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	 Świąteczne	 iluminacje	 zostały	 za-
montowane	 na	 terenie	 Placu	Wolności,	
których	centralnym	elementem	jest	nowa	
10	metrowa	 choinka.	 Dodatkowo	 usta-
wione	 zostały	 sanie	 Świętego	Mikołaja	
z	reniferami,	bombka	o	wysokości	4	me-
trów	oraz	figurka	anioła.	Lampy	zostały	
ozdobione	śnieżynkami,	a	okoliczne	drze-
wa	 oświetleniem	 świątecznym.	 Całości	
dopełniają	świecące	na	kolorowo	 figury	
znajdujące	się	na	fontannie.		Świąteczne	
dekoracje	są		także	na	al.	Kościuszki,	ul.								
Szczepanowskiego,	 Piłsudskiego	 oraz	
dwóch	mostach	w	ul.	Piłsudskiego	 i	ul.	
Wrocławskiej.	Ozdobione	zostało	także	5	
kościańskich	rond.

Świąteczne 
dekoracje miasta

Informujemy,	że	w	piątek	24	grud-
nia	2021	roku	Urząd	Miejski	Koś-
ciana	 będzie	 nieczynny.	 Czynny	
będzie	w	godz.	8:00	–	14:00	jedynie	
Urząd	 Stanu	Cywilnego	 przy	 ul.	
Bernardyńskiej	2.
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	 W	dniu	3	grudnia	Burmistrz	Piotr	Rusz-
kiewicz	spotkał	się	z	pochodzącą	z	Kościana	
Julią	Stolpe,	 półfinalistką	 	 „The	Voice	 of	
Poland”.	Włodarz	 pogratulował	 udanych	
występów	w	popularnym	talent	show	oraz	
życzył	dalszych	sukcesów	nie	tylko	na	sce-
nie	krajowej,	ale	także	międzynarodowej.

 Dzięki swemu zaangażowaniu i oddaniu 
się wielkiej życiowej pasji, przyczynia się Pani 
do rozwoju pięknej dziedziny kultury i sztuki, 
jaką jest śpiew. Droga do kariery wokalnej nie 
jest łatwa – wymaga niezwykłych zdolności, 
ciężkiej pracy, wytrwałości i determinacji - 
stwierdził	Burmistrz	Piotr	Ruszkiewicz.

	 W	sobotę	11	grudnia	do	Kościana	zawi-
tała	Kraina	Bajek	Świętego	Mikołaja.	Było	
to	niepowtarzalne	spotkanie	z	bajkowymi	
postaciami.	
	 Już	o	13	godzinie	na	placu	przy	Kościań-
skim	Ośrodku	Kultury	rozpoczął	się	Jarmark	
Świąteczny,	na	którym	każdy	mógł	znaleźć	
coś	dla	siebie.	Bogata	oferta	gastronomicz-
na,	ozdoby	świąteczne,	rękodzieła	oraz	inne	
atrakcje	będące	wspaniałym	przedświątecz-
nym	upominkiem.	Kulminacyjnym	momen-

tem	była	wielka	bajkowa	parada	na	Placu	
Wolności,	połączona	z	prezentacją	iluminacji	
świątecznych.	Po	paradzie	Święty	Mikołaj	
wraz	ze	swoimi	elfami	zaprosił	wszystkich	
do	swojej		legendarnej	wioski.	Dzieci	odwie-
dziły	dom	Świętego	Mikołaja,	spotkały	się	z	
bajkowymi	postaciami	oraz	uczestniczyły	w	
zimowym	show	Clownów	Rupherta	 i	Rico.	
Podczas	tego	niezwykłego	wydarzenia	odbyła	
się	zbiórka	charytatywna	na	operację	chorego	
Oskara	Marciniaka	z	Kokorzyna.

Miasto Koœcian

	 Szkoła	Podstawowa	nr	4	 im.	Mariana	
Koszewskiego	w	Kościanie	 otrzymała	do-
tację	celową	z	budżetu	państwa	w	kwocie	
12.000	zł	w	ramach	Narodowego	Programu	
Rozwoju	Czytelnictwa	2.0.		Dofinansowanie	
dotyczy	zadania	polegającego	na	rozwijaniu	
zainteresowań	dzieci	i	młodzieży	przez	pro-
mowanie	i	wspieranie	rozwoju	czytelnictwa	
wśród	 dzieci	 i	młodzieży,	 realizowanego	
w	 ramach	Priorytetu	 3	 „Zakup	 nowości	

Czwórka z dotacją na rozwój czytelnictwa 
wydawniczych	 do	 placówek	wychowania	
przedszkolnego,	 bibliotek	 szkolnych	 i	
pedagogicznych”	 (Kierunek	 interwencji:	
3.1.	„Zakup	nowości	wydawniczych	do	pla-
cówek	wychowania	 przedszkolnego”	 oraz	
Kierunek	interwencji:	3.2.	„Zakup	nowości	
wydawniczych	oraz	elementów	wyposaże-
nia	bibliotek	szkolnych	i	pedagogicznych”)	
Narodowego	Programu	Rozwoju	Czytelni-
ctwa	2.0.	na	lata	2021-2025.

	 Kościańskie	 szkoły	 podstawowe,	 dla	
których	organem	prowadzącym	jest	Gmina	
Miejska	Kościan,	otrzymają	dofinansowa-
nie	w	kwocie	651.900	złotych	z	programu	
„Laboratoria	Przyszłości”.
	 Laboratoria	 Przyszłości	 to	 Program	
skierowany	do	 szkół	 pod-
stawowych	 oraz	 ogólno-
kształcących	 szkół	 arty-
stycznych.	Jego	celem	jest	
budowanie	 kompetencji	
kreatywnych	 i	 technicz-
nych	wśród	 uczniów.	W	
ramach	Programu	 szkoły	
otrzymają	 od	 państwa	
wsparcie	 finansowe	na	 zakup	wyposaże-
nia	 technicznego	niezbędnego	do	 rozwoju	
umiejętności	 praktycznych	wśród	dzieci	 i	
młodzieży.
Zatwierdzono	 dofinansowanie	 dla	 poniż-
szych	szkół:
-	Szkoła	Podstawowa	nr	1	im.	Powstańców	
Wielkopolskich	w	Kościanie	-	155.100	zł,
-	Szkoła	Podstawowa	nr	2	im.	Władysława	
Broniewskiego	w	Kościanie	–	75	300	zł,

Ponad 650 tysięcy dofinansowania 
z programu „Laboratoria Przyszłości”

-	 Szkoła	Podstawowa	nr	 3	 z	Oddziałami	
Integracyjnymi	 im.	 Feliksa	 Stamma	w	
Kościanie	-	216	900	zł,
-	Szkoła	Podstawowa	nr	4	im.	Mariana	Ko-
szewskiego	w	Kościanie	-	204.600	zł.

	 W	 ramach	 La-
boratoriów	 Przy-
s z ł o ś c i 	 s z k o ł y	
otrzymają	 wspar-
cie	 finansowe	 na	
zakup	wyposażenia	
technicznego	 po-
trzebnego	w	kształ-
towaniu	 i	rozwija-
niu	 umiejętności	

manualnych	i	technicznych,	umiejętności	
samodzielnego	 i	 krytycznego	myślenia,	
zdolności	myślenia	matematycznego	oraz	
umiejętności	w	zakresie	nauk	przyrodni-
czych,	technologii	i	inżynierii,	stosowania	
technologii	 informacyjno-komunikacyj-
nych,	jak	również	pracy	zespołowej,	dobrej	
organizacji	i	dbania	o	porządek	na	stano-
wisku	pracy	oraz	radzenia	sobie	w	życiu	
codziennym.

Julia Stolpe u Burmistrza 

	 Trwa	 przebudowa	 ul.	 Towarowej	 w	
Kościanie.	 Zakres	prac	 obejmuje	 budowę	
kanalizacji	 deszczowej	 oraz	 nawierzchni	
dróg,	 chodników,	miejsc	 postojowych	w	
ramach	realizacji	zadania	„Przebudowa	ul.	
Towarowej	–	etap	II”.
	 W	ramach	postepowania	o	udzielenie	za-
mówienia	publicznego	wybrano	ofertę	Firmy	
Usługowo-Handlowej	 SOB-BRUK	Adam	
Sobiech	z	Kościana	opiewającą	na	kwotę	875	
269,29	zł.	Zakres	zamówienia	obejmuje	wyko-
nanie	m.in.:	prac	rozbiórkowych	z	utylizacją,		

Przebudowa ulicy Towarowej
budowę	kanalizacji	deszczowej,	wykonanie	
podbudowy,	wykonanie	nawierzchni	z	kostki	
betonowej	drogi,	miejsc	postojowych,	chodnika,	
wykonanie	zjazdów	z	płyt	ażurowych,	odtworze-
nie	nawierzchni	z	asfaltobetonu	oraz	wykona-
nie	oznakowania	pionowego	i	poziomego.
 Jest to kolejna ważna i długo wyczeki-
wania inwestycja w infrastrukturę drogową 
na terenie miasta, w ramach której w są-
siedztwie dworca kolejowego w Kościanie 
powstanie 90 nowych miejsc parkingowych 
–	podkreśla	burmistrz	Piotr	Ruszkiewicz.

Kraina Bajek w Kościanie
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Powiat Koœciañski

	 Na	dzisiejszym	 (22	grudnia	2021	roku)	
posiedzeniu	Rady	Powiatu	Kościańskiego	
Zarząd	Powiatu	Kościańskiego	przedstawi	
radnym	projekt	budżetu	na	2022	rok.	
 - Projekt budżetu Powiatu Kościańskiego 
na 2022 rok jest przemyślany i skrojony na 
miarę czasów. Ale jest też kontynuacją tego, 
co robiliśmy dotychczas. Niezwykle ważne 
jest dla mnie dokończenie remontu elewacji 
budynku starostwa przy al. T. Kościuszki, 
chyba najbardziej reprezentacyjnego budynku 
w Kościanie, który przez lata straszył. Celem 
pracy w tej kadencji, co podkreślam od po-
czątku, jest także inwestowanie w pomoc spo-
łeczną. Udało nam się już uregulować prawo 
własności nieruchomości w Jarogniewicach, 
gdzie znajduje się prowadzony przez Powiat 

Budżet na miarę czasów
przyciągać uczniów, ale także pozwolą kształcić 
fachowców	-	mówi	Starosta	Kościański	Hen-
ryk	Bartoszewski.	–	Plany te widoczne są już 
w projekcie budżetu na przyszły rok. Jednak 
z uwagi na rosnące ceny towarów i usług, 
galopującą inflację, ale także ciągle panującą 
pandemię ostateczny wygląd budżetu może być 
zupełnie inny. Wykonanie planu wydatków i 
dochodów mocno uzależnione jest od ogólnopol-
skiej sytuacji finansowej i sytuacji epidemicznej 
w kraju i na świecie. Dotyka to nie tylko nas, 
ale wszystkie samorządy –	zauważa	Henryk	
Bartoszewski.		
	 Prognozowane	przez	Zarząd	wydatki	Po-
wiatu	Kościańskiego	w	roku	2022	zamkną	się	
w	kwocie	100	191	338,16	złotych,	natomiast	
dochody	wyniosą	93	863	831,61	złotych.

W	 2022	 roku	wydatki	 zaplanowano	 na	
100	191	338,16	 złotych.	Wydatki	 bieżące	
stanowić	będę	77,14%	wydatków	ogółem.	Da	
to	kwotę	77	289	987,27	złotych.	Wydatki	ma-
jątkowe	wynosić	będą	22	901	350,89	złotych.	
Stanowią	one	22,86%	wydatków	ogółem.	
	 Na	zadania	drogowe	zaplanowano	kwotę	
16	629	572	złotych,	co	stanowi	16,60%	wy-
datków	ogółem.	W	planowanych	wydatkach	
ujęto	m.in.	środki	na	bieżące	utrzymanie	dróg	
powiatowych	i	inwestycje	na	tych	drogach.	W	
planach	inwestycji	drogowych	uwzględniono	

wyniesie	25	306	236	złotych,	co	oznacza,	że	
Powiat	Kościański	ze	środków	własnych	na	
zadania	związane	z	edukacją	będzie	musiał	
dołożyć	15	051	294,27	złotych	(w	tym	6	mln	
złotych	na	wydatki	majątkowe).	
	 Wydatki	na	pomoc	społeczną	w	2022	roku	
stanowić	będą	19,52%	budżetu	Powiatu	Koś-
ciańskiego,	czyli	19	558	838	złotych.	W	kwocie	
tej	znajdują	się	również	środki	na	zadania	z	
zakresu	polityki	społecznej	realizowane	przez	
Powiatowy	Urząd	Pracy.	
Na	funkcjonowanie	Starostwa	Powiatowego	

Na rok 2022 planowane jest rozpoczęcie budowy Centrum Kształcenia Praktycznego  
przy ZSP w Kościanie. W planie budżetu na przyszły rok zabezpieczono 6 mln złotych 
na pierwszy etap budowy. Powiat planuje także złożyć wniosek na dofinansowanie tego 
zadania w ramach drugiego naboru w programie Polski Ład. 

Największą inwestycją drogową w 2022 roku będzie rozbudowa 
dróg powiatowych na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 432 
przez Zbęchy Pole i Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej nr 308. 
Koszt zadania to blisko 9 mln złotych, z czego ponad 8,5 mln 
pochodzić będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w 
Głuchowie w planie budżetu Powiatu na 2022 rok zapisano 
kwotę 400 tys. złotych. Koszty budowy ścieżki podzielą równo 
między sobą samorządy – powiatowy oraz gminy Czempiń.

Dom Pomocy Społecznej. W planach mamy 
modernizację domu, to pozwoli na zwiększenie 
liczby miejsc. Chcemy także stworzyć Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy z prawdziwego zdarze-
nia. W budżecie na 2022 rok zaplanowaliśmy 
środki na stworzenie koncepcji budowy no-
wego ZOL-u. Społeczeństwo się starzeje i nie 
możemy już udawać, że tego nie dostrzegamy. 
Moim marzeniem jest także wybudowanie 
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w 
Kościanie Warsztatów Szkolnych, które będą 

	 Prognozę	 docho-
dów	 budżetu	 Powiatu	
Kościańskiego	na	2022	
rok	opracowano	na	pod-
stawnie	 opublikowa-
nych	przez	Ministerstwo	
Finansów	 informacji	 o	
planowanej	kwocie	do-
chodów	powiatu	z	tytułu	
udziału	we	wpływach	z	
podatku	 dochodowego	
od	osób	fizycznych	oraz	
planowanych	kwotach	
subwencji	 ogólnej	 dla	
powiatu	na	2022	rok,	a	
także	 powiadomienia	
Wojewody	Wielkopol-
skiego	 o	 przyjętych	w	
projekcie	ustawy	budże-
towej	kwotach	dochodów	
związanych	z	realizacją	
zadań	z	 zakresu	admi-
nistracji	 rządowej	 oraz	

kwotach	dotacji	celowych	z	budżetu	państwa	
na	2022	rok	dla	Powiatu	Kościańskiego.	
	 Największą	część	środków	po	stronie	docho-
dów	stanowią	dochody	własne	zaplanowane	w	
kwocie	41	499	340,02	złotych,	znaczną	część	
środków	stanowić	też	będą	subwencje,	które	
w	projekcie	na	2022	rok	zapisano	w	kwocie	
31	526	137,00	złotych.	Dotacje	celowe	z	budżetu	
państwa,	środków	europejskich	i	 funduszów	
celowych	w	planie	budżetu	na	2022	rok	plano-
wane	są	w	kwocie	18	703	521,59	złotych.

	 Pomoc	 finansową	
od	 innych	 jednostek	sa-
morządu	 terytorialnego	
zaplanowano	w	kwocie	
1	 725	 200,00	 złotych.	
Środki	 te	pozwolą	m.in.	
na:	budowę	ścieżki	rowe-
rowej	wzdłuż	 drogi	 po-
wiatowej	w	Głuchowie	na	
terenie	gminy	Czempiń;	
rozbudowę	drogi	powia-
towej	Pelikan	–	Kokorzyn	
o	ścieżkę	rowerową	oraz	
rozbudowę	drogi	powia-
towej	na	odcinku	Szczo-
dorowo	–	Sierakowo,	obie	
na	terenie	gminy	Kościan;	
przebudowę	mostu	 na	
ulicy	Strzeleckiej	w	Koś-
cianie.	

m.in.	rozbudowę	drogi	na	odcinku	od	drogi	
wojewódzkiej	nr	432	–	Zbęchy	Pole	–	Nowy	
Dwór	–	droga	wojewódzka	nr	308,	
	 Zarząd	Powiatu	Kościańskiego	projektując	
budżet	na	2022	rok	13	090	703	złote	planuje	
przeznaczyć	na	inwestycje	i	zadania	inwestycyjne	
na	drogach.	Na	budowę	Centrum	Kształcenia	
Praktycznego	przy	ZSP	w	Kościanie	zaplanowano	
6	000	000,00	złotych.	Na	rozbudowę	i	moderniza-
cję	Domu	Pomocy	Społecznej	w	Jarogniewicach	
Zarząd	planuje	przeznaczyć	1	250	000,00	złotych.	
Ponadto	w	budżecie	na	2022	rok	zaplanowano	
środki	m.in.	na:	prace	związane	z	dalszą	moder-
nizacją	elewacji	i	rozbudową	budynków	starostwa	
przy	al.	T.	Kościuszki	wraz	z	zagospodarowaniem	
terenu,	modernizację	archiwum	geodezyjnego	
oraz	zakup	serwerów,	dofinansowanie	zakupu	
radiowozu	dla	Komendy	Policji	w	Czempiniu,	
dofinansowanie	zakupu	samochodu	na	potrzeby	
DPS	Mościszki.	
	 Tradycyjnie	 ogromną	 część	wydatków	
budżetu	 powiatu	 stanowić	 będą	wydatki	
związane	z	oświatą.	Planowane	na	 ten	cel	
wydatki	to	kwota	40	357	530,27	złotych,	co	
stanowi	40,28%	wydatków	budżetowych	ogó-
łem.	Zgodnie	z	 informacją	nadesłaną	przez	
Ministerstwo	Finansów	subwencja	oświatowa	

w	Kościanie	w	planie	budżetu	na	2022	rok	
zapisano	kwotę	11	973	730,29	złotych.	W	
kwocie	tej	zawierają	się	m.in.	wydatki	zwią-
zane	z	zakupem	aktualizacji	oprogramowania	
komputerowego	oraz	modernizacją	budynku	
urzędu.	Do	niezbędnego	minimum	ograniczo-
no	wydatki	rzeczowe.	Mniejszą	kwotę	niż	w	
latach	poprzednich	zapisano	także	na	wydatki	
związane	z	zakupem	druków	i	tablic	rejestra-
cyjnych	na	potrzeby	Wydziału	Komunikacji	i	
Dróg.	Jest	to	związane	ze	zmianą	przepisów	
znoszącą	obowiązek	zmiany	tablic	rejestracyj-
nych	przy	zakupionych	pojazdach.	
	 Poza	tym	zaplanowano	także	środki	na	
wyposażenie	serwerowni,	modernizację	po-
mieszczeń	archiwum	geodezyjnego,	remont	
holu	i	pomieszczenia	socjalnego	przy	Wydziale	
Geodezji,	Kartografii,	Katastru	i	Gospodarki	
Nieruchomościami,	nadzór	autorski	nad	syste-
mem	GEO-INFO,	modernizację	szczegółowej	
osnowy	poziomej	i	wysokościowej	oraz	tworze-
nie	bazy	danych	obiektów	topograficznych.	
	 W	planie	budżetu	Powiatu	Kościańskiego	
na	2022	rok	zabezpieczono	środki	na	dalszą	
informatyzację	szpitala	oraz	na	stworzenie	
koncepcji	 budowy	 Zakładu	Opiekuńczo-
-Leczniczego.	hg

W roku 2022 Zarząd zaplanował rozbudo-
wę drogi powiatowej Pelikan – Kokorzyn o 
ścieżkę rowerową. 

Koszt zadania to 550 tys. złotych. Koszty 
te w równej części podzielą między sobą 
Powiat Kościański i Gmina Kościan.
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gmina Koœcian

	 Budżet	Gminy	Kościan	na	rok	2022	został	
przyjęty	przez	Radę	Gminy	Kościan.	Docho-
dy	planowane	są	w	wysokości	84.422.758	zł,	
a	wydatki	w	kwocie	107.284.720	zł.	Deficyt	
w	kwocie	22.861.962	zł	zostanie	sfinanso-
wany	 przychodami	 z	 tytułu	 nadwyżki	 z	
lat	ubiegłych	oraz	pożyczek	 z	WFOŚiGW	
w	Poznaniu	i	w	dużej	mierze	będzie	kory-
gowany	rozstrzygnięciami	przetargowymi	
planowanych	 inwestycji.	Regionalna	 Izba	
Obrachunkowa	w	Poznaniu	wyraziła	w	swo-
ich	uchwałach	pozytywne	opinie	w	sprawie	
planu	budżetowego	Gminy	Kościan,	możli-
wości	sfinansowania	deficytu	i	w	sprawie	
Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	na	lata	
2022-2030.
	 W	planowanych	dochodach	gminy	naj-
większą	pozycję	 stanowią	dochody	własne	
(głównie	 podatki	 od	 nieruchomości	 oraz	
opłata	eksploatacyjna	i	zwrot	podatku	VAT)	
w	kwocie	ponad	34,6	mln	zł,	co	stanowi	41	%	
ogółu	dochodów.	Udziały	gminy	w	podatkach	
dochodowych,	zarówno	od	osób	fizycznych	jak	

Budżet Gminy Kościan
i	prawnych,	oszacowano	na	kwotę	17	mln	zł,	
tj.	20,2	%.	Dotacje	celowe	na	realizację	zadań	
zleconych	i	własnych	wyniosą	14,2	mln	zł,	tj.	
prawie	17	%.	Subwencja	oświatowa	w	roku	
2022	wyniesie	11,8	mln	zł,	ale	całkowite	kosz-
ty	zadań	oświatowych	w	gminie	zaplanowano	
na	kwotę	29,7	mln	zł.	Ponadto	na	dochody	
składają	się	także	środki	zewnętrzne	i	dotacje	
w	ramach	porozumień	z	innymi	jednostkami	
samorządu,	a	także	subwencja	wyrównawcza.
	 W	planie	wydatków	przewidywane	wy-
datki	majątkowe	stanowią	kwotę	38,8	mln	
zł,	co	stanowi	36,2	%	ogółu.	To	kolejny	rok	
tak	dużych	wydatków	inwestycyjnych,	na	
które	złożą	się	głównie	inwestycje	drogowe,	
sanitacyjne	 i	wodociągowe.	W	strukturze	
wydatków	 największą	 pozycję	 stanowi	
oświata	 i	 wychowanie	 (27,7%).	 Opieka	
społeczna	 i	 socjalna	pochłonie	 około	 15%	
budżetu,	co	oznacza	znaczne	zmniejszenie	
w	 stosunku	 do	 roku	 2021,	 gdyż	 obsługa	
programu	 500+	w	 gminach	 będzie	 tylko	
do	końca	maja	2022.	Zabezpieczono	także	

środki	 na	 fundusz	 sołecki	w	 2022	 roku	
w	wysokości	 1.208.619,70	 zł,	 tj.	 o	 9,4	%	
więcej	jak	w	roku	bieżącym.	W	przyszłym	
roku	 ponownie	 zabezpieczono	 środki	 na	
dofinansowanie	kosztów	wymiany	 źródeł	
ciepła	w	budynkach	 jednorodzinnych	 lub	
lokalach	 na	 obszarze	 Gminy	 Kościan.	
Zaplanowane	 zostały	 również	 środki	 na	
dotacje	 dla	 organizacji	 i	 stowarzyszeń,	
dofinansowanie	usuwania	azbestu,	dotacje	
do	spółki	wodnej	melioracji,	na	utrzymanie	
bezdomnych	zwierząt	w	schronisku	w	Gaju,	
na	potrzeby	gminnych	Ochotniczych	Straży	
Pożarnych,	a	także	dla	Biblioteki	Publicznej	
Gminy	Kościan	 oraz	 dla	 niepublicznego	
przedszkola	Zwinne	Szkraby	w	Kiełczewie.	
Samorząd	 Gminy	 Kościan	 dofinansuje	
także	 inwestycje	 powiatu	 kościańskiego:	
przebudowę	drogi	Szczodrowo-Sierakowo,	
a	 także	budowę	ścieżki	 rowerowej	z	Peli-
kana	do	Kokorzyna.	Największe	planowa-
ne	zadania	gminne	w	2022	roku	 to	m.in.	
przebudowa	ulic	Wielichowskiej	i	Krótkiej	

	 Wójt	Gminy	Kościan	 ogłosił	 otwarte	
konkursy	ofert	na	wykonywanie	w	2022	roku	
zadań	publicznych	będących	realizacją	zadań	
samorządu	gminnego	w	 zakresie	kultury	
fizycznej,	w	zakresie	kultury	i	ochrony	dzie-
dzictwa	narodowego,	w	zakresie	działalności	
wspomagającej	 rozwój	wspólnot	 lokalnych	

w	Pelikanie	oraz	Torowej	w	Starych	Obo-
rzyskach,	przebudowa	drogi	z	Pianowa	do	
Nowych	Oborzysk,	 budowa	 ul.	 Polnej	w	
Nowym	Luboszu,	rozbudowa	stacji	uzdat-
niania	wody	w	Racocie,	budowa	kanalizacji	
sanitarnej	 tłocznej	 z	Nowego	Dębca	 do	
Racotu,	 dokończenie	 budowy	kanalizacji	
w	Czarkowie	 i	 części	Nacławia,	 budowa	
sieci	 wodociągowej	 i	 kanalizacyjnej	 na	
os.	PKP	w	Starych	Oborzyskach,	budowa	
kanalizacji	w	ul.	Ogrodowej,	 Spokojnej	 i	
Pogodnej	w	Kurzej	Górze,	w	ul.	Śliwkowej	
w	Racocie	 i	Ceramicznej	w	Widziszewie	
oraz	w	Wyskoci	Małej.	 Powstanie	 także	
tranzyt	wodociągowy	z	Nowego	Lubosza	do	
Nowych	Oborzysk.	Przebudowany	zostanie	
wodociąg	w	Sierakowie	oraz	wybudowane	
nowe	 studnie	we	Wławiu	 i	Katarzyninie.	
Planowane	 są	ponadto	 remonty	w	 szkole	
podstawowej	w	Racocie	 oraz	 doraźne	na	
drogach	gminnych,	a	także	budowa	zaple-
cza	 szatniowo-socjalnego	 przy	 boisku	w	
Starych	Oborzyskach.	(md)

Gminne konkursy ofert
oraz	w	zakresie	ochrony	i	promocji	zdrowia.	
W	konkursie	ofert	mogą	startować	organiza-
cje	pozarządowe	zamierzające	realizować	za-
dania	na	rzecz	mieszkańców	Gminy	Kościan	
i	wnioskować	o	wsparcie	przedsięwzięć	w	wy-
mienionych	dziedzinach.	Ogłoszono	ponadto	
nabór	kandydatów	na	członków	komisji	do	

oceny	ofert	w	otwartych	konkursach	ofert	na	
realizację	zadań	publicznych	w	2022	roku.
	 Pełne	teksty	ogłoszeń	o	konkursach	ofert	
oraz	wzory	 ofert	wraz	 z	 załącznikami,	 a	
także	ogłoszenie	o	naborze	kandydatów	do	
komisji	konkursowej	dostępne	są	na	stronie	
internetowej	www.gminakoscian.pl,	w	dziale	

„Strefa	Mieszkańca”,	w	zakładce	„Współpra-
ca	z	organizacjami	pozarządowymi”.	Szcze-
gółowych	 informacji	 na	 temat	 konkursu	
ofert	udziela	koordynator	ds.	współpracy	
Gminy	Kościan	z	organizacjami	pozarządo-
wymi	-	Zastępca	Wójta	Gminy	Kościan,	tel.	
65	5121001.	(md)



grudzień 2021 strona 5

	 W	dniu	27	listopada	br.	odbył	się	XII	Zjazd	
Oddziału	Gminnego	ZOSP	RP	w	Kościanie.	
W	uroczystym	posiedzeniu	oprócz	zarządu	i	
delegatów,	którzy	reprezentowali	wszystkie	
szesnaście	 jednostek	OSP	z	 terenu	gminy	
Kościan,	 uczestniczyli	 także	 zaproszeni	
goście:	Wojciech	Ziemniak	–	Senator	RP,	
Andrzej	Przybyła	–	Wójt	Gminy	Kościan,	st.	
kpt.	Szymon	Klemenski	–	Komendant	PSP	w	
Kościanie,	Łukasz	Ogrodowczyk	reprezentu-
jący	Komendanta	Powiatowego	Policji	oraz	dh	
Tomasz	Grzelczyk	–	Prezes	Zarządu	Oddziału	
Powiatowego	ZOSP	RP	w	Kościanie.
	 Obecnie	w	Gminie	Kościan	 funkcjonuje	
16	 jednostek	Ochotniczych	Straży	Pożar-
nych,	 które	 skupiają	w	 swych	 szeregach	
744	członków,	a	wśród	nich	144	strażaków	
ratowników,	44	ratowników	medycznych,	10	
sterników	motorowodnych,	10	płetwonurków	
oraz	3	nurków.	Jednostki	ochotniczych	straży	
pożarnych	skutecznie	wspomagają	działania	
ratownicze	 prowadzone	 przez	 Jednostkę	
Ratowniczo	–	Gaśniczą	Państwowej	Straży	
Pożarnej	w	Kościanie.	Wśród	tych	jednostek	
działa	10	jednostek	typu	„M”	i	6	jednostek	typu	
„S”.	Dwie	jednostki	typu	„S”	(Racot	i	Gryżyna)	
należą	do	Krajowego	Systemu	Ratowniczo	
–	Gaśniczego.	Jednostki	OSP	posiadają	w	
sumie	11	pojazdów:	9	gaśniczych	(3	lekkie,	5	
średnich,	1	ciężki)	oraz	2	samochody		specjalne		
ratownictwa	technicznego.
	 W	 trakcie	 spotkania	Prezes	 Zarządu	
Oddziału	Gminnego	dh	Henryk	Bartoszew-
ski	 złożył	 sprawozdanie	 z	 działalności	w	
mijającej	kadencji	2016-2020.	W	związku	z	
zakończeniem	pełnienia	przez	niego	funkcji	
Prezesa	obecni	na	zjeździe	złożyli	na	 ręce	
druha	Henryka	ogromne	podziękowania	za	
trud	i	wsparcie	w	rozwój	oraz	doskonalenie	
ruchu	strażackiego	na	Ziemi	Kościańskiej.	
Henryk	 Bartoszewski	 swoją	 strażacką	

Nowy 
Prezes ZOG ZOSP RP w Kościanie

przygodę	rozpoczął	w	1966	roku	w	rodzimej	
jednostce	OSP	Spytkówki,	a	funkcję	Prezesa	
ZOG	ZOSP	RP	w	Kościanie	pełnił	od	1991	
roku	przez	 trzydzieści	kolejnych	 lat.	 Jego	
aktywność	i	służba	zostały	docenione,	czego	
dowodem	są	liczne	wyróżnienia,	jak	np.	„Złoty	
Znak	Związku”	czy	medal	„Semper	Vigilant”	
(Wiecznie	Czuwający).
	 Podczas	zjazdu	dokonano	wyboru	 i	za-
twierdzono	nowy	skład	Zarządu	Oddziału	
Gminnego	oraz	Gminnej	Komisji	Rewizyjnej.	
Na	Prezesa	 ZOG	ZOSP	RP	w	Kościanie	
wybrano	Andrzeja	Przybyłę	–	Wójta	Gminy	
Kościan.	Zastępcami	Prezesa	 zostali	 dru-
howie	Paweł	Kaczmarek	(OSP	Racot)	oraz	
Sławomir	Kędziora	 (OSP	Bonikowo),	 se-
kretarzem	dh	Maria	Kędziora	(OSP	Racot),	
a	skarbnikiem	dh	Przemysław	Maćkowiak	
(OSP	Stare	Oborzyska).	 	Komendantem	
Gminnym	pozostał	dh	Grzegorz	Stanisła-
wiak	(OSP	Racot).	Członkami	Zarządu	zo-
stali	druhowie:	Dawid	Biegański	(Choryń),	
Karol	 Bobrowski	 (Gryżyna),	 Eugeniusz	
Bryszak	(Turew),	Bogusław	Idkowiak	(Tu-
rew),	Piotr	Kozak	(Wyskoć),	Wojciech	Meyza	
(Sierakowo),	Tomasz	Michalski	(Kokorzyn),	
Andrzej	Mikołajczak	 (Łagiewniki),	Marek	
Ostrowski	(Wławie),	Eugeniusz	Ruskowiak	
(Spytkówki),	 Violetta	Rybczyńska	 (Gry-
żyna),	Grzegorz	Sankiewicz	 (Spytkówki),	
Krzysztof	Sarbinowski	 (Turew),	Krzysztof	
Sieracki	 (Kobylniki),	 Stanisław	 Sikora	
(Stary	Lubosz),	Tadeusz	Walczak	(Boniko-
wo),	Tomasz	Wasielewski	(Kokorzyn)	oraz	
Wincenty	Wojciechowski	(Kurowo).	Komisji	
Rewizyjnej	przewodniczył	będzie	dh	Mikołaj	
Ptaszyński	 (Turew),	który	współpracował	
będzie	 z	 druhami	 Janem	Chraplakiem	
(Racot),	Cezarym	Ratajskim	 (Bonikowo),	
Henrykiem	Tomaszewskim	(Kokorzyn)	oraz	
Zbigniewem	Walczakiem	(Bonikowo).	(ml)

gmina Koœcian

	 Z	końcem	roku	udało	się	zrealizować	kil-
ka	dużych	inwestycji	wodno-kanalizacyjnych	
w	Gminie	Kościan.	Wraz	 z	modernizacją	
drogi	powiatowej	z	Kokorzyna	do	Szczodro-
wa	przebudowie	uległa	sieć	wodociągowa	na	
ul.	Długiej	i	Szkolnej	w	Kokorzynie.	Łącznie	
wraz	z	przyłączami	położono	790	mb	rur	za	
kwotę	334.915	zł.	Również	w	Kokorzynie,	
w	obrębie	ulic	Bajkowej	 i	Ani	 z	Zielonego	
Wzgórza,	wybudowano	wodociąg	o	 łącznej	
dł.	 620,5	m.	Koszt	 tej	 inwestycji	wyniósł	
118.000	zł.	W	ramach	dużego	zadania	pn.	
„Rozbudowa	 stacji	 uzdatniania	wody	w	
Racocie	 oraz	 budowa	 sieci	wodociągowej	
Czarkowo-Ponin”	 wybudowano	 tranzyt	
wodociągowy	o	długości	2528	m,	który	już	
dzisiaj	zasila	Widziszewo,	Ponin,	Kobylniki	
i	Krzan	wodą	z	naszych	ujęć	w	Katarzyni-
nie.	Koszt	jego	budowy	wyniósł	357.000	zł	i	
będzie	jeszcze	powiększony	o	budowę	dwóch	
stacji	 podnoszących	 ciśnienie	wody,	które	
przyczynią	 się	do	 zapewnienia	 stabilności	
jej	 dostaw.	SUW	w	Racocie	będzie	 rozbu-
dowywany	natomiast	w	latach	2022-2023.	
Także	w	Nowym	Dębcu	rozbudowie	uległa	
sieć	wodociągowa	w	ciągu	ulic	Modrzewio-
wej,	Cisowej,	Jesionowej,	Dębowej	i	Bukowej	
o	łącznej	dł.	657	m	i	kosztach	w	wysokości	
136.000	zł.	

Inwestycje 
wodno-kanalizacyjne

	 Z	 nowej	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	
cieszą	 się	mieszkańcy	 Choryni.	 Gmina	
zakończyła	właśnie	 inwestycję	wymiany	
nieszczelnej	kanalizacji	za	kwotę	1.367.760	
zł,	z	czego	1	mln	zł	pochodził	z	Rządowe-
go	 Funduszu	 Inwestycji	 Lokalnych.	W	
Choryni	wyremontowano	wraz	 z	 przyłą-
czami	2261	mb	 sieci	kanalizacyjnej	 oraz	
3	 przepompownie	 ścieków.	 Zakończone	
zadanie	polegające	na	budowie	kanalizacji	
sanitarnej	w	ulicach	 Żytniej,	 Pszennej	 i	
Słonecznej	w	Nowych	Oborzyskach	kosz-
towało	 gminę	 999.000	 zł.	W	 ramach	 tej	
inwestycji	powstała	sieć	grawitacyjna	o	dł.	
874,7	m	oraz	sieć	tłoczna	o	dł.	123	m	wraz	
z	 przepompownią	 i	 52	przykanalikami	 o	
łącznej	 dł.	 342,8	m.	Natomiast	 zadanie	
związane	z	budową	kanalizacji	sanitarnej	
w	Starych	Oborzyskach	na	ul.	Chabrowej	
pochłonęło	kwotę	227.550	zł,	co	pozwoliło	
na	wykonanie	 sieci	 kanalizacyjnej	 o	 dł.	
436	m	oraz	23	przyłączy	o	łącznej	dł.	152,5	
m.	Przy	realizacji	tych	inwestycji	Gmina	
Kościan	 korzysta	 z	 częściowo	 umarzal-
nych	pożyczek	z	WFOŚiGW	w	Poznaniu.	
Przypominamy	również,	że	trwa	budowa	
kanalizacji	sanitarnej	w	Czarkowie	i	części	
Nacławia.	Inwestycja	ma	zakończyć	się	na	
wiosnę	2022	roku.	(md)

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kościan 

Na	podstawie	art.	11	pkt.	10	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospo-
darowaniu	przestrzennym	(tekst	jednolity	Dz.	U.	z	2021	r.	poz.	741	ze	zm.)	oraz	art.	
39-43,	46,	51	i	54	ustawy	z	dnia	3	października	2008	r.	o	udostępnianiu	informacji	o	
środowisku	i	jego	ochronie,	udziale	społeczeństwa	w	ochronie	środowiska	oraz	o	oce-
nach	oddziaływania	na	środowisko	(t.j.	Dz.	U.	z	2021	r.	poz.	247	ze	zm.)	oraz	uchwały	
Nr	XXI/235/20	Rady	Gminy	Kościan	z	dnia	25	listopada	2020	roku	zawiadamiam	o	
wyłożeniu	do	publicznego	wglądu	projektu	zmiany	studium	uwarunkowań	i	kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	Gminy	Kościan	oraz	prognozy	oddziaływania	na	śro-
dowisko	zmiany	studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospodarowania	przestrzennego	
Gminy	Kościan,	w	dniach	od	3.01.2022	r.	do	28.01.2022	r.	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	
Kościan,	ul.	Młyńska	15	 (w	godzinach	urzędowania)	 oraz	na	 stronie	 internetowej:	
www.gminakoscian.pl.	Dyskusja	publiczna	nad	przyjętymi	w	projekcie	planu	rozwią-
zaniami	odbędzie	się	w	dniu	4.01.2022	r.	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	Kościan	o	godz.	
1100.	Uwagi	i	wnioski	należy	składać	na	piśmie,	w	formie	ustnej	do	protokołu	bądź	za	
pomocą	środków	komunikacji	elektronicznej	na	adres:	sekretariat@gminakoscian.pl	
do	Wójta	Gminy	Kościan	-	jako	organu	właściwego	do	rozpatrzenia	uwag	i	wniosków	z	
podaniem	imienia	i	nazwiska	lub	nazwy	jednostki	organizacyjnej	i	adresu,	oznaczenia	
nieruchomości,	której	uwaga	dotyczy	w	nieprzekraczalnym	terminie	do	23.02.2022	r.
	 	 	 	 	 	 	 	 Wójt	Gminy	Kościan

Administratorem	Państwa	danych	osobowych	jest	Wójt	Gminy	Kościan.	Można	się	z	nami	kontaktować	w	
następujący	sposób:	listownie:	Urząd	Gminy	Kościan,	ul.	Młyńska	15,	64-000	Kościan,	przez	elektroniczną	
skrzynkę	podawczą	dostępną	na	stronie	www.gminakoscian.pl,	 telefonicznie:	65	512	10	01.	 Inspektor	
ochrony	danych	-	Możecie	się	Państwo	kontaktować	również	z	wyznaczonym	Inspektorem	Ochrony	Danych	
pod	adresem	email	iod@comp-net.pl	Będziemy	przetwarzać	Państwa	dane	osobowe	w	celu	realizacji	zadań	
zgodnie	z	ustawą	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(t.	j.	Dz.	U.	z	
2021	r.	poz.	741	ze	zm.)	Następnie	Państwa	dane	będziemy	przetwarzać	w	celu	wypełnienia	obowiązku	
archiwizacji	dokumentów	wynikającego	z	ustawy	z	dnia	14	lipca	1983	r.	o	narodowym	zasobie	archiwalnym	
i	archiwach.	Odbiorcami	Państwa	danych	osobowych	będą	podmioty	upoważnione	na	podstawie	przepisów	
prawa	oraz	inne	podmioty	z	którymi	administrator	posiada	stosowne	zapisy	o	powierzeniu	danych.	Będziemy	
przechowywać	Państwa	dane	przez	czas	realizacji	zadań	administratora	wskazanych	w	ustawie	z	dnia	14	
czerwca	1960	r.	Kodeks	postępowania	administracyjnego,	a	następnie	-	zgodnie	z	obowiązującą	u	admini-
stratora	Instrukcją	kancelaryjną	oraz	przepisami	o	archiwizacji	dokumentów.	Zgodnie	z	przepisami	prawa	
przysługuje	Państwu:	prawo	dostępu	do	swoich	danych	oraz	otrzymania	ich	kopii;	prawo	do	sprostowania	
(poprawiania)	swoich	danych;	prawo	do	usunięcia	danych	osobowych,	w	sytuacji,	gdy	przetwarzanie	danych	
nie	następuje	w	celu	wywiązania	się	z	obowiązku	wynikającego	z	przepisu	prawa	lub	w	ramach	sprawowania	
władzy	publicznej;	prawo	do	ograniczenia	przetwarzania	danych;	prawo	do	wniesienia	skargi	do	Prezesa	
UODO	(na	adres	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych,	ul.	Stawki	2,	00	-	193	Warszawa).	Podanie	
przez	Państwa	danych	osobowych	jest	obowiązkiem	wynikającym	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	
zagospodarowaniu	przestrzennym	(t.j.	Dz.	U.	z	2021	r.	poz.	741	ze	zm.).
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	 W	Ośrodku	Wsparcia	 przy	 ulicy	Go-
styńskiej	w	Kościanie	zakończył	się	remont	
pracowni,	w	 której	 odbywają	 się	 zajęcia	
plastyczne	z	elementami	arteterapii.	
	 W	ramach	remontu	wymieniono	podło-
gę,	zmodernizowano	instalację	elektryczną,	
zamontowano	 nowe	 lampy,	 pomalowano	
ściany.	 Zakupiono	 także	 nową,	 pojemną	
szafę,	regał	na	prace	plastyczne	 i	biurko.		
–	Nowa,	jedna,	duża	szafa	pozwoliła	nam	
na	 likwidację	 kilku	małych	 szafek,	 a	 to	
zdecydowanie	 powiększyło	 powierzchnię	
pracowni	tak	ważnej	dla	naszej	codziennej	
pracy.	Teraz	mamy	do	dyspozycji	 jasne	 i	

Nowa pracownia plastyczna
Wyremontowana pracownia ma nowe, pojemne szafy. 

większe	pomieszczenie	–	mówi	Kinga	Po-
niży,	kierownik	Ośrodka.		
	 Na	 remont,	 który	 kosztował	 12	 tys.	
złotych,	Ośrodek	otrzymał	dotację	celową	
od	Wojewody	Wielkopolskiego	w	wysoko-
ści	10	tys.	złotych.	Koszt	zakupu	mebli	to	
ponad	16	tys.	złotych.	Środki	pochodziły	z	
budżetu	powiatu.	Ponadto	w	ramach	prac	
remontowych	wymieniono	oświetlenie	na	
korytarzu.	Nowe	 oświetlenie	 jest	 dosto-
sowane	dla	osób	z	wadami	wzroku.	Na	to	
zadanie	Ośrodek	otrzymał	dotację	celową	
w	wysokości	 6	 tys.	 złotych	 od	Wojewody	
Wielkopolskiego.	bj

	 Powiat	w	drodze	przetargu	sprzedał	
objęte	miejscowym	 planem	 zagospoda-
rowania	nieruchomości,	działki	w	Nie-
tążkowie,	 przeznaczone	 pod	 zabudowę	
techniczno-produkcyjno-usługową.	
	 Lokalizacja	 kompleksu	 nierucho-
mości	 z	 łatwym	 dojazdem	 do	 węzła	 S	
5	 sprzyja	 prowadzeniu	 działalności	

	 Starosta	Kościański,	Burmistrz	Miasta	
Kościana,	Wójt	Gminy	Koscian,	Dyrektor	
Oddziału	 Instytutu	 Pamięci	Narodowej	
w	Poznaniu,	 zapraszają	 na	 uroczystości	
z	 okazji	Narodowego	Dnia	 Zwycięskiego	
Powstania	Wielkopolskiego,	które	odbędą	
się	27	grudnia		2021	roku	w	Kościanie.
Program:	
-	 11.00	 –	Uroczysta Msza Święta w 
intencji Ojczyzny	 z	 okazji	Narodowego	
Dnia	Zwycięskiego	Powstania	Wielkopol-
skiego	 –	Kościół	Farny	pw.	Najświętszej	
Maryi	Panny	Wniebowziętej,	ul.	Kościelna	
1	w	Kościanie,	
-	 12.00	 –	Uroczystości patriotyczne 
z okazji Narodowego Dnia Zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego z 
odsłonięciem i poświęceniem tablic 
pamiątkowych z nazwiskami żołnierzy 
pochodzących z ówczesnego powiatu 
kościańskiego, poległych w Bitwie 
Warszawskiej Wojny Polsko – Bolsze-
wickiej w latach 1919 - 1921.	Uroczystość	

I Narodowy Dzień 
Zwycięskiego 
Powstania 
Wielkopolskiego

odbędzie	się	z	udziałem	przedstawicieli	4.	
Zielonogórskiego	Pułku	Przeciwlotniczego	
z	Czerwieńska	 oraz	 rekonstruktorów	 ze	
Stowarzyszenia	Strzeleckiego	i	Historycz-
nego	im.	Kościańskiej	Rezerwy	Skautowej.	
Zostaną		złożone	wiązanki	kwiatów	i	znicze.	
Stary	Cmentarz	Parafialny,	ul.	Bączkow-
skiego	w	Kościanie.
-	 Po	 uroczystości	 nastąpi	 przemarsz	 na	
cmentarz	 komunalny	w	Kościanie,	 przy																																									
Al.	Koszewskiego,	gdzie	zostanie	odsłonięta	
tablica	 pamiątkowa	–	 plan	 informacyjny	
cmentarza	 z	mogiłami	Powstańców	Wiel-
kopolskich.	
 W ten wyjątkowy dzień zachęcamy 
wszystkich Państwa do udekorowa-
nia swoich domów narodowymi lub 
powstańczymi flagami. 
	 Wykonanie	 tablic	 z	 nazwiskami	 żoł-
nierzy	wsparł:	Powiat	Kościański,	Gmina	
Miejska	Kościan,	Gmina	Kościan,	Gmina	
Czempiń,	Gmina	Śmigiel,	Instytut	Pamięci	
Narodowej	Oddział	w	Poznaniu.			bj

Powiat sprzedał działki pod inwestycje
gospodarczej. 	 Łączna	 powierzchnia	
sprzedanych	działek	wyniosła	prawie	6	
ha.	
	 Nabywcą	 nieruchomości	 jest	WER-
NER	KENKEL	sp.	z.	o.o.	Łączna	kwota	
za	 jaką	 sprzedano	 działki	 5	 122	 950	
brutto.	 Ten	 sam	 inwestor	 zakupił	 są-
siednią	działkę	w	2020	roku.	bj

	 Zakończyła	się	przebudowa	drogi	powia-
towej	na	odcinku	Kokorzyn	 	 -	Szczodrowo.	
W	ramach	tej	dużej	 inwestycji,	polegającej	
między	 innymi	 na	wybudowaniu	 nowej	
konstrukcji	jezdni,	wybudowano	także	nowe	
oświetlenie	w	Szczodrowie.	
	 Koszt	inwestycji	to	ponad	5	milionów	
716	tys.	złotych.	Większa	część	tej	kwoty	
została	sfinansowana	z	budżetu	Powiatu	
Kościańskiego.	Z	budżetu	Gminy	Kościan	
na	remont	drogi	wydatkowano	2	miliony	
310	tys.	złotych.	Z	kolei	100	tys.	złotych	po-
chodziło	ze	środków	Rządowego	Funduszu	
Inwestycji	Lokalnych.	Dodatkowo	Gmina	
Kościan	 sfinansowała	 przebudowę	 sieci	
wodociągowej	w	Kokorzynie	 na	 ulicach	
Szkolnej	i	Długiej,	koszt	411	tys.	złotych.	
	 W	ramach	wykonanych	prac	na	pierw-
szym	odcinku	drogi	jezdnia	została	poszerzo-
na	do	6	m.	Istniejąca	nawierzchnia	została	
wzmocniona	i	wyrównana	masą	bitumiczną.	
Następnie	na	jezdni	została	położona	masa	
ścieralna.	Wybudowano	nowy	chodnik,	który	
ma	2	m	szerokości	i	prawie	750	m	długości.

Nowa droga gotowa 
	 W	Kokorzynie	wybudowano	zatokę	par-
kingową	oraz	próg	zwalniający	z	oświetlo-
nym	przejściem	dla	pieszych.	W	miejscowo-
ści	wybudowano	także	zatokę	autobusową	
i	utwardzono	zjazdy	na	posesje.	Droga	ma	
nowe	 poziome	 i	 pionowe	 oznakowanie.	
Ponadto	 zainstalowano	nowe	 oświetlenie	
uliczne.	
	 Największa	przebudowa	miała	miejsce	
na	odcinku	drogi	z	Kokorzyna	do	Szczodro-
wa,	 gdzie	 wykonano	 nową	 konstrukcję	
jezdni.	 Po	 remoncie	 jezdnia	ma	 także	 6	
metrów	szerokości.	Przebudowa	poprawi-
ła	 bezpieczeństwo	 użytkowników	 drogi.	
Poza	 poszerzeniem	 i	wykonaniem	nowej	
konstrukcji	jezdni	na	niebezpiecznym	łuku	
drogi	zostały	zamontowane	stalowe	bariery	
ochronne.	Na	długości	ponad	1300	metrów,	
po	prawej	stronie	jezdni	wybudowano	ścież-
kę	rowerową	o	nawierzchni	bitumicznej	 i	
szerokości	2	m.
	 Prace	wykonało	Przedsiębiorstwo	Dro-
gowe	 „DROGBUD”	–	Gostyń	Sp.	 z	 o.o.	 z	
Grabonogu.bj

	 Zarząd	Dróg	Powiatowych	w	Kościanie	
zlecił	sadzenie	drzew	przy	drogach		powia-
towych.	Łącznie	zasadzono	203	drzewa.	Po-
sadzono	klony	pospolite,	lipy	drobnolistne	i	
jarzęby	pospolite.	
	 Najwięcej	drzew,	bo	117	sztuk	posadzo-
no	na	terenie	Gminy	Czempiń,	wzdłuż	dróg	
Srocko	Wielkie	–	Borkowice,	w	Jarogniewi-

Ponad 200 nowych drzew
cach,	między	Kawczynem	i	Jarogniewicami.	
Z	kolei	57	drzew	posadzono	na	terenie	Gmi-
ny	Kościan.	Pozostałe	drzewa	posadzono	na	
terenie	gmin	Krzywiń	i	Śmigiel.	
	 Koszt	zakupu	i	posadzenia	drzew	to	pra-
wie	79	tys.	złotych.	Prace	wykonała	firma	
BM	OGRODY	Joanna	Michał	Błaszkowscy	
sp.	c.	z	Kościana.	bj



grudzień 2021 strona 7

Powiat Koœciañski

	 SP	ZOZ	w	Kościanie	dysponuje	nowym	
urządzeniem	do	wykonywania	biopsji	mam-
motomicznej.	
	 Biopsja	mammotomiczna	to	niskoinwa-
zyjna	odmiana	biopsji	gruboigłowej,	w	której	
pod	kontrolą	ultrasonografii	 jest	pobierany	
wycinek	ze	zmiany	podejrzanej	lub	zmiana	
usuwana	jest		w	całości	(zmiany	łagodne),	za	
pomocą	specjalnej	igły	wspomaganej	próżnią.	
Badanie	takie	pozwala	na	szybkie	określenie	
poziomu	złośliwości	zmiany	nowotworowej.	

Nowe możliwości diagnostyki 
W kościańskim szpitalu jest nowoczesne urządzenie do biopsji mammotomicznej. 

	 Jest	to	precyzyjna	metoda	pozwalająca	
na	usuwanie	podejrzanej	zmiany	bez	uszka-
dzania	otaczających	tkanek.	
	 Zabieg	 odbywa	 się	 przy	 znieczuleniu	
miejscowym,	nie	wymagającym	specjalnego	
przygotowania,	nie	wymagającym	znieczu-
lenia	ogólnego.	Cały	zabieg	trwa	od	5	do	30	
minut.	
	 Biopsja	mammotomiczna	jest	uważana	
za	najskuteczniejszą	obecnie	metodę	diag-
nozowania	raka	piersi	u	kobiet.	bj

	 Rozstrzygnięto	 powiatowy	 etap	 XIX	
Wojewódzkiego	Konkursu	na	 infografikę	
pod	tytułem	„NIE	DAJ	SZANSY	AIDS”.	
	 Celem	 konkursu	 organizowanego	 od	
prawie	dwudziestu	lat	przez	wielkopolską	
wojewódzką	 i	 powiatowe	 stacje	 sanitar-
no	 –	 epidemiologiczne	Wielkopolski	 jest	
promowanie	 profilaktyki	 	 przeciw	HIV/
AIDS	i	innych	chorób	przenoszonych	drogą	
płciową.
	 Patronem	konkursu	na	etapie	powiato-
wym	było	Starostwo	Powiatowe	w	Kościanie.
	 Konkursowe	 ikonografiki	mogły	 doty-
czyć	jednej	z	4	grup	tematycznych:	znacze-
nia	 terminów	HIV,	AIDS	oraz	STD,	dróg	
zakażeń	HIV,	sytuacji,	w	których	nie	docho-
dzi	do	zakażenia	HIV,	praw	i	obowiązków	
osoby	żyjącej	z	HIV.	
	 Każdy	z	uczestników	mógł	wykonać	jed-
ną	pracę	w	jednej	grupie	tematycznej.	Prace	
należało	wykonać	w	formie	elektronicznej,	

Nie daj szansy AIDS 
w	dowolnym	programie	graficznym	w	wersji	
czarno	–	białej	lub	kolorowej.
	 Komisja	konkursowa	nagrodziła	1	pracę		
i	przyznała	2	wyróżnienia.
	 I	miejsce	przyznano	Marii	Wędzińskiej	
uczennicy	I	Liceum	Ogólnokształcącego	w	
Kościanie.		Zwycięska	praca	została	prze-
słana	na	wojewódzki	etap	konkursu.	
Wyróżniono prace:
Joanny	Nowickiej	 	 -	 uczennicy	 I	Liceum	
Ogólnokształcącego	w	Kościanie	
Agaty	Skorackiej	-		uczennicy	Zespołu	Szkół	
Ponadpodstawowych	w	Nietążkowie	
	 Komisja	 konkursowa	 oceniając	 prace	
głównie	zwracała	uwagę	na	zgodność	prac	
z	regulaminem,	poprawność	merytoryczną,	
czytelność	przekazu,	pomysłowość	 i	krea-
tywność	w	sposobie	interpretacji	tematu.	
Nagrody	 rzeczowe	 o	 łącznej	wartości	 550	
złotych	ufundowało	Starostwo	Powiatowe	
w	Kościanie.	bj

	 Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Kościanie	
informuje	o	ofercie	Państwowego	Funduszu	
Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	 –	
kompleksowym	programie	rehabilitacji.	
	 Program	rehabilitacji	kompleksowej	 to	
bardzo	 ciekawy	 rodzaj	wsparcia	przezna-
czony	dla	osób,	które	z	powodu	choroby	lub	
wypadku	straciły	możliwość	wykonywania	
dotychczasowego	zawodu,	ale	chciałyby	pod-
jąć	inną	pracę,	odpowiednią	do	ich	zaintereso-
wań	i	stanu	zdrowia	oraz	dla	tych,	którzy	ze	
względów	zdrowotnych	nigdy	nie	pracowali,	
lecz	chcieliby	zdobyć	zawód	i	podjąć	pracę.
	 Ucze s tn i cy 	 p r og ramu 	 p r zeby -
wają 	 przez 	 6 	 mies ięcy 	 w	 Ośrod -
ku 	 R ehab i l i t a c j i 	 k omp l e k s owe j	 
w	Wągrowcu,	mając	zapewnione	nieodpłat-
nie	pobyt,	rehabilitację	i	szkolenia.	Pobyt	
rozpoczyna	się	od	dokładnej	oceny	specjali-
stów-	lekarzy,	rehabilitantów,	psychologów	
i	 doradców	 zawodowych	–	 stanu	 zdrowia	
uczestnika,	jego	kondycji	psychicznej	oraz	
możliwości	rozwoju	zawodowego.		
	 Na	 tej	 podstawie	 zostaje	 przygoto-
wany-	 wspólnie	 z	 zainteresowanym-		
Indywidualny	 Program	 Rehabilitacji,	
którego	 ostatecznym	 celem	 jest	 podjęcie	

	 Dom	Pomocy	Społecznej	w	Jarogniewi-
cach	 otrzymał	 z	Państwowego	Funduszu	
Rehabilitacji	 Osób	Niepełnosprawnych	
blisko	100	tys.	złotych	w	ramach	programu	
„Pomoc	osobom	niepełnosprawnym	poszko-
dowanym	w	wyniku	 żywiołu	 lub	 sytuacji	
kryzysowych	wywołanych	 chorobami	 za-
kaźnymi”.	
	 W	 ramach	 zadania	 zakupiono	 sprzęt	
służący	do	rehabilitacji	osób,	które	przeszły	
COVID-19,	 sprzęt	 do	 zajęć	 ekspresyjno-
-muzycznych,	wideodomofon	 oraz	 ławki	 i	
stoły	umożliwiające	mieszkańcom	DPS-u	

Pieniądze z PFRON-u dla DPS w Jarogniewicach
spędzanie	 czasu	wolnego	 na	 powietrzu.	
Ponadto	 środki	 te	 pozwoliły	 na	 objęcie	
opieką	psychologiczną	 lub	 terapeutyczną	
mieszkańców	 i	 pracowników	DPS-u	 oraz	
stworzenie	 nowego	 gabinetu	medycznej	
pomocy	doraźnej	wraz	z	wyposażeniem.	
	 Zadania	te	w	pełni	finansowane	są	przez	
Państwowy	Fundusz	Rehabilitacji	Osób	
Niepełnosprawnych	w	ramach	dodatkowe-
go	wsparcia	 dla	 osób	niepełnosprawnych	
uruchomionego	w	2021	roku	w	związku	z	
ogłoszonym	 stanem	 epidemii	wywołanej	
wirusem	SARS-Cov-2.	

Kompleksowa 
rehabilitacja 

pracy,	dlatego	doradca	zawodowy	pomoże	 
w	wyborze	nowego	zawodu	oraz	ustali	jakie	
szkolenia	czy	kursy	należy	odbyć,	aby	móc	
go	wykonywać.
	 Pobyt	w	Ośrodku	przeznaczony	jest	na	
naukę	zawodu	–	poprzez	szkolenia,	kursy	
i	staże	w	miejscu	pracy	oraz	rehabilitację.	
Osoby	wymagające	 stosowania	 leków	 z	
powodu	 chorób	 przewlekłych	w	 celu	 za-
pewnienia	 ciągłości	 terapii,	 będą	miały	
zapewniony	dostęp	do	lekarza	podstawowej	
opieki	zdrowotnej	i	lekarzy	specjalistów.	
Zajęcia	będą	się	odbywały	w	godzinach	od	8:00	
do	18:00,	ale	nie	dłużej	niż	8	godzin	dziennie,	 
z	wyjątkiem	 dni	 ustawowo	wolnych	 od	
pracy.
	 Zachęcamy	do	skorzystania	z	tej	oferty,	
jest	to	pierwszy	tak	kompleksowy	i	wszech-
stronny	program	dla	osób	niepełnospraw-
nych,	 którym	 po	wypadku	 lub	 chorobie	
zamknęły	 się	 dotychczasowe	możliwości	
zarobkowania.	Jest	to	również	duża	szansa	
dla	tych,	którzy	nigdy	do	tej	pory	nie	mogli	
pracować.			
	 Kontakt:	www.rehabilitacjakomplek-
sowa.pfron.org.pl,	numer	 infolinii:	 	22	50	
55	600,	adres	e-mail:	ork@pfron.org.pl	.eb

	 Na	zlecenie	Zarządu	Dróg	Powiatowych	
w	Kościanie	wykonano	renowację	poziome-
go	oznakowania	parkingowych	miejsc	dla	
niepełnosprawnych.	Odnowiono	31	miejsc	
parkingowych	w	Kościanie	na	ulicach:	Śmi-
gielskiej,	 Surzyńskiego,	Północnej,	 Szkol-

Oznakowanie miejsc parkingowych 

W Kościanie oznakowano 31 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

nej,	Piaskowej,	Broniewskiego,	Kosynierów,	
14	Dywizji	 Piechoty	Wlkp.,	Wyzwolenia,	
Topolowej	i	na	alei	Koszewskiego.	
	 Prace	 na	 zlecenie	 ZDP	w	Kościanie	
wykonała	firma	RCR	BIS	Sp.	z	o.o.	Sp.k.	z	
Dopiewa.		bj
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	 Starostwo	 Powiatowe	 w	 Kościanie,	
tradycyjnie	przed	Świętami	Bożego	Naro-
dzenia	ogłosiło	konkurs	na	„Najpiękniejszą	
Kartkę	Bożonarodzeniową”.	W	 tym	roku	
prace	 były	 zgłaszane	 za	 pośrednictwem	
szkół.	W	konkursie	wzięły	udział	343	osoby	
–	uczniowie	klas	I-III	szkół	podstawowych	
z	terenu	Powiatu	Kościańskiego.	Uczest-
nicy	 konkursu	 reprezentowali	 21	 szkół.	
Na	konkurs	wpłynęło	341	prac.	Oceniając	
prace	 komisja	 konkursowa	 	 uwzględniła	
nawiązanie	do	Świąt	Bożonarodzeniowych,	
do	idei	żłóbka	betlejemskiego,	ponadto	bra-
ła	pod	uwagę	kolorystykę	pracy,	materiały	
i	technologię	jej	wykonania,	dekoracyjność,	
ogólne	wrażenie	estetyczne.	Wreszcie	ko-
misja	przy	ocenie	brała	pod	uwagę	trwa-
łość	formy	oraz	samodzielność	wykonania	
pracy.
	 Ostatecznie	za	wykonane	prace	komisja	
przyznała	 I	 nagrody	 4	 osobom.	Drugie	 i	
trzecie	miejsce	 zdobyły	 po	 3	 osoby.	Na-
grodzeni	 i	wyróżnieni	 otrzymali	 zestawy	
klocków	lego	i	zabawki.		
	 Nagrody	i	dyplomy	ufundowane	przez	
Starostwo	Powiatowe	w	Kościanie	zostały	
przekazane	do	 szkół.	Wszyscy	uczestnicy	
konkursu	 otrzymali	 świąteczne	 poduszki	
–	maskotki.	

Nagrodzeni	w	konkursie:	
I miejsce:	Wiktor	Będkowski,	Szkoła	Pod-
stawowa	nr	3	w	Kościanie,	Emilia	Nisie-
wicz,	Szkoła	Podstawowa	nr	4	w	Kościanie,	
Maja	Skrzydlewska,	Szkoła	Podstawowa	w	
Śmiglu,	Martyna	Zielińska,	Szkoła	Podsta-
wowa	nr	1	w	Kościanie,	
II miejsce:	Anna	Kustosz,	Szkoła	Podsta-
wowa	nr	1	w	Kościanie,	Olga	Józefowicz,	
Szkoła	Podstawowa	w	Starym	Luboszu,	
Małgorzata	Włodarczak,	Szkoła	Podstawo-
wa	w	Starym	Bojanowie,	
III miejsce:	 Lena	Łaszczyńska,	 Szkoła	
Podstawowa	nr	4	w	Kościanie,	Nadia	Ra-
tajczak,	Szkoła	Podstawowa	w	Bonikowie,	
Maria	 Szwedek,	 Szkoła	 Podstawowa	w	
Kokorzynie,

Najpiękniejsze kartki
Wyróżnienia	otrzymało	72	osoby:	
Szkoła Podstawowa w Starym Boja-
nowie:
Zofia	Han,	Sebastian	Kamieniarz,	Emilia	
Krajka,	Mateusz	Naskręt,	 Jan	Andrzej	
Nowaczyk,	Nikola	Ratajczak,	Maria	To-
maszyk,
Szkoła Podstawowa w Bieżyniu:
Weronika	Strużyna,	
Szkoła Podstawowa w Bonikowie:
Piotr	 Kaczmarek,	 Aleksander	 Stacho-
wiak,	
Szkoła Podstawowa w Bronikowie:
Ksawery	Jagodziński,	Julia	Śliwińska,	
Szkoła Podstawowa w Czaczu:
Joanna	Adamczak,	Ania	Drozdek,	Amelia	
Łapszyn,	Weronika	Marcinkowska,	 Julia	
Stachowiak,	Marcelina	Żurawska,	
Szkoła Podstawowa w Czempiniu:
Emilia	Majchrzak,	Zosia	Olszewska,	Mag-
dalena	Wojciechowska,		
Szkoła Podstawowa w Głuchowie:
Zuzanna	Szcześniak,	Lena	Urbańska
Szkoła Podstawowa w Kokorzynie:
Lena	Dembna,	Maria	Mania,	
Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie: 
Gabriela	Skopińska,	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie:
Dominik	Budziński,	Ola	Janek,		
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kościanie:
Tymoteusz	Bańka,	Natalia	Kasperek,	Hugo	
Niewola,	Filip	Nowak,	Agnieszka	Przybyl-
ska,	Zofia	Schwarz,	
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościa-
nie:
Vasyłyna	 Bubłyk,	 Nadia	 Frankiewicz,	
Emilia	Giers,	Nikola	Kubiak,	Gabrysia	
Kwaśniewska,	 Zosia	 Lewczyk,	Wikto-
ria	Molendowska,	 Zuzia	Nowak,	 Agata	
Pawlicka,	 Hanna	 Szymendera,	 Oskar	
Żuchowski,	
Szkoła Podstawowa w Krzywiniu:
Ludwik	Buraczewski,	Zuzia	Piechel
Szkoła Podstawowa w Lubiniu:
Stanisław	Grobelny,	
Szkoła Podstawowa w Starym Lubo-
szu: 

Jan	Lewandowski,	Oliwier	Krauze,	Maja	
Trąbka,		
Szkoła Podstawowa w Starych Obo-
rzyskach:
Przemysław	Łakomy,	Wiktoria	Wawrzy-
niak,	Agata	Wysocka,	
Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece 
Drugiej:
Patrycja	Frąckowiak,	
Szkoła Podstawowa w Turwi:
Iga	Maria	Zmarz,	

Szkoła Podstawowa w Racocie:
Julia	Bączyk,	 Zuzanna	Beszterda,	 Pola	
Chrastek,	Marta	Marciniak,	Karol	Przy-
była,	Alicja	Trefoń,	
Szkoła Podstawowa w Śmiglu:
Małgorzata	Franek,	Jagoda	Hamrol,	Maja	
Paul,	Maja	Pawlak,	 Zuzanna	Ratajczak,	
Bartosz	 Szuster,	Maja	 Szymańska,	Olaf	
Szymczak,	Antonia	Wieczorek,	
Szkoła Podstawowa w Wonieściu:
Agata	Klupś,	bj

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody – maskotki.

I miejsce – praca Wiktora Będkowskiego z klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie. I miejsce – praca Martyny Zielińskiej z klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie.


