wyboru  najkorzystniejszych ofert i
podpisuje z wybranymi oferentami umowę na realizacje zadań.
3.  Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 15 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami)
oraz w oparciu o następujące kryteria:
· uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
· kompletność oferty,
· zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
· zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi oferenta,
· zakres rzeczowy zadania,
· objęcie zadaniem jak największej liczby osób - mieszkańców Gminy Kościan,
· adresaci oferty, ich wiek, i miejsce zamieszkania,
· posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania,
· pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu partnerów publicznych i prywatnych.
4. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Wójt Gminy Kościan w ciągu dwóch tygodni od ostatniego dnia składania ofert, a
następnie poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie przewiduje się postępowania odwoław-
czego od decyzji Wójta Gminy Kościan.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udziela:
Andrzej Przybyła Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, tel. 065 512 10 01

11 listopada mieszkańcy Turwi zebrali się by uczcić
90. rocznicę odzyskania niepodległości. Pomysłodawcą
imprezy był przewodniczący Rady Rodziców Robert Ha-
laburda. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się
przed pomnikiem  poległych w latach 1914-20. W asy-
ście miejscowych strażaków zapalono znicze i odpalo-
no racę. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych miesz-
kańców naszej miejscowości.

Główna uroczystość odbyła się w szkole. Przybyło
na nią wielu mieszkańców, którzy wspólnie z innymi
chcieli przeżyć lekcję historii. Wśród zaproszonych go-
ści znalazł się m.in. Wójt Gminy Kościan z małżonką
oraz radny Andrzej Jurga. Uczniowie klasy trzeciej i
szóstej przedstawili program przygotowany przez Kry-
stynę Nowak pokazujący drogę naszej ojczyzny do wol-
ności. Tłem pokazanej historii była prezentacja multi-
medialna przybliżająca klimat życia Polaków pod za-
borami, kolejne powstania oraz entuzjazm naszych ro-
daków towarzyszący odzyskaniu niepodległości. W pro-
gramie wykorzystano muzykę Fryderyka Chopina,
Edwarda Griega, Ennio Morricone, Stanisława Mo-
niuszki oraz utwory poetyckie Wybickiego, Mickiewi-
cza, Konopnickiej, Żuławskiego, Słońskiego. Przekaz
historyczny przeplatano pieśniami patriotycznymi, w
śpiew których włączyła się również publiczność. Odśpie-
wano m.in. Rotę, Pieśń Strzelców, Krakowiak Kościusz-
ki, Marsz, marsz Polonia, Warszawiankę, Przybyli uła-
ni, Hej dziewczyno, Legiony i parę innych piosenek.

Kolejnym punktem programu, który uświetnił wtor-
kową uroczystość, był występ chóru męskiego Arion. Nie-
oficjalna część wieczornicy odbyła się na boisku szkolnym
przy ognisku, rozmowach i smażeniu kiełbasek.            (kn)

Wieczornica z okazji
Święta Niepodległości
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Tylko godzinę, 3 minuty i 37 sekund potrzebował Witalij
Szafar z Ukrainy na pokonanie trasy IV Międzynarodowego
Półmaratonu im. dra Henryka Florkowskiego zorganizowa-
nego, 9 listopada w Kościanie.

Nie tylko wynik tegorocznego biegu był rekordowy. Rów-
nie rekordowa była liczba osób, które w niedzielne, słonecz-
ne popołudnie stanęły na starcie półmaratonu. W biegu wy-
startowało ponad 500 zawodników. Bardzo nas to cieszy, że z
każdym rokiem impreza cieszy się większym zainteresowa-
niem, przede wszystkim wśród mieszkańców Powiatu Kościań-
skiego – przyznaje szef komitetu organizacyjnego Edward
Strzymiński. Jest to także dobra okazja do promocji naszego
miasta i regionu wśród osób przyjeżdżających do nas z całej
Polski i nie tylko. a także wśród osób interesujących się spor-
tem. Tak duża impreza wprowadza pewne zamieszanie w życiu
miasta, ale myślę, że warto ponieść takie koszty dla promocji
sportu i biegania, które może uprawiać każdy, a przy okazji
do promocji naszego gościnnego miasta – przyznaje Strzy-
miński.

Wśród 503 startujących osób byli poza Polakami repre-
zentanci Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kenii i Niemiec.  W kla-
syfikacji generalnej wśród panów drugie miejsce na podium
zajął także reprezentant Ukrainy, a w dodatku ubiegłorocz-
ny zwycięzca kościańskiego półmaratonu, Michajło Iveruk.
W tym roku jego rezultat był lepszy od ubiegłorocznego. Na
pokonanie trasy potrzebował godzinę, 3 minuty i 47 sekund.
Trzeci czas 01:05:50  miał Kenijczyk, Mathew Kosgei. Po-
lak, Adam Dobrzyński, z czasem 01:06:36, zajął czwarte miej-
sce.

Wśród pań w klasyfikacji generalnej zwyciężyła po raz
czwarty Dorota Ustianowska. W tym roku na pokonanie tra-
sy potrzebowała godzinę, 15 minut i 49 sekund. Drugie miej-

Półmaraton lepszy niż w ubiegłym roku

Na starcie biegu stanęło 503 zawodników.

Na ostatniej sesji Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie ustalenia podatków na rok 2009. Postanowio-
no utrzymać tegoroczną stawkę podatku rolnego, tj. 40,00 zł za hektar przeliczeniowy. Uchwalono także stawki
podatku od nieruchomości, przedstawione w tabeli.                                                                                                           (md)

Podatek od nieruchomości Gmina Maksymalna stawka Gmina Wzrost
- podstawa do obliczenia podatku (zł/m2) Kościan 2008r. ministra 2009r. Kościan 2009r. 2008/2009

Od gruntów:
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,54 0,74 0,60 111,11%
Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne 3,74 3,90 3,90 104,27%
Pozostałych 0,17 0,37 0,20 117,65%

Od budynków lub ich części:
Mieszkalnych 0,59 0,62 0,62 105,08%
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 12,70 19,71 13,50 106,30%
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu materiałem siewnym 8,86 9,24 9,24 104,29%
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,84 4,01 4,01 104,43%
(wg uchwały) od budynków pod zabudowę rekreacyjną 6,37 6,64 6,64 104,24%
Pozostałych 4,30 6,64 4,50 104,65%
Budowle – 2% 0,02 0,02 0,02 100,00%

Podatki w Gminie Kościan

sce z czasem  01:17:04 zajęła Swietłana Stanko z Ukrainy.
Na trzecim miejscu podium stanęła Małgorzata Sobańska
z czasem 01:19:32.

Wśród panów startujących w półmaratonie, a równocze-

śnie reprezentujących Powiat Kościański najlepszy wynik
uzyskał Łukasz Złotkowski. Reprezentant UKS Junior Nie-
tążkowo przybiegł na metę z czasem 01:20:15. Syn patrona
Półnaratonu, Wojciech Florkowski, w gronie biegaczy repre-
zentujących powiat zajął z czasem 01:34:36 piąte miejsce.

W kategorii pracowników i osób związanych ze służbą
zdrowia – patron biegu był doktorem medycyny – zwyciężył z
czasem 01:16:44 Łukasz Tymków.

Poza biegiem głównym swych sił można było spróbować
na krótszym 7 kilometrowym dystansie. W biegu Coccodril-
lo wśród pań reprezentujących Powiat Kościański najlepsza
była Barbara Przydróżna,  w gronie panów zwyciężył Mate-
usz Maik. Najmłodsi, uczniowie gimnazjów i szkół podsta-
wowych z terenu Powiatu Kościańskiego startowali w biegu
na 2 km. Wśród dziewczyn reprezentujących szkoły podsta-
wowe zwyciężyła Patrycja Jakubiak, najlepszym biegaczem
został  Piotr Mikołajczak. Wśród gimnazjalistek wygrała
Natalia Stróżyńska, a najlepszym gimnazjalistą był Krzysz-
tof Szymanowski.

Organizatorami imprezy było Starostwo Powiatowe w
Kościanie, Urząd Miasta Kościana, Urząd Gminy Czempiń,
Urząd Miejski Śmigla, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miasta
i Gminy Krzywiń, LKS „Sana” w Kościanie. Współpraca: PS
LZS w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu, PSZS w Kościanie, KS
Sztafeta Ateńska, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w
Kościanie. Głównym sponsorem biegu był  producent, dystry-
butor odzieży i obuwia Firma COCCODRILLO z Kościana.

Ubiegłoroczny Kościański Półmaraton otrzymał – głosa-
mi internautów redakcji portalu Maratony Polskie Pl. – spe-
cjalne wyróżnienie za doskonałą jakość organizacji oraz wspa-
niałą atmosferę panującą na zawodach.                                 bj

Co to są aksolotle? Jak czaszka żaby łączy się z kręgosłu-
pem? Gdzie znajduje się narząd węchu u płazów? Na te i
wiele innych pytań musieli odpowiedzieć uczestnicy V edycji
Powiatowego Konkursu Przyrodniczego, którego tematem były
płazy. Finał konkursu odbył się 18 listopada w Kościanie.

Konkurs zaadresowano do uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych. Po eliminacjach, każda ze szkół wytypo-
wała trzech najlepszych uczniów.  W finale wzięło udział
36 uczniów z 10 szkół.

Najlepszą znajomością tematu wykazały się Urszu-
la Walińska i Karolina Czapla z Zespołu Szkół nr 1 w
Kościanie zdobywając pierwsze i drugie miejsce. Trzecie
miejsce wywalczyła Małgorzata Maik z Szkoły Podsta-
wowej w Starym Luboszu, a na czwartej pozycji znalazła
się Agnieszka Sworacka. Laureatki otrzymały pamiąt-
kowy dyplom oraz encyklopedie ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie.                                                       mr

Płazy znają
doskonale!

W konkursie wzięło udział 36 zawodników.

powiat Koœciañski
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W dniach od 3 do 6 listopada w naszym powiecie przebywała delegacja z zaprzy-
jaźnionego powiatu Alzey-Worms z Niemiec. Bernadette Kirsch, wicedyrektor szkoły
Volkerschule z Alzey, Jürgen Gorgels – dyrektor szkoły Rotental, Jörg Adrian z Elisa-
beth-Langgässer-Gymnasium w Alzey – odpowiedzialny za współpracę z Liceum Oskara
Kolberga w Kościanie, Holker Pfannebecker, wiceprezes Stowarzyszenia Rolników i
Winiarzy – odpowiedzialny za organizację praktyk – uczniów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nietążkowie oraz reprezentująca władze powiatu Luydia Binzel
przyjechali na zaproszenie władz i dyrektorów szkół Powiatu Kościańskiego.

Głównym tematem rozmów było omówienie możliwości współpracy między polski-
mi i niemieckimi placówkami oświatowymi. Ubiegłoroczne rozmowy w Niemczech i
obecna wizyta pozwoliła na skonkretyzowanie planów współpracy. Delegacja odwie-
dziła Zespół Szkół im. M. Konopnickiej i Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w
Kościanie.  Dyrektorzy niemieckich szkół specjalnych, Bernadette Kirsch i Jürgen
Gorgels, zaprezentowali prowadzone przez siebie placówki nauczycielom szkoły spe-
cjalnej i terapeutom z Ośrodka Rehabilitacji. Jestem przekonana, że wizyta delegacji z
Alzey wniosła nową jakość w dotychczasowe kontakty między naszą szkołą a niemiecki-
mi szkołami specjalnymi – mówi Magdalena Dyszkiewicz – dyrektor Zespołu Szkół
im. M. Konopnickiej. W trakcie pobytu gości w Kościanie wymienialiśmy doświadczenia,
dyskutowaliśmy o możliwościach dalszej współpracy, przede wszystkim o jej ożywieniu
i korzyściach z niej płynących. Wymiernym efektem tej wizyty jest zapoczątkowanie pro-
jektu wymiany nauczycieli w celu poznania nowych metod edukacyjnych i możliwości
organizacji procesu edukacyjnego, a także wymiana doświadczeń dotyczących pracy z
dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Pierwsza wizyta naszych nauczycieli w Alzey
nastąpi w maju 2009 roku – zapowiada Dyszkiewicz.

Wiceprezes Stowarzyszenia Rolników i Winiarzy potwierdził dyrektorom Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie chęć organizowania, jeśli będą chętni, prak-
tyk uczniów w Alzey – Worms. W tym roku jeden z uczniów szkoły w Nietążkowie był
na miesięcznej praktyce w Niemczech. Nasz gość zaproponował, aby zamiast 4 tygo-
dniowych praktyk młodzież przyjechała na 2 tygodnie, tydzień pracowała u rolników
natomiast drugi tydzień poświęciła na integrację z młodzieżą, wspólne zwiedzanie, za-
wody sportowe – wyjaśnia Arleta Puk, dyrektor Zespołu Szkół w Nietążkowie. W ra-
mach wizyty goście zwiedzili szkołę, wzięli udział w organizowanym przez uczniów
święcie dyni. Byli także w miejscach praktyk uczniów w gospodarstwie w Jeziorkach i
Jezierzycach. Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie odbyło się spotkanie
z młodzieżą i dyrekcją szkoły. Uczniowie pytali Jörga Adriana z partnerskiego gimna-
zjum o jego szkołę, o szkolną współpracę i możliwości nauki w Niemczech.

Większość gości pierwszy raz była w Polsce w związku z tym, w ramach wizyty
członkowie delegacji odwiedzili pałac w Racocie, Skansen Filmowy „Soplicowo” w Ci-
chowie i Muzeum Regionalne w Kościanie.                                                                       bj

Wizyta dyrektorów
z Alzey – Worms

W czasie rozmów uzgodniono dalsze kierunki współpracy.

Pod takim hasłem zorganizowano 19 listopada 2008 roku w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kościanie spotkanie, kulminacyjny punkt Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. Do zorganizowania Tygodnia zachęcała Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, a patronat nad ogólnopolską akcją objął Waldemar Pawlak, mini-
ster gospodarki i wiceprezes Rady Ministrów.

Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym kończą naukę, podczas tej praktycznej
lekcji podstaw przedsiębiorczości mieli okazję do poznania osób, które z biznesem
mają do czynienia na co dzień. W spotkaniu uczestniczyły osoby reprezentujące lokal-
ne przedsiębiorstwa oraz  Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Powiatowy
Urząd Pracy, Młodzieżowe Biuro Pracy, Komendę Policji i instytucję Powiatowego
Rzecznika Konsumentów.

Otwarta forma spotkania, przygotowane ciastka i napoje, sprawiła, że uczniowie z
zainteresowaniem wysłuchali gości i chętnie zadawali pytania.                                    bj

Biznes przy tablicy

Biznes przy tablicy to ciekawa lekcja praktycznych podstaw przedsiębiorczości.

W piątek, 7 listopada 2008 roku z okazji święta zmarłych i przypadającej za kilka
dni 90. rocznicy odzyskania niepodległości Edward Strzymiński, Wicestarosta Kościań-
ski złożył kwiaty i zapalił znicz na grobie Gustawa Raszewskiego, pierwszego Starosty
Kościańskiego Polski Niepodległej, który spoczywa na cmentarzu parafialnym w Sta-
rych Oborzyskach.

Opiekę nad grobem Gustawa Raszewskiego sprawuje Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Starych Oborzyskach. Wicestarosta przypomniał obecnej na cmentarzu młodzieży
sylwetkę Gustawa Raszewskiego i podziękował za opiekę nad mogiłą starosty.

Stanowisko pierwszego polskiego starosty kościańskiego Gustaw Raszewski objął w
1919 roku i piastował je do 1921 roku.                                                                                        bj

Wyrazy pamięci w 90. rocznicę
odzyskania niepodległości.

Goście z Niemiec zaprezentowali swoje szkoły.
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Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miej-
skiego na okres 3 tygodni w dniu 13 listopada 2008r.
wywieszony został wykaz pomieszczeń, położonych w Ko-
ścianie przy ul. Bernardyńskiej 2, przeznaczonych do wy-
najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Burmistrz Miasta Kościana informuje, iż na stronie
internetowej www.koscian.pl znajdą Państwo informacje o
otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2009r. przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Ko-
ściana, będących realizacją zadań samorządu gminnego w
zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki, pro-
mocji i ochrony zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzie-
ży. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać
pod nr tel. 065 5122223.

Konkurs
dla organizacji
pozarządowych

Do 27 listopada br. w kościańskim Muzeum Regional-
nym można obejrzeć ekspozycję pocztówek z dawnego Ko-
ściana. Wystawa połączona jest wydaniem przez Muzeum
Regionalne w Kościanie w listopadzie br. publikacji albu-
mowej pt. „Kościan na starych pocztówkach”. Książka za-
wiera reprodukcje 210 pocztówek z miasta Kościana wy-
danych przed 1939r., najstarsze wywodzą się z końca XIX
w. Pocztówki, gromadzone przez lata, pochodzą ze zbiorów
kościańskiego muzeum. Opracowanie powstało pod re-
dakcją pomysłodawcy publikacji dyrektora Muzeum pani
Magdaleny Lajszner. Autorem podpisów pod pocztówkami
i wykazu ulic jest pan Paweł Dobraś, a graficznie opraco-
wał album pan Michał Rydlewski. Książkę można nabyć w
Muzeum Regionalnym oraz kościańskich księgarniach.

Kościan
na pocztówkach

Na kartach książki uchwycono stary Kościan

Gmina Miejska Kościana otrzymała od Wojewody Wiel-
kopolskiego środki w kwocie 28 tys. zł. na całość inwestycji
naprawy obelisku na kwaterze żołnierzy radzieckich, miesz-
czącego się na cmentarzu parafialnym w Kościanie. Remont
obelisku przeprowadzany jest w ramach powierzonego zada-
nia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Odnowienie
miejsca pamięci poległych podczas wojny żołnierzy radziec-
kich, przez firmę „Granit-Mar” z Kościana, nastąpi do końca
listopada tego roku.

Na cmentarzu parafialnym przy Mauzoleum jeszcze w
październiku bieżącego roku wyremontowane zostało oświe-
tlenie – na szczytach czterech stron Mauzoleum wmontowa-
ne zostały nowe reflektory, natomiast mosiężne orły, umiej-
scowione z czterech stron mauzoleum zyskały korony. Wyko-
nał i zamontował je nieodpłatnie, na znajdujących się na
Mauzoleum orłach, Pan Jan Mager, którego ojciec w swoim
warsztacie rzemieślniczym po wojnie stworzył dotychczas ist-
niejące orły.

W Kościanie powstanie miejsce upamiętniające dzieci z
powiatu kościańskiego, które straciły życie w niemieckim obo-
zie w Konstantynowie Łódzkim w latach 1940-43. Inicjatywą
Pana Kajetana Tomaszewskiego, który jako dziecko przeżył
pobyt w tym obozie, przy wsparciu władz samorządowych, w
Kościanie zostanie złożona ziemia przywieziona z miejsca na
cmentarzu w Konstantynowie Łódzkim, gdzie pochowane były
obozowe dzieci oraz ustawiona tablica pamięci o nieżyjących
dzieciach.

Na Placu Ignacego Paderewskiego w Kościanie w 1988
roku stanął pomnik upamiętniający 70. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. 20 lat później, w 90. rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, pomnik zostanie uzu-
pełniony tablicami, na których będą umieszczone nazwiska
Powstańców – mieszkańców Ziemi Kościańskiej, którzy od-
dali swoje życie w walce o Niepodległość w Powstaniu 1918/
19. Obecnie trwają prace nad ustaleniem koncepcji architek-
tonicznej tablic.

Kwatera żołnierzy radzieckich w trakcie odbudowy

Miejsca
pamięci narodowej

Do końca listopada br. w dni powszednie w godz. od
8.00 do 18.00 i w soboty podczas imprez, w Kościańskim
Ośrodku Kultury obejrzeć można wystawę prac malar-
skich artysty Raula Govea z Meksyku. Wernisaż wystawy
malarstwa wraz ze spektaklem pt. „Miłość jest niesfor-
nym ptakiem” wg noweli „Carmen” Prospera Merimee, w
wykonaniu aktorów Teatru 112 z udziałem artysty Raula
Govei, a reżyserii Janusza Dodota, odbył się w sobotę 8
listopada br. o godz. 18.00 w sali KOK-u.

Przedstawienie i wystawę malarstwa Govei obejrzała
liczna grupa miłośników sztuki. Jego dzieła to pełne fan-
tazji, ekspresywne malarstwo meksykańskie, z ulubio-
nym tematem - żartobliwą, surrealistyczną karykaturą
pegaza w postaci krów unoszących się nad łąkami pełny-
mi kwiatów. Na płótnach artysty znajdują się także tan-
cerki flamenco, corrida, czy słynna Frida Cahlo w polskim
stroju ludowym. Pierwsza międzynarodowa wystawa ma-
larstwa Raula Govei odbyła się w Łodzi podczas Między-
narodowego Forum Sztuki organizowanego przez łódzką
galerię Adi Art. Obecnie artysta zamieszkuje w Łodzi.

Sztuka teatralna utrzymana w konwencji pełnej opty-
mizmu, radości, zabawy, przyjęta została przez licznie
przybyłych kościaniaków owacyjnie.
W poniedziałek 10 listopada o godz. 17.00 na spotkaniu
w KOK-u meksykański malarz opowiadał o swoich podró-
żach i twórczości.

Raul Govea,
Latające krowy
i Carmen w KOK-u

Wernisaż wystawy Meksykanina pn.„Mucho CALor- mu-
cho color”(dużo ciepła, dużo koloru)

90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 11
listopada br. zainaugurowana została tradycyjnie w Kościa-
nie Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Farnym pw.
NMP Wniebowziętej, po której nastąpił przemarsz pocztów
sztandarowych i delegacji na stary cmentarz parafialny. Głów-
ne uroczystości patriotyczne odbyły się przy Pomniku Oswo-
bodzicieli Ojczyzny i połączone były z poświęceniem, przez ks.
Dziekana Czesława Bartoszewskiego, odrestaurowanego
nagrobka pierwszego w Niepodległej Polsce Burmistrza Mia-
sta Kościana Stanisława Koszewskiego (w latach 1919-1928).
Przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, stowa-
rzyszeń i organizacji złożyli w miejscach pamięci wiązanki
kwiatów.

Także w tym dniu odbył się w Kościańskim Ośrodku Kul-
tury Koncert galowy Grażyny Barszczewskiej „Kwiaty Pol-
skie”.

Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyły również
imprezy patriotyczne: wykład prof. dr hab. Krzysztofa Rzepy
z Instytutu Historii UAM Poznań „Drogi do Niepodległości”-
90 rocznica odzyskania niepodległości, wygłoszony w czwartek
6.11.2008r. o godz. 18.00 w Kościańskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku w Auli Kolegium UAM w Kościanie, na ul. Ber-
nardyńskiej 2, i sportowe: Ogólnodostępne Zawody Strzelec-
kie o Puchar Burmistrza Miasta Kościana na strzelnicy LOK
w niedzielę 9.11.2008r. od godz. 9.00, IV Kościański Półmara-
ton –w niedzielę 9.11.br. o godz. 13.00, czy zorganizowany
11.11.2008r. o godz. 10.00 Otwarty Turniej Szachowy w Sa-
morządowym Przedszkolu nr 1 na os. Piastowskim.

Na cmentarzu parafialnym nastąpiło uroczyste poświęce-
nie odnowionego nagrobka Stanisława Koszewskiego

Święto
Niepodległości

11 listopada br. na scenie Kościańskiego Ośrodka Kultury
wystąpiła w recitalu Grażyna Barszczewska

miasto Koœcian

Burmistrz Miasta Kościana

informuje, że na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu
Miejskiego na okres 3 tygodni w dniu 13 listopada
2008r. wywieszony został wykaz pomieszczeń, poło-
żonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, prze-
znaczonych do wynajmu w trybie przetargowym na
okres 3 lat.
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W tym roku - 90 lat po pu-
blikacji – każdego miesią-
ca będziemy przedstawia-
li Państwu  historyczną,
obyczajową i językową
ciekawostkę – krótkie za-
piski i rady z Kalendarza
Rolniczego Poradnika Go-
spodarczego wydanego w
1918 roku.

Oto:
PRZYPOMNIENIE
NA LISTOPAD

Opatrzyć piwnice przed mrozami , taksamo pom-
py do wody, gnojówki itd. Porozjeżdżane drogi zrównać
, zbronować. Zakupić drzewo na opał, węgle, przera-
biać zboże na spichrzu. Zrewidować kopce z warzywa-
mi, czy się gdzie nie zagrzały lub nie zamokły, w takim
razie przykryć je świeżą słomą. Pozbierać z pola łęty
ziemniaczane i poobkładać niemi ziemię w około kop-
cy z warzywem, aby nie zmarzła i łatwą była do brania
na kopce nawet podczas mrozu. Na łąkach najlepszy
czas do rozsiewania i zabronowania sztucznych nawo-
zów, jednak nie uszkodzić zanadto darni, bo trawa by
wymarzła. Nie bronować łąk murszatych, ale za to wa-
łować je mocno. Aż do mrozu nawadniać irygowane łąki.
Inwentarz powinno się teraz poić tylko odstałą w bu-
dynku wodą i wypędzać codziennie prócz słotnych dni
na jakiś czas na okólniki na świeże powietrze. Wszy-
stek inwentarz codziennie czyścić dobrze zgrzebłem i
szczotką. Cielne krowy odstawiać osobno i skąpiej
żywić. Młode jałowice często zdajać. Buhaje przepro-
wadzać lub zaprzęgać do woza przy podwórzowych pra-
cach. Drób dobrze żywić i trzymać ciepło. Sprzedawać
tuczne gęsi. W sadzie zabezpieczać drzewka przed za-
jącami i królikami. Dopóki nie zmarznie ziemia, sa-
dzić drzewka i krzewy: do połowy miesiąca smarować
jeszcze opaski na pniach: zbierać zrazy do szczepie-
nia. W lesie do nastania mrozów wysiew jodły i drzew
liściastych; przygotowanie ziemi pod szkółki, przeci-
nanie młodych drzewostanów, spuszczanie grubego
drzewa. W pasiece pszczół nie niepokoić, bo im to w
tym czasie właśnie bardzo szkodzi. Odstraszać od uli
ptactwo, które pszczoły niepotrzebnie płoszy w ulach.
Zapisać nowy Kalendarz rolniczy.

W ostatnim dniu września weszła w życie nowa uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego ustalająca rozkład
godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu. Nowy harmonogram dyżurów aptek w porze
nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne  - obowiązujący do końca roku – przedstawiamy poniżej.

1. Piastowska Kościan, os. Piastowskie 74 1 grudnia 2008
2. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 2 grudnia 2008
3. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 3 grudnia 2008
4. Pod złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 4 grudnia 2008
5. Śródmiejska Kościan, ul. Kruszewskiego 11 5 grudnia 2008
6. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 6 grudnia 2008
7. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a  (na terenie marketu Tesco) 7 grudnia 2008
8. Apteka 2000 Kościan  ul. Piłsudskiego 50 8 grudnia 2008
9. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 9 grudnia 2008
10. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 10 grudnia 2008
11. Esculap Kościan al. Kościuszki 15 11 grudnia 2008
12. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 12 grudnia 2008
13. Medyk Kościan ul. Wolności 27 13 grudnia 2008
14. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 14 grudnia 2008
15. Pharmakon Kościan  os. Jagiellońskie 51a 15 grudnia 2008
16. Piastowska Kościan, os. Piastowskie 74 16 grudnia 2008
17. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 17 grudnia 2008
18. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 18 grudnia 2008
19. Pod Złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 19 grudnia 2008
20. Śródmiejska Kościan, ul. Kruszewskiego 11 20 grudnia 2008
21. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 21 grudnia 2008
22. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a  (na terenie marketu Tesco) 22 grudnia 2008
23. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 23 grudnia 2008
24. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9  (na terenie marketu Kaufland) 24 grudnia 2008
25. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 25 grudnia 2008
26. Esculap Kościan al. Kościuszki 15 26 grudnia 2008
27. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 27 grudnia 2008
28. Medyk Kościan ul. Wolności 27 28 grudnia 2008
29. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 29 grudnia 2008
30. Pharmakon Kościan  os. Jagiellońskie 51a 30 grudnia 2008
31. Piastowska Kościan, os. Piastowskie 74 31 grudnia 2008

Apteki w powiecie

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej w Po-
znaniu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Starostwem Powiatowym w Ko-
ścianie i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w
Kościanie, zorganizowała konkurs dla młodzieży klas I i II
szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod ha-
słem : „HIV/AIDS nie zna granic”.

Hasło tegorocznej edycji nawiązuje tematycznie do Mul-
timedialnej Kampanii 2008-2009 „Wróć bez HIV”. Uczestni-
cy konkursu musieli przygotować komiks, którego treść jest
skierowana do podróżującej młodzieży.

Wręczenia nagród finalistom etapu powiatowego odbyło
się w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w poniedziałek,
17 listopada. Laureatom gratulował wicestarosta kościań-
ski Edward Strzymiński oraz Piotr Zielonka – Dyrektor Po-
wiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kościanie.

Wicestarosta kościański podkreślił potrzebę rozpowszech-
niania, w szczególności wśród młodzieży, wiedzy na temat
zagrożeń związanych z wirusem HIV. Najlepszym środkiem
prewencji - przyznał wicestarosta - jest propagowanie wiedzy
na temat AIDS.
Laureatami konkursu zostali:
I  miejsce - Marta Kaczmarek - Zespół Szkół Nr 4 w Kościanie
II miejsce - Anastazja Klecha - Samorządowe Gimnazjum i 
Szkoła Podstawowa  w Śmiglu
III miejsce - Barbara Skorupka - Zespół Szkół w Lubiniu

mr

AIDS bez tajemnic
Marta Kaczmarek zajęła I miejsce w konkursie.

Przypominamy o możliwości skorzystania przez ro-
dziców, nauczycieli, uczniów z porad i  konsultacji udzie-
lanych przez specjalistów w zakresie pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej w ramach Punktów Konsultacyj-
nych tworzonych rotacyjnie w szkołach na terenie po-
wiatu.

W okresie realizacji programu - od 20 października
do 20 grudnia 2008 roku – punkt konsultacyjny trzy-
krotnie zmienia swoją siedzibę. Obecnie, od 1 do 20 grud-
nia 2008 roku  punkt konsultacyjny zostanie zorganizo-
wany w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać też z po-
mocy Stałego Punktu Konsultacyjnego  – w każdy wto-
rek i każdą środę tygodnia w godzinach od 13.30 do 17.30
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.
W tych godzinach czekają na wszystkich i swoją pomocą
służą psychologowie i pedagodzy.                                                  bj

Psychologiczno
-pedagogiczne
punkty konsultacyjne

W poniedziałek, 17 listopada Starosta Kościański,
Andrzej Jęcz wręczył w starostwie, kolejnym 6 osobom
umowy na dotację dla osób rozpoczynających własną
działalność gospodarczą. Od początku przyznawania
dotacji – czyli od końca 2004 roku - takie umowy i wspar-
cie otrzymało 303 mieszkańców powiatu.

Mamy świadomość tego, że przekazywane państwu
pieniądze trafiają w dobre ręce – przyznał starosta
życząc zaproszonym osobom sukcesu w prowadzeniu
działalności gospodarczej, który – jak podkreślił – ma
przynieść oczekiwane zyski pozwalające utrzymać fir-
mę, rodzinę, a w przyszłości, być może, dać zatrudnie-
nie innym osobom.

Przyznane ze środków Funduszu Pracy dotacje to
kwoty od 10 do 13 tys. złotych. Zostaną przeznaczone
na prowadzenie sklepu odzieżowego, gabinetu ortope-
dyczno-terapeutycznego, prowadzenie usług wspomaga-
jących chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, usług ga-
stronomicznych, usług budowlano-drogowych i zakładu
zajmującego się elektroniką i elektrotechniką samocho-
dową.                                                                                       bj

Ponad 300 umów
Udzielono już ponad 300 dotacji.


