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Samorz¹dowyOrêdownik

Gmina Kościan złożyła wniosek preselekcyjny w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013, działanie 1.7 (przygotowanie terenów in-
westycyjnych). Tytuł projektu: „Przygotowanie terenu ak-
tywizacji gospodarczej we wsi Pianowo – obręb geodezyjny
wieś Nowe Oborzyska”. Wartość zadania wynosi 1 mln Euro.
Wysokość dofinansowania wynosi 65 %. Przedmiotem pro-
jektu jest uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej o
powierzchni 16 ha w infrastrukturę drogową i wodno – ka-
nalizacyjną oraz wykonanie infrastruktury doprowadzają-
cej do terenu, tzn. dróg dojazdowych i wodociągu.

Na terenie aktywizacji gospodarczej powstanie:
- 0,90 km nowych dróg o szerokości jezdni 6 m z nawierzch-
nią bitumiczną i odprowadzeniem wód  opadowych;
- 1,3 km wodociągu o średnicy 110 mm;
- 0,7 km kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm z prze-
pompownią ścieków;
- oświetlenie uliczne: linia kablowa oświetlenia ulicznego
z oprawami oświetleniowymi na słupach.
W ramach infrastruktury doprowadzanej do terenu akty-
wizacji gospodarczej powstanie:
- poszerzona droga gminna o długości  0,4 km i 6 m szero-
kości jezdni  prowadząca od ulicy Poznańskiej do miejsco-
wości Pianowo;
- droga gminna o długości 1 km ze Starych Oborzysk do
Nowych Oborzysk;
- 2,6 km wodociągu o średnicy 225 mm doprowadzającego
wodę z istniejącego ujęcia wodociągowego w Starych Obo-
rzyskach do miejscowości Pianowo.                               (ap)

Tereny aktywizacji
gospodarczej
w Pianowie

W uchwalonym przez Radę Gminy budżecie gminy Ko-
ścian na rok 2009 zaplanowano na wydatki inwestycyjne
10.212.249 zł. Stanowi to 27,82 % wydatków całego bu-
dżetu. W trosce o środowisko zdecydowana większość środ-
ków finansowych zostanie skierowana na kolejne zadania
związane z sanitacją naszej gminy.
W zakresie ochrony środowiska będą realizowane nastę-
pujące zadania:
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie. Ogólny
koszt inwestycji wynosi 4,5 mln zł. Na zadanie została
udzielona pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.985.000 zł,
która w 25% jest umarzana.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierako-
wo - 2.535.000 zł. Na zadanie została udzielona pożyczka
z WFOŚiGW w kwocie 1.800.000 zł, która również w 25%
jest umarzana.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie –
385.000 zł. Termin zakończenia zadania 2011 r.
4. Budowa odcinka przesyłowego ścieków Choryń - Ka-
tarzynin – 272.000 zł. Termin zakończenia zadania
2011 r.
5. Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sa-
nitarnej w Kokorzynie, Szczodrowie, Widziszewie, Darno-
wie, Wyskoci i Turwi.
6. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Katarzyninie –
3.990.000 zł. Termin zakończenia zadania – rok 2010.
7. Planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozbu-
dową stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach i
Mikoszkach.

Inwestycje w gminie Kościan w roku 2009

Sala sportowa w Kokorzynie

8. Budowa wodociągu z Nielęgowa do Nacławia.
W zakresie inwestycji drogowych realizowane będą
następujące zadania:
1. Przebudowa ulic Zielonej i Podgórnej w Gryżynie.
2. Budowa ulic Ogrodowej i Krótkiej w Kiełczewie – koszt
615.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do roku 2010.
3. Budowa ulicy Szkolnej w Racocie – 1.615.000 zł. Za-
danie zostanie zrealizowane do roku 2010.
4. Budowa drogi Stare Oborzyska – Jasień – 300.000 zł.
5. Budowa drogi Stary Lubosz – Darnowo – 250.000 zł.
W bieżącym roku zostaną zakończone budowy na-
stępujących obiektów:
1. Sala sportowa z rozbudową szkoły w Kokorzynie.
Łączna wartość zadania 1.275.000 zł.
2. Sala sportowa w Turwi. Łączna wartość zadania
1.075.000 zł.
3. Przebudowa starej szkoły w Turwi na mieszkania.
4. Budynek z mieszkaniami socjalnymi w Kurzej Górze.
Łączna wartość  zadania 1.167.249 zł. Zadanie zostało
dofinansowane  ze środków Funduszu Dopłat finansowe-
go wsparcia tworzenia lokali socjalnych obsługiwanego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 272.249
zł.
5. Budowa boiska ze sztuczną trawą w Starych Oborzy-
skach w ramach programu „Blisko boisko”. Wartość9.
 zadania wynosi 550.000 zł. Na zadanie uzyskano dofi-
nansowanie  w równych częściach z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. w łącznej
kwocie 300.000zł.

W budżecie zaplanowano również udzielenie pomocy fi-
nansowej dla powiatu kościańskiego w wysokości 300.000
zł na zadania drogowe, w tym na budowę ścieżki rowero-
wej z Gryżyny do Nowego Dębca oraz dotacji w wysokości
150.000 zł dla SPZOZ Kościan na budowę Oddziału In-
tensywnej Opieki Medycznej.                                         (ap)
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Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie informu-
je, że w dniu 20 marca 2009 r. odbędzie się pierwszy
ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na wynajem
na okres do 3 lat pomieszczenia znajdującego się w
budynku Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności w zakresie udziela-
nia świadczeń zdrowotnych z  zakresu stomatologii.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w sie-
dzibie Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie, ul. 27 Stycznia
1 oraz znajdą ją Państwo w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

Szczegółowych informacji udziela w Zespole Szkół
nr 4 w Kościanie Dyrektor – Leszek Michalczak, tel. 65
5122855.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie informu-
je, że w dniu 20 marca 2009 r. odbędzie się pierwszy
ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na wyna-
jem na okres do 3 lat pomieszczenia znajdującego się
w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych z  zakresu stomatologii.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w sie-
dzibie Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewi-
cza 12 oraz znajdą ją Państwo w Biuletynie Informa-
cji Publicznej.

Szczegółowych  informacji  udziela w Zespole Szkół
nr 1 w Kościanie Wicedyrektor – Waldemar Sadow-
ski, tel. 65 5120490.

Kierownik Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

informuje, że w dniu 19 marca 2009r. odbędzie się
przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawie-
nie na okres 3 lat lokalu użytkowego znajdującego
się w budynku administracyjnym na Cmentarzu Ko-
munalnym w Kościanie, Al. Koszewskiego. 

Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w sie-
dzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz
znajdą ją Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, tel. 65
5122875.

Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu
Miejskiego na okres 3 tygodni w dniu 18 lutego 2008r.
wywieszony został wykaz powierzchni, znajdującej się
w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie
przy ul. Bernardyńskiej 2, przeznaczonej do wynajęcia
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

W po³owie lutego Burmistrz Miasta Koœciana Micha³ Jurga
podpisa³ umowê z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa
Wielkopolskiego na realizacjê w Koœcianie programu „Moje Bo-
isko-Orlik 2012” oraz przekazanie pomocy finansowej w po-
staci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania zwi¹-
zanego z Budow¹ kompleksu boisk „Orlik 2012”. Za³o¿eniem
programu jest umo¿liwienie dzieciom i m³odzie¿y aktywnego
uprawiania sportu i stworzenie nowoczesnej infrastruktury spor-
towej w postaci ogólnodostêpnego, nieodp³atnego kompleksu
boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym.
Dofinansowanie budowy Orlika 2012 w Koœcianie z Minister-
stwa Sportu wyniesie 333 tys. z³, kolejne 333 tys. z³ przeka¿e
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. Wk³ad
w³asny Gminy Miejskiej Koœciana to, zale¿nie od wyników
przetargu, kwota ok. 500 tys. z³.

Już wkrótce w Kościanie powstanie podobnego typu obiekt sportowy jak w Miejskiej Górce

Nowe boiska sportowe
Kompleks 2 boisk – boiska pi³karskiego z trawy syntetycznej

w wymiarach 30mx62m oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzch-
ni dynamicznej poliuretanowej o wymiarach 19,1mx32,1m, wraz
z budynkiem sanitarno-szatniowym, powstanie w osiedlu Kon-
stytucji 3 Maja. Ca³oœæ zostanie ogrodzona, oœwietlona, wyposa-
¿ona w niezbêdny sprzêt sportowy. Do prowadzenia profesjo-
nalnych zajêæ sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienia bezpie-
czeñstwa osób przebywaj¹cych w obiekcie, przewidziane jest
zatrudnienie na nim trenera œrodowiskowego. Termin powstania
Orlika uzale¿niony jest od procedury przetargowej.

Trwa tak¿e budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostêpnego bo-
iska sportowego w centrum miasta przy Zespole Szkó³ nr 2, które
bêdzie s³u¿y³o zarówno uczniom szko³y, jak i wszystkim zainte-
resowanym aktywnym uprawianiem sportu. Zakoñczenie budo-
wy i oddanie boiska do u¿ytku nast¹pi w pierwszej po³owie roku.

Burmistrz Miasta Kościana zamierza uruchomić środ-
ki finansowe w wysokości pół miliona złotych na przepro-
wadzenie niezbędnych remontów w kościańskich Zespo-
łach Szkół oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. O. Kol-
berga.

W każdej z placówek inne są bieżące potrzeby, jednak
wyasygnowane 500 tys. zł, po 100 tys. zł dla każdej ze
szkół, pozwoli na zrealizowanie choćby części niezbędnych
zadań. Liceum Ogólnokształcące planuje z tych środków
przede wszystkim wymienić stolarkę okienną, Zespół
Szkół nr 1 przeprowadzić remont sali gimnastycznej, Ze-
spół Szkół nr 2 – remont korytarzy i sal lekcyjnych II pię-
tra, głównej klatki schodowej oraz remont dachu, Zespół
Szkół nr 3 przeprowadzi m.in. remont kapitalny sal gim-

Plany remontowe w szkołach
nastycznych i przebudowę sanitariatów w jednym z sek-
torów, a Zespół Szkół nr 4 planuje zagospodarować prze-
kazaną kwotę na wymianę stolarki okiennej, remont pod-
łóg i toalety, doposażenie placu zabaw oraz budowę bo-
iska do siatkówki plażowej.

Ponadto w 2009r. kwota łącznie 750 tys. zł zaplano-
wana jest na zadania termomodernizacyjne w Zespole
Szkół nr 3 w Kościanie. Podczas letniej przerwy wakacyj-
nej w placówce przeprowadzona będzie wymiana stolarki
okiennej oraz remont połaci dachowej na dwóch sektorach,
łącznikach oraz sali sportowej.

Ich realizacja pozwoli na poprawienie stanu bazy
oświatowej i warunków nauki i pracy kościańskich dzieci
i młodzieży.

Jeśli widzimy osoby spożywające alkohol w miejscach
publicznych, reagujmy. Zgłośmy ten fakt niezwłocznie Stra-
ży Miejskiej lub Policji, którzy przeprowadzą interwen-
cję. Nie pozwólmy, aby w naszym mieście bezkarnie sze-
rzyło się picie alkoholu, czy sprzedawanie go nieletnim.
Z opublikowanego sprawozdania Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie za rok
2008 wynikają m.in. wnioski o problemach picia alkoholu
w miejscach publicznych osób w różnym wieku, w tym
młodzieży. Powstał także raport komisji dotyczący miejsc
publicznych w Kościanie, w których spożywany jest alko-
hol. Znalazły się wśród nich główne lokalizacje takich zajść,
jak Park Miejski, Łazienki w okolicy nieczynnego kortu
tenisowego oraz góry Ferfeta, Aleja Lipowa, Skwer Jana
Pawła II, Plac Wolności, Wały Żegockiego, tereny na każ-
dym z blokowisk. Największy problem stanowi młodzież
pijąca alkohol na wiaduktach kolejowych, nie tylko z uwa-
gi na zaczepki spacerujących, lecz głównie zagrożenie wła-
snego życia, czy zdrowia.

- To jak będzie wyglądało nasze miasto zależy od nas
samych. Każde zgłoszenie spożywania alkoholu, czy aktów
wandalizmu, jest przez służby miejskie traktowane poważ-
nie i sprawdzane. Są osiedla w Kościanie gdzie ilość zgło-
szeń mieszkańców wynosi 6 na cały rok  – mówi Burmistrz
Kościana Michał Jurga – Nie zgadzajmy się na upijanie
się młodocianych, chcemy aby nasze miasto było bezpiecz-
ne i wolne od tego typu zagrożeń.

Całość raportu znajdą Państwo na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego www.koscian.pl.

Nie pozwólmy
na picie alkoholu

Przypominamy, że do końca lutego br. przyjmowane
będą wnioski o przyznanie nagrody miasta Kościana „Ko-
ścian Dziękuje”. Kandydaci do nagrody mogą być zgłasza-
ni przez: Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana, ko-
misje stałe i kluby radnych Rady Miejskiej Kościana, Bur-
mistrza Miasta Kościana, Rady Osiedli, zarejestrowane
stowarzyszenia oraz organizacje społeczne i gospodarcze
działające na terenie miasta oraz co najmniej 50 miesz-
kańców miasta. Formularz wniosku można nabyć w Punk-
cie Informacyjnym oraz na miejskiej stronie internetowej
www.koscian.pl, w zakładce Nagrody Miasta Kościana.
Nagroda w formie statuetki, przyznawana jest raz w roku
przez Kapitułę Nagrody, a wręczana przy okazji Dni Ko-
ściana.

Szczegółowych informacji udzieli Wydział Promocji i
Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego Kościana, tel.
0 65 512 62 17.

Nagroda dla
nieprzeciętnych
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Zanim udacie się Państwo po odbiór prawa jazdy
lub dowodu rejestracyjnego, proponujemy zapoznać się
z systemem informującym o stanie załatwienia spra-
wy.

System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie
realizacji. Jeśli odebrali Państwo dokument z urzędu,
sprawa dotycząca odebranego dokumentu zniknie z
portalu.

Za pomocą prostego formularza na stronach Pol-
skiej Wytwórni Papierów Wartościowych można spraw-
dzić, czy dokumenty są gotowe do odbioru w urzędzie.
Aby skorzystać z systemu należy, w przypadku prawa
jazdy, podać PESEL oraz imię i nazwisko, jeśli sprawa
dotyczy dowodu rejestracyjnego pojazdu należy znać
numer rejestracyjny pojazdu oraz ostatnie 5 znaków
numeru nadwozia.

Szczegółowa instrukcja jest zamieszczona na stro-
nie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Warto-
ściowych.
Informacje o zamówionym prawie jazdy można uzyskać
na stronie www.kierowca.pwpw.pl, dane o dowodzie
rejestracyjnym znajdują się pod adresem www.po-
jazd.pwpw.pl.                                                                     mr

Sprawdź, przed pójściem
do Wydziału Komunikacji

Rada Powiatu Kościańskiego podjęła decyzję o zabez-
pieczeniu w tegorocznym budżecie powiatu kwoty 750 tys.
złotych na inwestycje w kościańskim szpitalu. Środki te
zostaną przeznaczone na uruchomienie w szpitalu nowo-
czesnego oddziału intensywnej opieki medycznej. Szpital
w ostatnich latach bardzo się zmienia. Te pozytywne zmia-
ny, remonty oddziałów, uruchamianie nowych poradni i
oddziałów pozytywnie wpływają na jakość jego usług. Je-
sienią ubiegłego roku zaprosiłem wraz z dyrektorem szpi-
tala radnych powiatowych i gminnych na spotkanie, w cza-
sie którego zapoznaliśmy ich z sytuacją placówki, z tym co
do tej pory udało się zrobić. Przedstawiliśmy także plan
inwestycyjny, którego realizacja jest niezbędnym warunkiem
dla dalszego, dobrego funkcjonowania szpitala – przypo-
mina Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. W naszej ocenie
priorytetową inwestycją jest nowoczesny oddział intensyw-
nej opieki medycznej. W czasie wspomnianego spotkania
uczulaliśmy radnych na to, by przy planowaniu tegorocz-

Nowoczesny oddział już jesienią
nych budżetów rozważyli możliwość zabezpieczenia środ-
ków na potrzeby tej inwestycji. W chwili obecnej część rad
gmin mając na uwadze to, że kościański szpital jest naj-
ważniejszą lecznicą w naszym powiecie, podobnie jak Rada
Powiatu ze zrozumieniem podeszły do problemu i zapisały
w swych budżetach środki na ten cel. Ufam – mówi starosta
- że możliwe będzie uzbieranie kwoty półtora miliona zło-
tych pozwalającej na remont pomieszczeń, w których znaj-
dzie się oddział.

Oddział intensywnej opieki medycznej to – jak pod-
kreśla Piotr Lehmann, dyrektor SP ZOZ – serce szpitala.
Inwestycja zostanie zrealizowana na 3 piętrze pawilonu
chirurgicznego. Dzisiaj trwają prace projektowe. Szpital z
własnych środków zakupi wyposażenie oddziału. Łącznie
szacujemy, że ta niezbędna dla bezpieczeństwa pacjentów
inwestycja będzie kosztowała 2,5 miliona złotych. Plan jest
tak by na jesień – zakłada dyrektor Lehmann  - nowy
oddział mógł już służyć pacjentom.                                   bj

Nowy oddział będzie się znajdował na trzecim piętrze pawilonu chirurgicznego.

Kościański szpital przy współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Kościanie złożył w Departa-
mencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego wniosek na
dofinansowanie zakupu nowoczesnego aparatu rent-
genowskiego. Pozyskanie środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopol-
skiego umożliwi szpitalowi zakup cyfrowego apara-
tu rentgenowskiego o wartości 1 504 100 złotych.

Nowy aparat rentgenowski jest niezbędny – przy-
znaje Piotr Lehmann, dyrektor SP ZOZ w Kościanie.
Cyfrowy aparat rentgenowski – dodaje dyrektor - umoż-
liwi wykonywanie nie tylko podstawowych badań płuc-
no – kostnych, ale także pozwoli na wykonywanie flu-
oroskopii, czyli prześwietleń narządów miękkich.

Zaletą nowoczesnego aparatu cyfrowego jest moż-
liwość wielokrotnej obróbki raz wykonanego zdję-
cia. Obraz można powiększyć, zmienić kontrast, za-
czernić. Za pomocą monitora będzie możliwe wyko-
nanie niezbędnych pomiarów, wybranie obszaru za-
interesowania i przeprowadzenie jego szczegółowej
oceny. Takiej możliwości nie dają stare aparaty rent-
genowskie. Aparat, który szpital planuje kupić jest
przyjazny dla środowiska naturalnego. Do wykona-
nia prześwietlenia nie będą wykorzystywane stoso-
wane do tej pory odczynniki chemiczne. Cyfrowy no-
śnik zdjęcia może być wielokrotnie użyty. Film rent-
genowski w radiologii analogowej jest detektorem
promieniowania. Nawet nieudane badanie wymaga
zużycia filmu, a film może ulec zniszczeniu i podle-
ga procesom starzenia. W radiografii cyfrowej de-
tektorem promieniowania jest płyta obrazowa wie-
lokrotnego użycia. Obraz cyfrowy może być powielo-
ny, przesyłany, a to umożliwia jednoczesną pracę i
konsultacje medyczną kilku specjalistów bez wzglę-
du na to czy dzieli ich ściana sali operacyjnej, piętro
placówki medycznej, czy miasto.

Dla kościańskiego szpitala, w którym funkcjo-
nuje odział Reumatologii, Oddział Rehabilitacji
Dziecięcej, a od kwietnia 2008 roku Oddział Ortope-
dii i Traumatologii Narządu Ruchu nowoczesny apa-
rat rentgenowski będzie znaczącym wsparciem w
codziennej diagnostyce. By wystartować w konkur-
sie i myśleć o złożeniu wniosku szpital musiał za-
bezpieczyć - w formie lokaty bankowej  - 25% warto-
ści projektu. O tym, czy otrzyma wsparcie w wysoko-
ści 75 % wartości projektu dowiemy się w czerwcu.
Do końca maja trwa ocena merytoryczna wniosków.

bj

Wniosek
na rentgen

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, iż z
dniem 1 lutego 2009 roku znowelizowano ustawę o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W
ramach nowelizacji wprowadzono m.in. następujące
zmiany:

1. Wprowadzono nową formę aktywizacji bezrobotnych –
przygotowanie zawodowe dorosłych umożliwiające uzyska-
nie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika lub kwalifikacji
i umiejętności zawodowych, na zasadach zbliżonych do
kształcenia młodocianych.
2. Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pra-
cy muszą być organizowane według planu nauczania obej-
mującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych
w tygodniu. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkole-
nia przysługuje stypendium w wysokości 100% zasiłku
miesięcznie. W przypadku, gdy liczba godzin szkolenia
wynosi mniej niż 150 godzin miesięcznie wysokość sty-
pendium ustala się proporcjonalnie.
3. Pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarob-
kową, które ukończyły 45 lat i więcej, a są zainteresowane
pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w
urzędzie pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów
szkoleń oraz studiów podyplomowych.
4. Zwiększono kwotę jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz kwotę refundacji kosztów

Ważne zmiany w ustawie
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy do 6-krotnej
wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
5. Bezrobotny, który w okresie dłuższym niż 10 dni (w
okresie jednego roku kalendarzowego), przebywa za gra-
nicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak go-
towości do podjęcia pracy zostaje pozbawiony statusu
osoby bezrobotnej.
6. Wprowadzono obowiązek przedstawienia zaświad-
czeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku
ZUS ZLA, nieprzedstawienie takiego zaświadczenia skut-
kuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej z pierw-
szym dniem niezdolności do pracy. Jeżeli niezdolność do
pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym
ośrodku odwykowym trwa nieprzerwanie przez okres 90
dni bezrobotny zostaje pozbawiony statusu osoby bezro-
botnej z upływem ostatniego dnia tego okresu.
7. Jeżeli osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej
przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub
innej formy pomocy określonej w ustawie zostaje pozba-
wiona statusu osoby bezrobotnej na okres:
- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
- 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kościanie,
nr tel. 065-5121055, 065-5121440.                               pup
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W piątek 13 lutego br. o godz. 13.00 Burmistrz Miasta
Kościana uroczyście wręczył dyplomy i nagrody zwycięzcom
Miejskiego Konkursu Rysunkowego dla uczniów szkół pod-
stawowych „Klęski żywiołowe – naturalne zagrożenia człowie-
ka”. W konkursie, zorganizowanym przez Szefa Obrony Cy-
wilnej, którym jest Burmistrz Miasta Kościana, udział wzię-
ło 52 uczniów z czterech kościańskich szkół podstawowych.

- Konkursy obrony cywilnej cieszą się dużym zaintereso-
waniem młodych ludzi. Dostrzegacie czyhające zagrożenia,

Klęski żywiołowe
widziane oczami dzieci

Na spotkanie przybyli zdobywcy głównych nagród z opiekunami

a trzeba sobie uświadomić co może nam grozić, aby można
było odpowiednio reagować  - powiedział podczas spotka-
nia Burmistrz Michał Jurga.

Laureatami w I grupie wiekowej (kl. III - IV) zostali: I
miejsce: Adrian Stachowiak (ZS4), II miejsce: Wojtek
Kmiecik (ZS4), III miejsce: Maciej Kuta (ZS4), a w II gru-
pie wiekowej (kl. V – VI): I miejsce: Marcin Smoczyk (ZS5),
II miejsce: Marcin Wojciechowski (ZS2), III miejsce: Da-
niel Lisiak (ZS5).

Informujemy przedsiębiorców, że w związku z uchwa-
leniem przez Sejm ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmia-
nie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o
zmianie innych ustaw, od dnia 31 marca 2009r. m.in. nie
będzie podlegał opłacie wniosek o wpis do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej oraz zmianę wpisu. Do tego termi-
nu zgłoszenie rozpoczęcia działalności wynosi 100 zł, a
zmiana wpisu 50 zł. Przypominamy również, iż zaświad-
czenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wydane z działalnością określoną wg PKD 2004 są aktu-
alne do końca 2009r. Obecnie istnieje obowiązek stosowa-
nia w ewidencji działalności gospodarczej PKD 2007.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie inter-
netowej www.koscian.pl oraz w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego
Kościana (pok. 122) pod nr tel. 065 5121838.

Ważne
dla przedsiębiorców

Przypominamy o mijających w marcu terminach płat-
ności lokalnych podatków i opłat. Do 15 marca właściciele
gruntów i nieruchomości mają czas, by zapłacić I ratę po-
datku od nieruchomości, natomiast 31 marca mija ter-
min uiszczenia opłaty przez użytkowników wieczystych
gruntu. 15 lutego upłynął natomiast termin płatności I
raty podatku od środków transportowych.

Z uwagi na brak dodatkowych prowizji najlepiej doko-
nywać wpłat w Kasie Urzędu Miejskiego, która jest czyn-
na w pn. 8.15-15.30 i wt.– pt. 7.30-14.30, lub w Banku
Spółdzielczym.

Marcowe terminy opłat

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościa-
na www.koscian.pl opublikowany został Kalendarz Im-
prez w mieście Kościanie w roku 2009. Zawiera on chro-
nologiczny wykaz zaplanowanych w 2009r. uroczystości
patriotycznych, imprez kulturalnych, wydarzeń arty-
stycznych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i innych,
skierowanych do mieszkańców i zainteresowanych. W
opracowanym zbiorczym Kalendarzu Imprez w Mieście

Kalendarz imprez i zawody rad osiedli w 2009r.
Przypominamy, że w terminie od 1 do 31 marca

br. w placówkach oświatowych dokonywane będą zapi-
sy do przedszkoli, oddziałów zerowych oraz klas pierw-
szych w szkołach podstawowych. Dotyczy to również
dzieci już uczęszczających do przedszkoli i zerówek.

Wszystkie osoby zainteresowane zapisaniem dziec-
ka do przedszkola, zerówki, czy klasy pierwszej, pro-
simy o kontakt z wybraną placówką, gdzie uzyskają
Państwo szczegółowe informacje.

Zapisy dzieci

Informacje o Kościanie można obejrzeć w telefonie ko-
mórkowym. Od lutego tego roku działa już oficjalny mo-
bilny portal Kościana. Obecnie, gdy prawie każdy telefon
posiada dostęp do internetu, komórkowe strony interne-
towe instytucji stają się coraz powszechniejszym źródłem
informacji, a pozyskanie wiadomości o mieście przez ko-
mórkę jest znacznie prostsze, niż przez komputer. Podob-
ne tego typu systemy działają już w ok. 250 samorządach
w Polsce.

Sposób udostępnienia danych o Kościanie będzie przy-
datny zarówno dla mieszkańców, jak i osób przejezdnych.
Informacje zamieszczone na mobilnym portalu ograniczają

Portal mobilny Kościana
się do atrakcyjnych, podstawowych, niezbędnych mieszkań-
com, czy turystom. Dzięki temu kanałowi informacji zain-
teresowani będą mogli zdobyć wiadomości o aktualnościach,
zabytkach, urzędzie, kulturze, oświacie, sporcie, komuni-
kacji, bazie hotelowo-gastronomicznej, punktach opieki
zdrowotnej, aptekach, a także o pogodzie.

Aby odwiedzić serwis Kościana należy w przeglądarce
telefonu wpisać adres http://mobiinfo.pl, a następnie wy-
brać miasto Kościan i interesującą nas zakładkę z infor-
macjami. W niedługim czasie będzie uruchomiony rów-
nież bezpośredni dostęp do strony o Kościanie poprzez
adres http://mobi.koscian.pl.

Dostęp do portalu miejskiego jest bezpłatny. Koszty
połączenia uzależnione są od operatora sieci komórkowej
i ilości ściągniętych danych i jest to: od 5 gr. za 50 KB do
ok. 50 gr za 500 KB informacji.

- Wiele miast posiada już podobne systemy, więc we wpro-
wadzeniu takiej usługi nie jesteśmy nowatorscy. Chcemy
ułatwić dostęp do informacji o Kościanie w jeden z naj-
prostszych sposobów korzystania ze źródeł danych – infor-
muje Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga – Jeste-
śmy zainteresowani uwagami i opiniami tego, co jeszcze
w serwisie powinno się znaleźć, a co będzie przydatne od-
wiedzającym mobilny Portal Kościana.

Dwa z wniosków składanych przez instytucje z Kościana
w listopadzie ubiegłego roku do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego znalazły się wśród rozpatrzonych pozy-
tywnie.

Dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł w ramach progra-
mu Rozwój infrastruktury kultury z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Departamentu Szkolnictwa Arty-
stycznego i Edukacji Kulturalnej otrzymał Kościański Ośro-
dek Kultury. Zakwalifikowany w programie projekt, przewi-
duje zakup nagłośnienia na potrzeby prowadzenia działalno-
ści kulturalnej i edukacyjnej instytucji kultury.

- Tym sposobem, dokładając ok. 20 tys. zł możemy pozwolić
sobie na zakup sprzętu nagłośnieniowego i poprawić jakość oferty
artystycznej – powiedział dyrektor Kościańskiego Ośrodka
Kultury Janusz Dodot - Inwestycja pozwoli rozszerzyć możli-
wości propozycji kulturalnych dla mieszkańców Kościana i
stworzyć warunki do zwiększenia liczby jej odbiorców.

W odniesieniu do całorocznego budżetu KOK-u, wynoszą-
cego ok. 983 tys. zł, otrzymana z Ministerstwa Kultury dota-
cja 50 tys. zł, stanowi poważne jego zasilenie.

Znaczącą kwotę dotacji w wysokości 400 tys. zł otrzyma-
ła, z programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona
zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
kościańska Parafia Farna pw. NMP Wniebowziętej. Projekt
opiewający na łączną kwotę ponad 1 mln złotych przewiduje
inwestycję naprawy więźby dachowej i pokrycia dachowego
wraz z odprowadzeniem wód deszczowych.

- Cieszymy się, że kościańska Fara pozyskuje środki na
wymianę dachu. Miasto ze swojej strony również deklaruje
skromną pomoc na rzecz perły architektonicznej naszego mia-
sta. Leżący w centrum miasta główny zabytek Kościana jest
jednocześnie jego chlubą i wizytówką – powiedział Burmistrz
Michał Jurga – Tym bardziej zależy nam na jego renowacji.

Dotacje
z Ministerstwa Kultury

Kościanie każdy znajdzie interesujące go przedsięwzię-
cia miejskie.

Również kościańskie osiedla, jak co roku, zaplanowały
turnieje sportowe, w których każde z nich walczy o zdobycie
pucharu przechodniego, przypominającego przez cały ko-
lejny rok o wygranej w klasyfikacji rocznej. Pierwsza z im-
prez – zawody pływackie, odbędą się 28 lutego br. o godz.
9.00 na krytej pływalni. Zapraszamy do kibicowania.
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Po generalnym remoncie pałacu, głównego budynku
Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,  wschodniej
oficyny, w której znajdują się obecnie przestronne miesz-
kania w tym roku przyszedł czas na remont „Domku
Ogrodnika ”. Konsekwentnie realizujemy plan moderniza-
cji domu – podkreśla  Andrzej Jęcz, Starosta Kościański.
W tym roku Rada Powiatu na inwestycje w jarogniewickim
domu pomocy zarezerwowała kwotę 994 tys. złotych. Za te
pieniądze wyremontujemy domek ogrodnika, dach na za-
chodniej oficynie pałacu i przeprowadzimy rekultywacje
zielonych terenów wokół pałacu. Trzeba przypomnieć – mówi
starosta – że w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku nowo-
czesną kuchnię w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

W „Domku Ogrodnika” mieszczą się teraz pracownie
terapeutyczne. Po remoncie będzie tam kuchnia.  Obecnie
kuchnia znajduje się w oficynie północnej pałacu i niestety
– przyznaje Wojciech Demski – kierownik działu gospo-
darczego – nie spełnia warunków pozwalających na jej
dalsze funkcjonowanie. Budynek zostanie gruntownie wy-
remontowany. Zostaną wymienione instalacje: elektryczna,
wodno-kanalizacyjna i gazowa.  Będzie miał nowe podłogi,
drzwi, drewniane okna. W budynku będzie  znajdowała się,
poza kuchnią wyposażoną w różne stanowiska, np. stano-
wisko obróbki warzyw, stanowisko obróbki termicznej, szat-
nia dla personelu z aneksem jadalnym, umywalnia, toale-
ta, pomieszczenie na sprzęt porządkowy. Do budynku zo-
stanie dobudowany magazyn – opisuje W. Demski. Zakoń-
czenie remontu, na którego wykonanie przetarg został ogło-
szony zaplanowano na koniec sierpnia.

W ramach planowanej rekultywacji terenów zielonych
zostanie przedłużony klomb znajdujący się przed głównym
wejściem do pałacu, wokół niego podjazd zostanie wyłożo-
ny kostką granitową, na klombie a także w innych miej-
scach parku zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy. Dla
mieszkańców zostaną wybudowane trzy ogrodowe altanki,
będą wymienione ławki parkowe i zostanie zainstalowane
nowe parkowe oświetlenie. Całość, w myśl projektu, wpi-
sze się w charakter i estetykę miejsca. Prace, po rozstrzy-
gnięciu przetargu będą zrealizowane późną wiosną.         bj

Będzie remont
u „Ogrodnika”

W „Domku Ogrodnika” po remoncie będzie nowoczesna
kuchnia.

 Na zachodniej oficynie zostanie wyremontowany dach.

O konieczności powołania punktów informacyjno-do-
radczych dla rolników w Powiecie Kościańskim oraz o dzia-
łalności Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
z Gostynia, udzielonych przez fundusz poręczeniach przed-
siębiorcom z powiatu i finansowym zaangażowaniu w fun-
dusz samorządów Powiatu Kościańskiego rozmawiano
podczas spotkania z burmistrzami, które w Starostwie
Powiatowym w Kościanie odbyło się w środę 11 lutego
2009 roku.

Na zaproszenie starosty Andrzej Jęcza w spotkaniu
udział wzięła Dorota Krystyna Lew, Burmistrz Miasta i
Gminy Czempiń, Michał Jurga, Burmistrz Kościana, Hen-
ryk Bartoszewski, Wójt Gminy Kościan, Wiktor Snela,
Burmistrz Śmigla oraz Paweł Buksalewicz, Burmistrz
Miasta i Gminy Krzywiń.

W ramach dwóch działań unijnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich istnieje możliwość pozyskania znacz-
nych środków finansowych. Punkty zdaniem szefów sa-
morządów mają w maksymalny sposób ułatwić miesz-
kańcom wsi zdobycie finansowych dotacji. Pierwszą grupą
osób, które będą się mogły ubiegać o dotacje w ramach
działania 311 - wspomnianego programu to osoby, które
są ubezpieczone na podstawie ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników. Druga grupa potencjalnych benefi-
cjentów to osoby mieszkające na wsi, nie pracujące w rol-
nictwie, które chcą tworzyć mikroprzedsiębiorstwa zatrud-
niające poniżej 10 osób. Głównym i pierwszoplanowym
zadaniem punktów, które powstaną wczesną wiosną w
czterech gminach powiatu będzie dotarcie z informacją do
mieszkańców wsi o możliwościach, które daje wspomnia-
ny program, a następnie pomoc przy wypełnianiu wnio-
sków. O otwarciu punktów i czasie ich pracy poinformuje-
my w terminie późniejszym.

Będą punkty
informacyjno – doradcze dla rolników

Gościem spotkania była Aneta Karkosz, Prezes Sa-
morządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych z Gosty-
nia.  Podstawowym zadaniem tej instytucji jest wspiera-
nie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
udzielanie poręczeń spłaty kredytów, pożyczek związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębior-
cy z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski nie po-
siadający wymaganych przez bank zabezpieczeń mogą
zgłosić się o pomoc do funduszu. Maksymalna kwota po-
ręczenia to 450 tys. złotych. Powiat Kościański, by uła-
twić mieszkańcom możliwość korzystania z pomocy fun-
duszu został jego udziałowcem w 2008 roku. Wkład po-
wiatu wynosi 100 tys. złotych. Na rzecz przedsiębiorców z
naszego powiatu fundusz udzielił od 2006 roku 74 porę-
czeń na kwotę 4 332 252 złotych. Mówiono o skali porę-
czeń i zaangażowaniu samorządów w działania funduszu.
Władze Powiatu Kościańskiego zastanawiają się obecnie
nad zwiększeniem swoich udziałów w funduszu.

Kolejni goście to Franciszek Halec, Dyrektor Lesz-
czyńskiego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych oraz Ewa Beba, Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy. Omawiano działania, które należy
podjąć w związku z nasilającą się potrzebą ochrony ist-
niejących zasobów wodnych i koniecznością nasilenia
działań w celu wykorzystania potencjalnych możliwości
retencjonowania wody na obszarach rolniczych. Uszcze-
góławiając rozmawiano o konieczności uelastycznienia
zasad sztucznego piętrzenia wody na ciekach melioracji
podstawowych, co umożliwi jej gromadzenie i przeciw-
działanie odpływowi. Przedmiotem rozmowy był także
program dla osób bezrobotnych „Rowy” i zaangażowanie
gmin w jego realizację.                                                        bj

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o powstaniu punktów informacyjnych dla rolników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
w roku 2009 będzie kontynuowało realizację projektu
„EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego przez Unię
Europejską i realizowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych
oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Osoby niepełno-
sprawne objęte programem będą mogły wziąć udział w
szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy, będą mogły
skorzystać z karnetu na pływalnię o wartości 50 zło-
tych oraz z udziału w turnusie rehabilitacyjnym.

Z kolei pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo-wychowawczych będą mogli sko-

„EFS szansą dla mnie”
rzystać z pomocy finansowej na kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie, pomoc rzeczową, szkolenia z psycho-
logiem. Udział w programie daje również możliwość sfi-
nansowania im kursu prawa jazy.

Zarówno osoby niepełnosprawne jak również pełno-
letni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych będą mogli skorzystać z
bezpłatnego dostępu do psychologa, prawnika i pracow-
nika socjalnego.

O szczegóły na temat zasad i możliwości skorzysta-
nia z programu prosimy pytać osobiście w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, przy ulicy Kaźmierczaka 41
w Kościanie lub pod numerem telefonu 065 511 01 66.

bj
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W dniu 5 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Go-
ścinna Wielkopolska”, na którym zostały zatwierdzone lo-
kalne kryteria wyboru operacji oraz przyjęta do realizacji
Lokalna Strategia Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Gościnna Wielkopolska obejmuje spójny terytorialnie ob-
szar dziesięciu gmin położonych w południowej części Wiel-
kopolski: Kościan, Krzywiń, Dolsk, Piaski, Pępowo, Jutro-
sin, Kobylin, Krobia, Miejska Górka, Pakosław. Obszar o
powierzchni 1 233 m2 zamieszkuje ok. 87,5 tys. mieszkań-
ców. Główne cele strategii to: rozwój funkcji rekreacyjnych i
turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski oraz popra-
wa jakości życia jej mieszkańców. Cele zapisane w Lokal-
nej Strategii Rozwoju powinny zostać osiągnięte do końca
realizacji strategii, to znaczy w połowie 2015 roku, nato-
miast rozpoczęcie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
planowane jest w drugiej połowie 2009 roku.

Realizacja celów oparta będzie o zasoby przyrodnicze i
kulturowe obszaru, wytyczone i oznakowane szlaki rowe-
rowe oraz konne, lub tworzone i rozwijane centra rekreacji
i wypoczynku. W centrach, na szlakach i innych ciekawych
miejscach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie powstaną
warunki do rozwoju działalności gospodarczej w obszarze
rekreacji i turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz dzia-
łalności opartej o zasoby i produkty lokalne. Ponadto w
miejscach tych planowane są, dofinansowane przez part-
nerstwo, imprezy i działania m.in. zachowujące i promują-
ce miejscowe tradycje i zwyczaje. Wykorzystane i zagospo-
darowane zostaną również najciekawsze nowe inicjatywy
ożywienia i integracji wsi na bazie funkcjonujących obiek-
tów i przestrzeni publicznej. Podjęte działania poprawią
znacząco estetykę i zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej oraz stworzą warunki do aktywności gospodarczej i
społecznej oraz integracji mieszkańców.

10 lutego 2009 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa
Działania Gościnna Wielkopolska” złożyło w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Wielkopolskiego Wniosek o wy-
bór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju w ramach konkursu ogłoszonego przez Za-
rząd Województwa Wielkopolskiego. W ramach tego wnio-
sku Gmina Kościan ma szansę pozyskać ponad 2 miliony
złotych na działania związane z rozwojem obszarów wiej-
skich w ramach programu Leader.

Najpóźniej na początku marca Lokalna Strategia Roz-
woju, tak jak strategie innych Lokalnych Grup Działania,
zostanie udostępniona na stronie internetowej Departa-
mentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W okre-
sie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu (około 3 – 4
miesiące)  potencjalni wnioskodawcy mogą zapoznać się z
Lokalną Strategią Rozwoju Gościnnej Wielkopolski. Po-
zwoli to na analizę zapisanych celów i przedsięwzięć pla-
nowanych do realizacji oraz lokalnych kryteriów wyboru i
procedur oceny wniosków przez Radę. Pozyskane informa-
cje umożliwią zaplanowanie projektów zgodnych z Lokalną
Strategią Rozwoju Gościnnej Wielkopolski i przygotowa-
nie się beneficjentów do naboru wniosków.                   (up)

Lokalna strategia
rozwoju
Gościnnej Wielkopolski

W Szkole Podstawowej w Starych Oborzyskach 4 lutego
2009 roku przeprowadzono IV Gminny Konkurs Recytator-
ski. Uczestnicy recytowali wiersze Wandy Chotomskiej. Do
konkursu przystąpiło 22 uczniów z  klas drugich i trzecich, z
Bonikowa, Kokorzyna, Racotu, Starego Lubosza i Starych
Oborzysk. Organizatorkami konkursu były nauczyciel-biblio-
tekarz Alicja Kotecka i Elżbieta Piecuch – nauczyciel naucza-
nia zintegrowanego. Występy młodych recytatorów oceniali
Janusz Dodot – Dyrektor Kościańskiego Ośrodka Kultury i
Teatru 112 oraz Arkadiusz Wesołek – aktor Teatru 112.

Wśród drugoklasistów zwyciężyła Estera Ratajska z
Bonikowa, drugie miejsce zajęła Jagoda Kaciczak ze Sta-

Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął konkurs ofert na za-
dania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych
naszej gminy realizowane w 2009 roku. Do konkursu przy-
stąpiło 10 klubów, które złożyły oferty na prowadzenie za-
jęć sportowo - rekreacyjnych, szkolenia dzieci i młodzieży
oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na różnych szcze-
blach OZPN Leszno lub wyjazdy na zawody i imprezy spor-
towe. Rozdysponowano kwotę 160.000 zł. Komisja konkur-
sowa brała pod uwagę m.in. zakres rzeczowy zadania, licz-
bę beneficjentów zadania pochodzących z Gminy Kościan,
wysokość finansowego udziału własnego, dotychczasowe
doświadczenia klubów w realizacji tego typu zadań. Kluby
otrzymały następujące dotacje: PKS Racot - 40.000 zł, Ju-
natrans Stare Oborzyska - 22.000 zł, Orlik Kokorzyn -
22.000 zł, Jantar Racot - 20.000 zł, Rywal-Ewmar Kurza
Góra - 13.860 zł, Olimpia Stary Lubosz - 10.000 zł, Piast
Spytkówki - 10.000 zł, Tur Turew - 10.000 zł, Sana Kościan
- 8.140 zł, Racocki Klub Jeździecki - 4.000 zł.            (md)

Gminny konkurs recytatorski
rego Lubosza, a trzecie Izabela Makowska z Kokorzyna.
Wyróżnienia otrzymały Karolina Podrzycka z Racotu i
Natalia Chudzińska z Kokorzyna. W klasach trzecich
wygrała Agnieszka Książyk z Bonikowa, drugie miejsce
zajęła Martyna Tylińska z Bonikowa, a trzecie Szymon
Maćkowiak ze Starych Oborzysk. W tej kategorii wyróż-
nienie przyznano Katarzynie Kuraszyk z Racotu. Zwycięz-
cy i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Dla pozostałych były pamiątkowe dyplomy i nagrody po-
cieszenia. Fundatorami nagród byli: Gmina Kościan, wy-
dawnictwo MAC i Rada Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej w Starych Oborzyskach.                                           (md)

Gminny konkurs ofert

Komunikat
Wójt gminy Kościan przypomina, że dnia 15
marca 2009r. upływa I rata płatności:
- podatku rolnego i leśnego;
- podatku od nieruchomości;
- łącznego zobowiązania podatkowego.

W Indywidualnych Mistrzostwach Gminy Kościan
w Tenisie Stołowym, które odbyły się w Racocie 25
stycznia 2009r., wzięło udział 51 zawodników w czte-
rech kategoriach. Zawody zorganizował Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Kościanie. Rywalizacja była bardzo
zacięta, a wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria „open”
I - Przemysław Szczerbal (Wyskoć)
II - Wojciech Hajnce (Mikoszki)
III - Eryk Hertmanowski (Wyskoć)
IV - Maciej Goliwąs (Gryżyna)
Kategoria „Old-Boys” (rocznik 1969 i starsi)
I - Tadeusz Urbaniak (Kurza Góra)
II - Hieronim Stanisławski (Bonikowo)
III - Tadeusz Legierski (Widziszewo)
IV - Zdzisław Andrzejewski (Wyskoć)
Kategoria kobiet i dziewcząt
I - Marta Mania (Osiek)
II - Żaneta Witomska (Nowy Lubosz)
III - Anna Homska (Turew)
IV - Dominika Smolarek (Turew)
Kategoria chłopców (rocznik 1993 i młodsi)
I - Bartosz Kruk (Racot)
II - Bartosz Dębski (Wyskoć Mała)
III - Piotr Białas (Wyskoć Mała)
IV - Jakub Tonder (Racot)
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczo-
we, a zwycięzcy poszczególnych kategorii puchary mi-
strzów.                                                                               (md)

Mistrzostwa Gminy
w Tenisie Stołowym

Zakończyły się tegoroczne rozgrywki o Halowe Mistrzo-
stwo Gminy Kościan w Piłce Nożnej.  Rozegrano turnieje mi-
strzowskie w sześciu kategoriach, dwóch seniorskich i czte-
rech młodzieżowych. W najważniejszej z nich – Mistrzostwach
Gminy Drużyn Zrzeszonych triumfował, PKS Racot przed
Orlikiem Kokorzyn, JunaTransem Stare Oborzyska i Turem
Turew. Rywalizację drużyn niezrzeszonych wygrał zespół Old-
Boys Stary Lubosz pokonując ekipy Strzelca Darnowo, Koro-
ny Sierakowo i Team Stare Oborzyska. Wśród juniorów (rocz-
nik 1992 i młodsi) najlepszy okazał się pierwszy zespół Juna-
Trans Stare Oborzyska przed PKS Racot, drugą drużyną Ju-
naTrans Stare Oborzyska i Rywalem Kurza Góra. Podobnie w
kategorii trampkarzy (rocznik 1994 i młodsi). Dwa pierwsze
miejsca zajęły pierwsza i druga drużyna JunaTrans Stare
Oborzyska wyprzedzając pierwszy zespół PKS Racot i Orlika
Kokorzyn. W kategorii młodzików (rocznik 1996 i młodsi) role
się odwróciły i dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny PKS Ra-
cot przed Olimpią Stary Lubosz i SP Stare Oborzyska. Naj-
młodszą kategorię orlików (rocznik 1998 i młodsi) wygrał PKS
I Racot przed Orlikiem Kokorzyn oraz drużynami PKS II Ra-
cot i Tur Turew.                                                                       (md)

Halowe Mistrzostwa
Gminy Kościan
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Powstańcy zdobyli się na akt wiary w Polskę. Szli
do powstania z przekonaniem, że musi się udać. Zwy-
ciężył w nich duch obywatelski. Istotą refleksji nad Po-
wstaniem Wielkopolskim jest to, że w tym wyjątkowym
przypadku nie można przeciwstawić romantycznej wal-
ki powstańczej idei pracy organicznej – podkreślał w
swoim wystąpieniu rozpoczynającym XVII Seminarium
Historyków Powstania Wielkopolskiego w Kościanie
Władysław Stasiak Zastępca Szefa Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki pracy organicz-
nej w Wielkopolsce społeczeństwo potrafiło się zorga-
nizować i pokazać swoją spójność i sprężystość w cza-
sie walk.

Seminarium historyczne zorganizował Starosta Ko-
ściański, Andrzej Jęcz, Burmistrz Kościana, Michał Jur-
ga i Waldemar Handke, Prezes Instytutu im. Gen. Stefa-
na „Grota” Roweckiego w Lesznie. Cieszę się, że po la-
tach badacze Powstania Wielkopolskiego, organizatorzy
kościańskich, ogólnopolskich seminariów historycznych
powrócili do Kościana.  Uroczystości rocznicowe zainau-
gurowaliśmy pod koniec września minionego roku. Wów-
czas samorządy Ziemi Kościańskiej zaprosiły mieszkań-

Zdobyli się na akt wiary

W seminarium wziął udział Władysław Stasiak. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

ców powiatu na wyjątkowy
festyn historyczny, który
odbył  na hipodromie w
Racocie.  Z zaproszenia na
„spotkanie z historią”, któ-
rego główną atrakcją była
rekonstrukcja powstańczej
potyczki skorzystało kilka
tysięcy osób. Później samo-
rządy, instytucje kultury,
szkoły, harcerze przygoto-
wali wiele ciekawych
przedsięwzięć przypomi-
nających Powstanie i jego
Bohaterów. Nasze, dzisiej-
sze seminarium jest
uwieńczeniem rocznico-
wych wydarzeń w powiecie
kościańskim – stwierdził
witający zebranych An-
drzej Jęcz, kościański sta-
rosta.

I seminarium history-
ków poświęcone Powsta-

niu Wielkopolskiemu zorganizowano w 1972 roku. Jego
inicjatorami był dzisiejszy profesor, Bogusław Polak, a
także nie żyjący już kościaniak, doktor Piotr Bauer. Jak
podkreślił prof. Polak seminaria w ciągu wielu lat za-
owocowały licznymi publikacjami i opracowaniami po-
święconymi powstaniu, dzięki czemu z zaścianka histo-
rii znalazło ono właściwe miejsce w historii Polski. W
ramach seminarium wygłoszono 12 referatów i 3 komu-
nikaty naukowe. Wzięli w nim udział naukowcy z Kosza-
lina, Leszna, Poznania, Warszawy i Wrocławia
Przed seminarium jego organizatorzy i uczestnicy odda-
li hołd mieszkańcom Ziemi Kościańskiej poległym w Po-
wstaniu Wielkopolskim i na placu Ignacego Jana Pade-
rewskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniają-
cym Powstańców.

Przed uroczystościami na placu Paderewskiego Sta-
rosta Kościański, Andrzej Jęcz w towarzystwie Michała
Jurgi, Burmistrza Kościana spotkał się w Starostwie
Powiatowym w Kościanie z Władysławem Stasiakiem,
Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.
Ministrowi towarzyszył Dariusz Gwizdała, Wicedyrek-
tor Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP.             bj

APEL
O ZAPRZESTANIE

SPALANIA ODPADÓW
Szanowni Państwo, apelujemy do Państwa, do wszystkich mieszkańców Powiatu Kościańskiego o zaprzestanie
spalania w piecach centralnego ogrzewania i paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych (butelek
PET, reklamówek, folii), odpadów gumowych, lakierniczych, zużytej odzieży itp.
Powszechnie wiadomo, że dym pochodzący ze spalanych śmieci jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia.
Emitowane do atmosfery podczas spalania pyły odkładają się w glebie powodując zanieczyszczenia metalami
ciężkimi; tlenek węgla, tlenek azotu powodują podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
Ponadto trujący dym zawiera jeszcze dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki
zwane dioksynami i furanami. Według badań te właśnie związki są odpowiedzialne za szereg schorzeń takich
jak: astma, nowotwory, choroby dróg oddechowych, bóle głowy, alergie, ogólne osłabienie, brak odporności organi-
zmu, złe samopoczucie, mogą również powodować stałe uszkodzenie wątroby.

Poza wspomnianymi konsekwencjami zdrowotnymi przypominamy Państwu, że za spalanie odpadów zostały w
polskim prawodawstwie przewidziane konsekwencje karne. Spalanie odpadów - na podstawie art. 71 ustawy o
odpadach - jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5.000 zł lub aresztu do 30 dni.

Andrzej Jęcz - Starosta Kościański Dorota Krystyna Lew - Burmistrz Gminy Czempiń
Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan Michał Jurga - Burmistrz Miasta Kościana

Paweł Buksalewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Wiktor Snela - Burmistrz Śmigla

Kościan, luty 2009 roku

Już 28 marca, o godzinie 20.30 odbędzie się, organi-
zowana przez międzynarodową organizację ekologiczną
WWF trzecia ogólnoświatowa akcja „Godzina dla Zie-
mi”.

Akcja polega na godzinnym wyłączeniu świateł w
domach i instytucjach publicznych. Głównym celem ak-
cji jest pokazanie światu, że walka z globalnym ocie-
pleniem należy do wszystkich i każdy powinien włączyć
się w redukcję emisji gazów cieplarnianych, tak aby,  w
myśl organizatorów akcji zatrzymać groźne zmiany kli-
matu.

Na dzień dzisiejszy, jak informują strony WWF już
374 miasta z 74 krajów potwierdziło swój udział w ak-
cji. 28 marca o godzinie 20.30 aż 37 stolic i najsłynniej-
szych miast świata pogrąży się w ciemnościach. Będą
to między innymi Warszawa, Londyn, Pekin, Rzym, Mo-
skwa, Los Angeles, Rio de Janeiro, Hong Kong, Dubaj,
Singapur, Ateny, Buenos Aires, Toronto, Sydney, Meksi-
ko City, Istambuł, Kopenhaga, Manila, Las Vegas, Bruk-
sela i Helsinki.

Również samorząd Powiatu Kościańskiego włącza
się do akcji i zachęca przedsiębiorstwa, instytucje i
wszystkich mieszkańców powiatu do poparcia akcji po-
przez zarejestrowanie się na stronie internetowej
www.wwf.pl/godzinadlaziemi/ oraz do wyłączenia świa-
teł  28 marca o godzinie 20.30.                                      bk

Godzina dla Ziemi

W grudniu informowaliśmy, że Powiat Kościański
podpisał umowę na dofinansowanie projektu zalesia-
nia dróg śródpolnych w powiecie. Wartość projektu to
165 tys. złotych z czego udało się pozyskać 115 tys.
złotych. Zadrzewieniami objętych zostanie sześć dróg
śródpolnych leżących na obszarach wsi: Wyskoć, Kopa-
szewo, Gorzyce, Turew. Łącznie w ramach projektu zo-
stanie zalesionych prawie 8 km dróg o powierzchni
około 5 hektarów. Prace geodezyjne już się rozpoczy-
nają. Informowaliśmy wówczas, że Starostwo Powia-
towe złożyło w ramach III Priorytetu Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 kolejny wniosek na sadzenie drzew. Także i ten
wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Łączna war-
tość projektu to ponad 253 tys. złotych. Powiat uzy-
skał wsparcie w wysokości 70 % wartości projektu, jest
to ponad 177 tys. złotych. Otrzymane dofinansowanie
pozwoli na zalesienie dróg śródpolnych o długości 16
km. Nasadzenia będą prowadzone w obrębie miejsco-
wości Choryń, Darnowo, Wyskoć, Racot, Jerka, Łuszko-
wo, Rąbiń, Rogaczewo Wielkie. Prace w przypadku tych
dróg rozpoczną sie również w tym roku. Zalesienia śród-
polne ograniczą erozję gleby, są naturalnym siedli-
skiem dla owadów, ptaków, drobnej zwierzyny, speł-
niają funkcję wiatrochronów.                                                           bj

Kolejne pieniądze
na zalesienia
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w marcu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne
przyjęty przez Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwałą  nr 79/396/08 z dnia 18 listopada 2008 roku.

1. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 1 marca 2009
2. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 2 marca 2009
3. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 3 marca 2009
4. Pod Złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 4 marca 2009
5. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 5 marca 2009
6. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 6 marca 2009
7. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 7 marca 2009
8. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 8 marca 2009
9. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 9 marca 2009
10. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 10 marca 2009
11. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 11 marca 2009
12. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 12 marca 2009
13. Medyk Kościan ul. Wolności 27 13 marca 2009
14. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 14 marca 2009
15. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 15 marca 2009
16. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 16 marca 2009
17. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 17 marca 2009
18. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 18 marca 2009
19. Pod Złotym Moździerzem Kościan, al. Kościuszki 6 19 marca 2009
20. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 20 marca 2009
21.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 21 marca 2009
22. Apteka w Kościanie Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 22 marca 2009
23. Apteka 2000 Kościan ul. Piłsudskiego 50 23 marca 2009
24. Apteka Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 24 marca 2009
25. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 25 marca 2009
26. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 26 marca 2009
27. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 27 marca 2009
28. Medyk Kościan ul. Wolności 27 28 marca 2009
29. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 29 marca 2009
30. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 30 marca 2009
31. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 31 marca 2009

Apteki w powiecie

Na dwa pokolenia przed wybuchem wspominanego
w tym i w poprzednim roku zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego Europa była świadkiem wielkiej re-
wolucji, Wiosny Ludów. Z tej racji, że była ona etapem
na drodze do wolności mieszkańców naszych ziem war-
to o niej wspomnieć.

Oto, 160 lat temu, w latach 1848-1849 roku wyda-
rzenia rewolucyjne i walki narodowe, ogarnęły niemal
całą Europę. Dążenia narodów do wolności tłumione od
1815 roku, od kongresu wiedeńskiego przez despotycz-
ne rządy wybuchły z żywiołową siłą. Zapoczątkowała je
w styczniu 1848 roku rewolucja na Sycylii. W kolejnym
miesiącu, rewolucja lutowa we Francji obaliła królew-
skie rządy i restaurowała republikę. Za przykładem
Francji poszły Niemcy i Austria. Powiew wolności roz-
szedł się po całej Europie, nie dotarł tylko do Rosji.

W Berlinie rewolucja przyniosła wolność Polakom
wiezionym za próbę organizowania powstania w 1846
roku. W tym samym czasie w Poznaniu powołano Ko-
mitet Narodowy. Jego głównym celem było uzyskanie
szerokich uprawnień dla Wielkiego Księstwa. Doma-
gano się między innymi powrotu języka polskiego do
szkół i urzędów oraz utworzenia polskiego wojska.

Trudna sytuacja polityczna oraz groźba konfliktu z
Rosją wymusiła na rządzie pruskim przyjęcie tych
żądań. W Wielkopolsce natychmiast organizowały się
miejscowe polskie władze i zbrojne oddziały. Przewo-
dził im Ludwik Mierosławski.

Rewolucyjne jaskółki
Również w Czempiniu powstał Komitet Narodowy.

Utworzyli go szanowani obywatele miasta. Komiteto-

wi przewodniczył główny księgowy kasy miejskiej An-
drzej Matuszkiewicz. W jego mieszkaniu utworzono
siedzibę „Komitetu” i tam odbywały się zebrania. W
ich czasie czytano polską prasę.

Zanim ruch rewolucyjny dotarł do Poznania to w
Czempiniu 2 i 3 marca 1848 roku  Polacy wywiesili
biało czerwone chorągwie. Niestety, wobec interwencji
pruskich władz musieli zdjąć. Kilka dni później, 19
marca ukazały się patriotyczne ulotki. Ich wymowne
tytuły: „Do braci Polaków służących w wojsku pruskim”,
„Co słychać w świecie”, „Do dobrych Polaków i braci”
miały antypruski charakter.

„Wiosna” w Czempiniu
22 marca ogrodnik z Głuchowa agitował aby Polacy

zebrali się w nocy i z Głuchowa, razem wyruszyli do
walk o Poznań. 24 marca Magistrat pisemnie doniósł
do landrata w Kościanie, że prywatny nauczyciel z Bo-
rowa, niejaki Feldmanowski przybył do tutejszego urzę-
du i żądał pozwolenia na publiczne ogłoszenie prokla-
macji Komitetu Narodowego. Powoływał się na podob-
ne wydarzenie w Mosinie. Ponieważ mu odmówiono,
do Magistratu, by wesprzeć Feldmanowskiego przybył
jeszcze Żółtowski z Jarogniewic i Antoni Mizerski z
Borowa. Kilka dni później,  28 marca na polecenie pani
Mizerskiej z Borowa mieszkaniec Czempinia, Hemer-
liński wywiesił na wieży kościoła katolickiego polską
chorągiew. Niektórzy mieszkańcy miasta oficjalnie na
ubraniach nosili przypięte polskie orzełki. Jak dowia-
dujemy się z doniesień wspomnianego czempińskiego
Magistratu do kościańskiego landrata 10 kwietnia
1848 roku o godzinie 18.30 przeszło przez Czempiń
130 kosynierów z Wojnowic koło Buku. Kosynierzy szli
do Błociszewa. Kolejny przemarsz powstańców miał
miejsce 12 kwietnia 1848 roku. W samo południe prze-
szło przez miasto około 600 kosynierów i ułanów. Ta
grupa kierowała się w stronę lasku leżącego na tere-
nie Borowa przy pocztowej drodze do Śremu. Tego sa-
mego dnia w tym samym kierunku  - jak wynika ze
wspomnianych doniesień – przejechało jeszcze konno
60 powstańców w polskich mundurach.

Zwycięstwa powstańców pod Miłosławem i Sokoło-
wem spowodowały napływ ochotników, chłopów i miesz-
czan. Przewaga armii pruskiej była jednak na tyle wy-
raźna, że wobec braku wiary oficerów w zwycięstwo
Mierosławski zrzekł się dowództwa i jego oddział zło-
żył broń.

Po upadku powstania rząd pruski wycofał się ze
wszystkich ustępstw na rzecz Polaków i surowo karał
uczestników „Wiosny”.

19 maja 1848 roku mieszkańcy Czempinia zostali
zmuszeni do oddania posiadanej broni. Później miały
miejsce przesłuchania i aresztowania. W maju 1848
roku aresztowano, podejrzanego o przystąpienie do ko-
synierów, Wojciecha Kurkiewicza. Aresztowano także
Jakuba Eckerta, Marcina Porankiewicza, Walentego i
Tomasza Skąpskich, Franciszka Iwaszkiewicza, oraz
Antoniego Mizerskiego z Borowa. Syn tego ostatniego,
Adolf zmarł w skutek odniesionych w bitwie pod Ksią-
żem ran. Pomimo aresztowań i represji mieszkańcy
Czempinia podejmowali działalność antypruską. Przy-
kładem jest Karol Nowakowski, który jeszcze 30 maja
1848 roku zerwał i rozbił na czempińskim rynku godło
Magistratu.

Upadek powstania w powiecie kościańskim nie
zniechęcił Polaków do dalszej działalności antygerma-
nizacyjnej. Wierzyli nadal, że nadejdzie dzień upra-
gnionej wolności.

Jeszcze w tym samym roku - w sierpniu 1848 roku
- powstała „Liga Polska”, nowa organizacja, która za
cel swojej działalności postawiła sobie – na drodze
jawności i legalności -  bronienie i rozwijanie polskiej
sprawy narodowej. Ale jej działalność to już dalszy
ciąg „Najdłuższej Wojny Nowoczesnej Europy”

Józef Świątkiewicz

CZEMPIŃ WE WIOŚNIE LUDÓW

Gwardia miejska otwiera ogień do zbuntowanych robotników w Berlinie 16 października 1848 roku.
Źródło, Władysław Zajewski, Europa i świat. W epoce restauracji romantyzmu i rewolucji 1815-1849
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