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W niedzielę 17 stycznia 2010 r. o godz. 18.00 w Auli I
Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Ko-
ścianie odbył się XXIV Kościański Koncert Noworoczny.

Podczas tegorocznego koncertu wystąpili znakomici
trzej polscy tenorzy: Dariusz Stachura, zwany polskim

XXIV Kościański Koncert Noworoczny
Pavarottim, Tomasz Madej oraz Krzysztof Marciniak.
Trio wykonało znane utwory, w tym piosenki z repertu-
aru Jana Kiepury: „Brunetki blondynki”, „Ninon”, „O sole
mio”, „Granada”, pieśni neapolitańskie oraz arie ope-
retkowe. Koncert poprowadził Andrzej Krajewski uwa-

Znakomici Trzej Tenorzy od lewej Tomasz Madej, Dariusz
Stachura i Krzysztof  Marciniak Koncert został owacyjnie przyjęty przez publiczność

30 grudnia 2009 roku Rada Miejska Kościana uchwali-
ła budżet Miasta Kościana na rok 2010. Dochody zostały
zaplanowane w wysokości 59.908.133,68 zł, a wydatki w
kwocie 62.943.813,68 zł. Powstały deficyt budżetu w kwo-
cie 3.035.680,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu emisji obligacji komunalnych.

Największy udział dochodów miasta stanowią dochody
własne i wynoszą 34.984.704,00 zł tj. 59 % są to m.in.
udziały w podatkach dochodowych oraz podatki i opłaty
lokalne tj. podatek od nieruchomości, środków transporto-
wych, opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, zezwole-
nie na sprzedaż alkoholu oraz adiacencka i planistyczna.
Na drugiej pozycji w dochodach znajduje się subwencja
ogólna stanowiąca 27 % dochodów ogółem.

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie mia-
sta zostanie przeznaczonych na zadania związane z
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Drogi 3 723 000,00 zł.
Gospodarka mieszkaniowa 2 143 483,00 zł.
Administracja publiczna 7 413 140,20 zł.
Oświata i wychowanie 25 506 594,50 zł.
Pomoc społeczna 11 638 038,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 275 625,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 396 287,00 zł.
Kultura fizyczna i sport 4 652 100,00 zł.
Pozostałe wydatki 4 195 545,98 zł.

żany za jednego z najlepszych konferansjerów w koncer-
tach muzyki poważnej. Gościnnie wystąpiła utalentowa-
na sopranistka Bogumiła Dziel-Wawrowska, która za-
prezentowała m.in. utwory z najpopularniejszych opere-
tek wiedeńskich: „Księżniczka czardasza” „Jakże mam
Ci wytłumaczyć” i „Co się dzieje, oszaleję”, „Hrabina
Marica ”Ach, jedź do Varasdin” oraz arię „Giuditty” z ope-
retki „Giuditta” „Kto me usta całuje ten śni”. Artyści wy-
stępowali przy akompaniamencie fortepianowym Miro-
sława Feldgebela.

Wprowadzeniem do klimatu operetkowego był wy-
stęp absolwentek kościańskiej szkoły muzycznej oraz
tancerek z zespołu tanecznego Pryzmat. Po „Hejnale
Kościańskim” wykonanym przez muzyków z Orkiestry
Dętej TON Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga
złożył wszystkim życzenia noworoczne. Podkreślił rów-
nież dwuwymiarowość Kościańskiego Koncertu Nowo-
rocznego: „pierwszy to podziękowanie wszystkim, którzy
angażują się w pomoc na rzecz samorządu, w szczególno-
ści zaprzyjaźnionym sąsiednim gminom oraz powiatowi
kościańskiemu, a drugi to podarunek noworoczny dla
wszystkich gości i mieszkańców Kościana oraz okolic”.

Transmisję występu można było obejrzeć również na
telebimie ustawionym w holu pierwszego piętra liceum.
Mieszkańcy Kościana oraz zaproszeni goście, jak co roku
tłumnie przybyli na imprezę i w ogromnym skupieniu
wysłuchali koncertu.

oświatą i wychowaniem, tj. 25.506.594,50 zł (41 %). Drugą
pozycję w wydatkach stanowi kwota 11.638.038,00 zł (18
%) przeznaczona na pomoc społeczną. Ponad 6 mln zł, czyli
10 % dochodów zostanie przeznaczonych na zadania inwe-
stycyjne                     i majątkowe. Najwięcej środków, bo ponad
3 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje drogowe.

Wśród zaplanowanych wydatków znalazły się inwesty-
cje miejskie, które realizowane będą w bieżącym roku: prze-
budowa ulic (Reymonta, Wschodnia, Niemcewicza, Koper-
nika, Klonowa, Pszenna), przygotowanie dokumentacji na
ulice Kasprowicza na odcinku od ul. Sierakowskiego do ul.
W. Maya oraz ul. Słowackiego na odcinku od ul. W Maya do
ul. W Maya, opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ulicy Moniuszki, budowa instalacji ppoż. i alar-
mowej w budynku Ratusza, termomodernizacja (Zespołu
Szkół nr 3 oraz I Liceum Ogólnokształcącego), przebudowa

wewnętrznej instalacji c.o. (w Samorządowym Przedszko-
lu nr 3), budowa oświetlenia (ul. Wojciechowskiego, Balce-
ra oraz w osiedlu nad Łąkami) budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”
przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie.

W budżecie przewidziana została również kwota 1 mln
zł, która zostanie przekazana w formie dotacji dla Powia-
tu Kościańskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg i
chodników w mieście Kościanie, znalazły się również pie-
niądze w kwocie 300 tys. zł na modernizację Oddziału In-
tensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kościanie realizowana razem ze Sta-
rostwem Powiatowym w Kościanie.

Więcej informacji na temat budżetu Miasta Kościana
na rok 2010 znajdą Państwo na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana.
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powiat Koœciañski

Efektem pracy Radnych i Zarządu Powiatu jest,
uchwalony jednogłośnie - w środę 29 grudnia - budżet na
2010 rok. Projekt przewiduje 19 procentowy wzrost do-
chodów w porównaniu z zeszłorocznym budżetem, wy-
datki wzrosną o prawie 14 mln zł.

W projekcie przewidziano dochody w wysokości prawie
59 mln zł. Dochody własne to 28% budżetu, 14% stanowią
środki pozyskane na zadania inwestycyjne: budowę dróg,
ścieżek rowerowych, budowę Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie i modernizację szpitala w Kościanie.

Na wydatki przeznaczone zostaną ponad 63 mln zł.
68% tej kwoty to wydatki bieżące, wynikające z obowiąz-
ków spoczywających na samorządzie powiatowym. Rekor-

Ambitny budżet
dowa jest ilość pieniędzy przeznaczonych na inwestycje,
jest to ponad 20 mln zł. i stanowi 32% wszystkich przy-
szłorocznych wydatków. Staramy się przeznaczać duże kwo-
ty na wydatki majątkowe - tłumaczył podczas prezentacji
budżetu Andrzej Jęcz, Starosta Kościański - wydatki na
rozwój, na inwestycje są miarą wartości budżetu. Najwię-
cej pieniędzy z puli przeznaczonej na inwestycje, ponad
16,5 mln zł. zostało zapisane na remonty i modernizacje
dróg. Na ochronę zdrowia i pomoc społeczną zapisano po-
nad 2 mln zł. Reszta pozwoli zrealizować inwestycje w
szkołach oraz te związane z turystyką i bezpieczeństwem.

Część pieniędzy pochodzi ze środków zewnętrznych.
Na rok 2010 pozyskano na zadania inwestycyjne pra-

wie 8 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na re-
mont i modernizację drogi z Czacza do Widziszewa, re-
mont trasy z Gryżyny do Krzywinia, program zadrze-
wień śródpolnych oraz na wspomnianą wcześniej budo-
wę PCPR-u.

Duże znaczenie dla zaplanowanych inwestycji ma
współpraca z samorządami gminnymi. Dzięki umiejętne-
mu łączeniu działań i współpracy w tym zakresie łatwiej
pozyskać środki zewnętrzne.

Na 2010 rok zaplanowano także emisję obligacji ko-
munalnych na kwotę 6 mln zł. Przyjęty budżet jest am-
bitny i gwarantuje dalszy rozwój Powiatu Kościańskiego
w 2010 roku.                                                                       mr

Rozstrzygnięto przetargi na realizację największych te-
gorocznych inwestycji drogowych w powiecie.

Największa drogowa inwestycja powiatu to przebu-
dowa drogi Czacz – Widziszewo. Powiat pozyskał na tę
inwestycję kwotę ponad 3 miliony 760  tys. złotych. War-
tość prac, które zostaną wykonane, wyniesie ponad 7
milionów 590 tys. złotych. Inwestycje wesprze również
Gmina Kościan. W ramach remontu droga zostanie prze-
budowana, będzie miała na całym ponad 5 km odcinku
nową nawierzchnię bitumiczną, a w miejscowościach
będą chodniki i ciągi pieszo – rowerowe. Prace wykona
wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic
Leszno sp. z o. o. W pierwszej kolejności remont roz-
pocznie się w Czaczu. Wykonawca remontu musi go prze-
prowadzić w trzy miesiące od daty przekazania placu
budowy. Zawarta z wykonawcą umowa zakłada, że
pierwszy etap prac nie może trwać dłużej niż do połowy
lipca, a drugi etap prac, czyli całość remontu musi się
zakończyć w połowie września.

Rozstrzygnięte przetargi na drogi
Kolejną inwestycję, przebudowę drogi powiatowej z Gry-

żyny do Krzywinia, wykona poznański oddział firmy SKAN-
SA S.A. Na przebudowę 11 kilometrów drogi starostwo pozy-
skało zewnętrzne wsparcie w wysokości ponad 1 milion 964
tys. złotych. Taka sama kwota będzie pochodziła z budżetu
powiatu kościańskiego. Powiat wesprą gminy Kościan i Krzy-
wiń. W ramach planowanych robót na całym odcinku zostanie
położona nowa nawierzchnia bitumiczna, zostaną odwodnio-
ne rowy, przebudowane chodniki, odnowione zostanie oznako-
wanie poziome i pionowe. Wzmocnione zostaną pobocza, od-
cinkami droga zostanie poszerzona do 6 m. W Januszewie i
Jurkowie powstaną wyniesione przejścia dla pieszych, nato-
miast w Osieku i Jurkowie powstaną zatoki autobusowe. W
miejscach niebezpiecznych zamontowane zostaną bariery
energochłonne. Koszt prac to 3 miliony 929 tys. złotych. Prace
podobnie jak w przypadku drogi z Czacza do Widziszewa
przedsiębiorstwo wykonujące remont musi wykonać w ciągu
trzech miesięcy od chwili przejęcia placu budowy. Zgodnie z
umową remont nie może trwać dłużej niż do 30 września br.bj

Po remoncie będzie ponad 16 km nowych dróg.

Na zaproszenie Andrzeja Jêcza, Starosty Koœciañskiego goœci³
w Koœcianie Marek Napiera³a, Dyrektor Poznañskiego Oddzia³u
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrektor wzi¹³
udzia³ w spotkaniu z wójtem i burmistrzami gmin naszego powiatu.

Podczas spotkania dyrektor zapewni³ o planowanym przez
GDDKiA w Poznaniu  tegorocznym remoncie koœciañskiej ob-
wodnicy. Rozmawiano tak¿e o stanie prac nad budow¹ drogi eks-
presowej S 5. W opinii dyrektora Napiera³y istnieje mo¿liwoœæ,
by prace budowlane rozpoczê³y siê wiosn¹ 2011 roku.  W tym
roku - do jesieni - maj¹ zostaæ wydane decyzje potrzebne do
realizacji inwestycji, m.in. decyzje œrodowiskowe, dokumenty
zwi¹zane z prawem w³asnoœci gruntów. W tym roku GDDKiA
og³osi przetargi na piêæ odcinków S 5 od autostrady A 2 do Boja-
nowa, ³¹cznie 80 km. Dyrektor zapewni³, ¿e GDDKiA bêdzie siê
staraæ, ¿eby oddaæ je do ruchu do koñca 2012 roku.                  bj

Spotkanie z dyrektorem

Zarząd Powiatu Kościańskiego 12 stycznia 2010 roku
podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego kon-
kursu ofert na wykonywanie w 2010 roku przez  organiza-
cje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań
publicznych, będących realizacją zadań samorządu powia-
towego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury,
promocji i ochrony zdrowia.

W ramach konkursu do starostwa wpłynęły 92 oferty.
Dwanaście ofert zostało rozpatrzonych negatywnie. Na reali-
zację zadania „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej” powiat
przeznaczył kwotę 100 tys. złotych. Kwota ta została podzie-
lona między 36 wnioskodawców. Na realizację zadania
„Wspieranie turystyki” przeznaczono kwotę 7 tys. złotych. Po-
dzielona została na 7 wnioskodawców. Z kolei 18 tys. złotych
Zarząd Powiatu przeznaczył na realizację zadania „Wspiera-
nie działalności kulturalnej”. Środki te podzielono na zada-
nia realizowane przez 16 wnioskodawców. Na zadanie „Pro-
mocja i ochrona zdrowia” przeznaczono kwotę 20 tys. złotych.
Została ona podzielona na 22 wnioskodawców.

Szczegółowe informacje o wnioskodawcach, ofertach i
udzielonym przez powiat wsparciu znajdziecie Państwo
na stronie internetowej powiatu.                                       bj

Konkurs ofert na 2010 rok
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gmina Koœcian

Rada Gminy ustaliła dochody Gminy Kościan na rok 2010
w wysokości 35 823 343 zł.  Wydatki  Gminy zostały zapla-
nowane w kwocie 46 086 475 zł. Powstały deficyt budżetu w
kwocie 10 263 132 zł zostanie sfinansowany przychodami z
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tak wysoki deficyt wy-
stąpił po raz  pierwszy od roku 1990. Wysoki poziom deficy-
tu wynika przede wszystkim z ilości złożonych wniosków o
dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Kościan ze
środków pomocowych. Jest on bardzo bezpieczny dla budże-
tu Gminy, ponieważ wnioskowane zadania uzyskają od 50
do 85 % wsparcia ze środków zewnętrznych.

Największy udział w dochodach gminy stanowią do-
chody własne i wynoszą 13,2 mln zł  tj. 36,8% dochodów.

BUDŻET GMINY KOŚCIAN NA ROK 2010

Na dochody własne składają
się między innymi podatki
od nieruchomości, wpływy z
opłaty eksploatacyjnej, opła-
ta za wodę i ścieki, podatek
rolny, podatek za środki
transportowe. Na drugiej po-
zycji w dochodach znajduje
się subwencja ogólna, w któ-
rej  znajdują się środki na
zadania związane z oświatą
i wychowaniem. Dotacje ce-
lowe na zadania zlecone za-
wierają środki przeznaczane
na pomoc społeczną.

Po stronie wydatków naj-
więcej środków w budżecie
gminy zostało przeznaczo-
nych na oświatę tj. 14,7 mln
zł - 32 %. Prawie 11,5 mln zł
zaplanowano na zadania
związane z rozbudową urzą-
dzeń wodno-kanalizacyjnych.
Znaczące środki, tj. 6,1 mln
zł – 13,3 % zabezpieczono na
działania z zakresu pomocy
społecznej. Na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz finansowanie
planowanego deficytu budże-
tu zabezpieczono kwotę 1
450 000 zł.
            W roku 2010 gmina
planuje przeznaczyć na wy-
datki majątkowe kwotę 15
541 504 zł, co stanowi 33,72
% wydatków budżetu. Jest to
rekordowy wskaźnik w bu-

dżecie naszej gminy od roku 1990. Na wy-
datki majątkowe składają się wydatki in-
westycyjne realizowane przez gminę, a tak-
że pomoc finansowa dla powiatu na zadania
inwestycyjne w kwocie 313 500 zł oraz dota-
cja na zadania inwestycyjne dla  szpitala
SPZOZ w Kościanie w kwocie 50 000 zł.

Wykaz inwestycji gminnych na rok 2010
znajduje się w załączniku nr 6 do uchwały
budżetowej, z którym można szczegółowo za-
poznać się na stronie internetowej naszej
gminy w pozycji „Budżet”.                          (ap)

            Od wielu lat do harmonogramu pracy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wpisały się  Spo-
tkania Noworoczne z najstarszymi mieszkańcami Gminy
Kościan. Również w tym roku 6 stycznia w  Gimnazjum w
Starych Oborzyskach odbyło się kolejne spotkanie, na które
przybyło ponad 400 osób z Klubów Seniora z Darnowa,
Nowego Lubosza, Starego Lubosza, Racotu, Widziszewa,
Kiełczewa, Łagiewnik, Wyskoci, Turwi, Kurzej Góry i Sta-
rych Oborzysk. W spotkaniu oprócz seniorów swą obec-
ność zaznaczyli: Wójt Gminy Kościan –  Henryk Barto-
szewski, Zastępca Wójta – Andrzej Przybyła, Przewodni-
czący Rady Gminy Kościan – Jan Szczepaniak oraz gospo-
darz obiektu Dyrektor Gimnazjum - Roman Podgórski.
            Wszystkich seniorów i przybyłych gości powitała
Kierownik GOPS w Kościanie – Bożena Lewińska, która
przekazała seniorom życzenia z okazji Nowego Roku oraz
podziękowała Dyrektorowi Gimnazjum i wszystkim oso-
bom zaangażowanym przy zorganizowaniu uroczystości
za ich bezinteresowną pomoc. Głos zabrał także Wójt
Gminy, który podsumował miniony rok pod względem in-
westycji  i działalności w naszej gminie oraz złożył wszyst-
kim życzenia noworoczne. W czasie słodkiego poczęstun-
ku goście zostali zaproszeni na część artystyczną, w trak-
cie której przenieśli się w klimat hiszpański. Prowadzący
zachęcił wszystkich seniorów do wspólnej zabawy i udzia-
łu w różnych konkursach, w których seniorzy chętnie i ak-
tywnie uczestniczyli. Całe spotkanie przebiegało w miłej,
świątecznej atmosferze.                                                 (mn)

Seniorzy w Starych Oborzyskach
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miasto Koœcian

Na ostatniej sesji, która odbyła się 21 stycznia 2010
roku radni Rady Miejskiej Kościana podjęli uchwałę w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mie-
ście Kościanie.
Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od 1 marca 2010
r. do 28 lutego 2011 r.
Zatwierdzone taryfy przedstawiają się następująco:
- dla gospodarstw domowych oraz działalności gospo-
darczej cena brutto 1m3 wody wynosić będzie 2,67 zł.
- dla odbiorców indywidualnych cena brutto 1m3 ście-
ków wynosić będzie 3,64 zł.
- dla działalności gospodarczej cena brutto 1m3 ścieków
wynosić będzie 3,96 zł.

Największy wpływ na wzrost cen wody i odprowadzania
ścieków mają wydatki na energię elektryczną, które w roku
2007 wynosiły 584 tys. zł, w następnym roku 745 tys. zł, a w
roku 2009 wynosiły już 907 tys. zł. Na rok 2010 planuje się
kwotę 1.110 tys. złotych. W celu zmniejszenia zużycia ener-
gii elektrycznej w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kana-
lizacji w Kościanie (MZWiK) podjęto działania zmierzające
do zmniejszenia zużycia prądu, m.in. skorygowano czas pra-
cy niektórych urządzeń, dokonano częściowej wymiany oświe-
tlenia oraz pomp na energooszczędne.

Na poziom cen za wodę i ścieki w istotny sposób wpły-
wają również koszty związane z oczyszczalnią ścieków. Przez
ostatnie 10 lat  nie przeprowadzono znaczących inwestycji
oraz remontów, a stan techniczny obiektu i urządzeń ule-
gał ciągłemu pogorszeniu. W związku z tym zwiększeniu o
67 tys. zł ulegną koszty części zamiennych do maszyn i
urządzeń oczyszczalni. O 30 tys. zł rosną opłaty środowi-
skowe. Koszt wywozu osadu z roku 2007 na 2008 wzrósł o
ponad 28%, a w roku 2009 wobec 2008 wzrósł o ponad 66%.

Podwyżka cen umożliwi realizację zadań inwestycyj-
nych, remontowych oraz dalsze podnoszenie standardów
bezpieczeństwa dostaw, jakości wody i serwisu. Jednak
ze względu na konieczność ograniczenia kosztów w
MZWiK, zredukowany został poziom inwestycji w stosun-
ku do roku 2009 o kwotę 326 tys. zł. W roku 2010 planuje
się wymianę części przyłączy na ulicach, na których pro-
jektowany jest remont lub nowa nawierzchnia oraz zakup
nowego agregatu prądotwórczego o wystarczającej mocy
do utrzymania nominalnego ciśnienia w sieci wodociągo-
wej w przypadku zaniku napięcia.

Zmiana taryf wody
i  odprowadzanie
ścieków w Kościanie

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wyko-
nywanie w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego za-
dań publicznych miasta Kościana, będących realizacją za-
dań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, tu-
rystyki, kultury i sztuki oraz promocji i ochrony zdrowia.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościana
www.koscian.pl opublikowane zostało ogłoszenie wyników
z wykazem podmiotów, którym przekazane zostaną dota-
cje na 2010 rok.

Łączna wartość udzielonych w tym roku dotacji to
kwota 703.500,00 zł, przy czym 579.500,00 zł na realiza-
cję zadań z zakresu kultury fizycznej, 12.000,00 zł na tu-
rystykę, 90.000,00 zł na kulturę i sztukę oraz na promocję
i ochronę zdrowia – 22.000,00 zł. Kwota rozdysponowy-
wanych z początkiem roku dotacji jest blisko o 105.000,00
zł wyższa niż w roku ubiegłym, a o prawie 200.000,00 zł
wyższa w porównaniu do roku 2008. W bieżącym roku w
otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe zło-
żyły 95 ofert, o 13 ofert więcej niż w roku poprzednim.

Rozstrzygnięty
konkurs ofert

1 % podatku na organizację pożytku publicznego
Apelujemy do mieszkańców Kościana o przekazywanie 1 % swojego podatku na organizacje pożytku pu-

blicznego za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, działające na terenie Kościana. Wystarczy w zeznaniu podat-
kowym za 2009 rok wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego oraz numer KRS. Wykaz i dane organizacji
pożytku publicznego działających na terenie miasta Kościana podane są na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego Kościana www.koscian.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Uroczystości patriotyczne poświęcone
91. rocznicy wybuchu Powstania Wielko-
polskiego odbyły się w Kościanie na pl. Pa-
derewskiego 27 grudnia 2009 roku.

Burmistrz Miasta Kościana Michał
Jurga  wygłosił okolicznościowe przemó-
wienie w którym podkreślił poświęcenie i
 męstwo mieszkańców Wielkopolski w tym
jedynym zwycięskim powstaniu. Przybyłe
delegacje władz samorządowych miasta
Kościana, Powiatu Kościańskiego, gminy
Kościan, poseł na Sejm RP Wojciech Ziem-
niak, przedstawiciele stowarzyszeń i insty-
tucji, kościańskich szkół oraz mieszkańcy
miasta złożyli wiązanki kwiatów pod po-
mnikiem Powstańców Wielkopolskich.
Wszyscy zebrani otrzymali od kościańskich
harcerzy kotyliony, takie jakie nosili po-
wstańcy wielkopolscy. Kotyliony zostały
przygotowane przez Warsztaty Terapii Za-
jęciowej z Kościana.

Uroczystość uświetnił występ Orkie-
stry Dętej TON, która wykonała wiązankę
pieśni patriotycznych.    

Delegacja miasta Kościana złożyła wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich na pl. Paderewskiego w Kościanie

91. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

Podczas tegorocznych ferii zimowych, które przypa-
dają na drugą połowę stycznia (w dniach od 18 do 29)
instytucje miejskie i szkoły przygotowały dla dzieci po-
zostających w mieście szereg atrakcji.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano za-
jęcia dla dzieci, w tym zabawy rozwijające ich zdolno-
ści umysłowe, ruchowe, twórcze, integracyjne oraz
towarzyskie. Ferie zostaną tam uroczyście zakoń-
czone w piątek 29 stycznia br. balikiem dla dzieci.
Ponadto w czytelni dla dorosłych zapewniono bez-
płatny dostęp do Internetu. Natomiast w filiach biblio-
tecznych zorganizowano m.in. zajęcia plastyczne,
głośne czytanie fragmentów książek,  gry planszo-
we, w tym turniej warcabów oraz gry ruchowe.

Podczas ferii zimowych również Kościański Ośrodek
Kultury przygotował dla dzieci pozostających w domach
różne zajęcia, aby mogły ciekawie spędzić wolny czas. W
pierwszym tygodniu ferii w dniach od 18 do 22 stycznia
odbywał się cykl zajęć plastycznych, teatralnych i rucho-
wych. Ponadto zorganizowano wyjazd do Teatru Anima-
cji do Poznania na spektakl „Malutka czarownica”, a w
niedzielę 24 stycznia „Balik przebierańców” dla dzieci.
W drugim tygodniu młodzież mogła doskonalić umiejęt-
ności plastyczne pod kierunkiem artysty malarza Ma-
riusza Korbańskiego oraz uczestniczyć w warsztatach
tanecznych – hip hop, funky i jazz. Na czwartek 28 stycz-
nia o godz. 11.00 zaplanowane jest bezpłatne przedsta-
wienie teatralne dla dzieci w sali OsET przy ul. Bernar-
dyńskiej 2.
    Jeszcze do końca tego tygodnia dzieci i młodzież z te-
renu powiatu kościańskiego mogą skorzystać z basenu,
lodowiska i wypożyczalni łyżew po niższych niż zwykle
cenach. Wstęp na basen kosztuje 3 zł, na lodowisko 2 zł,
a za wypożyczenie łyżew trzeba zapłacić 3 zł. Dzieci w
wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat mogą korzystać
bezpłatnie z lodowiska.

Również zespoły szkół w Kościanie podczas ferii zi-
mowych dla dzieci zorganizowały zajęcia sportowo-re-
kreacyjne, informatyczne, plastyczne i filmowe.

Ferie zimowe
w mieście

Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miejskiego Kościana na okres trzech tygodni wywie-
szone zostały następujące wykazy:
- w dniu 11 stycznia 2010 r. - wykaz nieruchomości
gruntowej położonej w Kościanie przy
ul. Piaskowej  przeznaczonej do wydzierżawienia w
trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
- w dniu 14 stycznia 2010 r.
a) wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
ców położonego w Kościanie na os. Piastowskim 61/7
b) wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
ców położonego w Kościanie na os. Piastowskim 61/11
c) wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
ców położonego w Kościanie przy ul. Bączkowskiego
34/1
d) wykaz części ściany w budynku na nieruchomości
położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 prze-
znaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetar-
gowym na okres do 3 lat

Do Urzędu Miejskiego Kościana można już zgłaszać
kandydatów, którzy poprzez realizację zadań na rzecz
miasta wybitnie przyczyniają się do jego rozwoju. Nagro-
dę „KOŚCIAN DZIĘKUJE” od kilku lat przyznawana jest
osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom społecznym
i zawodowym oraz innym osobom prawnym za całokształt
działalności zawodowej i społecznej.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą: Przewodni-
czący Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i kluby rad-
nych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrz Miasta Kościa-
na, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzyszenia oraz or-
ganizacje społeczne i gospodarcze działające na terenie
miasta. Ponadto wniosek może zostać złożony przez gru-
pę co najmniej 50 mieszkańców miasta posiadających
czynne prawo wyborcze.

Nagrodę w formie statuetki przyznaje Kapituła Na-
grody, a będzie ona wręczana przez Burmistrza Miasta
Kościana podczas Dni Kościana.
Wniosek o przyznanie nagrody składa się w terminie do
dnia 28 lutego 2010 roku.

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

Nagroda
„Kościan Dziękuje”
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          Od 1 stycznia 2010r. prawo do świadczenia pielęgna-
cyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na
czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności
albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na
czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upły-
wa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy
w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzecze-
nia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane
począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustale-
nie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
             W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne
będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierw-
szym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod
warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym
stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opie-
ki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidual-
nych sprawach należy do organu właściwego.
           W przypadku wątpliwości, co do spełniania warun-
ków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pie-
lęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić
wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o
udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te
zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym
przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o
udzielenie informacji.
           Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na pod-
stawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków bu-
dżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706). Do postępowań w
sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
za okresy zasiłkowe przypadające przed dniem 1 stycznia
2010r., rozpoczętych przed dniem wejścia w życie noweliza-
cji (tj. przed 1 stycznia 2010r.) i niezakończonych ostateczną
decyzją, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.    (bl)

Świadczenia
pielęgnacyjne

gmina Koœcian

Tradycją stał już się fakt, że Gmina Kościan organizu-
je Spotkania Noworoczne. W tym roku z zaproszenia Wój-
ta Gminy Kościan i Przewodniczącego Rady Gminy sko-
rzystało prawie 300 gości. Wśród zaproszonych byli mię-
dzy innymi: Poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak, Sena-
tor RP Małgorzata Adamczak, Starosta Kościański, Bur-
mistrzowie, przestawiciele Rady Powiatu i Rad Gmin Po-
wiatu Kościańskiego, Prezesi i Dyrektorzy lokalnych firm,
przedstawiciele rolników z terenu gminy. Swoją obecność
zaznaczyli również kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy jak i kierownicy
instytucji działających w powiecie kościańskim. Przewod-
niczący Rady powitał przedstawicieli stowarzyszeń i
związków działających na terenie Gminy: strażaków, klu-
bów sportowych, spółdzielni rolniczych, jak i lokalną pra-
sę i sympatyków gminy. Z zaproszenia skorzystała rów-
nież delegacja z miasta partnerskiego Bohdalov z miej-
scowymi strażakami na czele. Spotkanie rozpoczęło się
wystąpieniem Przewodniczącego Rady Gminy Kościan –
Jana Szczepaniaka, który przywitał zebranych gości
wzniósł noworoczny toast za pomyślność, szczęście i suk-
cesy w Nowym Roku. Po życzeniach goście zasiedli do
wspólnego obiadu. Po poczęstunku głos zabrał Wójt Hen-
ryk Bartoszewski podsumowując miniony rok pod wzglę-
dem inwestycji  i działalności w naszej gminie. Gospo-

6 stycznia w  Szkole Podstawowej w Starych Oborzy-
skach odbyło się spotkanie noworoczne dla dzieci klas I-III
ze Szkół Gminy Kościan. Spotkanie zorganizował Urząd
Gminy Kościan. Zaproszono na nie dzieci ze Starych Obo-
rzysk, Kiełczewa, Kokorzyna i Bonikowa. Dzieci przybyły na
salę gimnastyczną, gdzie przygotowano wiele atrakcji.
           Dekoracje nawiązywały do krajów orientalnych takich
jak Japonia, Indie oraz Chiny. Dzieci ze Starych Oborzysk
miały możliwość wcześniejszego przygotowania się do za-
bawy, gdyż grupa organizująca spotkanie przywiozła dla nich
stroje orientalne oraz pomalowała im twarze. Na spotkaniu
pojawił się Wójt p. Henryk Bartoszewski wraz z przedsta-
wicielami Urzędu Gminy. Dzieci powitała postać samuraja,
który pojawił się na sali w towarzystwie dwóch gejsz. Wspól-
nie prowadzili oni gry i zabawy, opowiadając także o kultu-
rze  prezentowanych krajów. Wśród  proponowanych konkur-
sów znalazło się przenoszenie ryżu za pomocą pałeczek, bu-
dowa chińskiego muru z kubeczków, taniec indyjski, taniec
smoka. Przygotowano też pokaz tańca indyjskiego. Nie za-
brakło także pokazu sztuk walk, który zaprezentowali dwaj
uczniowie klasy drugiej SP w Starych Oborzyskach. Dzieci
wspólnie tańczyły do muzyki orientalnej. Dla wszystkich
przygotowano słodki poczęstunek i napoje.                    (mn)

Kultura Orientu
w Starych Oborzyskach

Spotkanie Noworoczne
w Starych Oborzyskach

Goście z zaprzyjaźnionego Bohdalov

darz podziękował wszystkim zebranym za owocną współ-
pracę i życzył wszystkim w Nowym Roku podejmowania
pomyślnych decyzji oraz wiele optymizmu. Po oficjalnej
części spotkania nastał czas na zabawę. Do tańca zachę-
cał czeski zespół „Zuberska Sestka”, przybyły z partner-
skiego miasta Bohdalov.                                                (mn)

Kalendarz imprez sportowych w Gminie Kościan w roku 2010
Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce
1. XIX Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym 24.01.2010 Hala Sportowa w Racocie
2. Halowe Mistrzostwa Gminy  w Piłce Nożnej: drużyny niezrzeszone 31.01.2010 Hala Sportowa:

drużyny zrzeszone 07.02.2010 Stare Oborzyska
juniorzy (1993 i młodsi) 06.02.2010 Stare Oborzyska
trampkarze (1995 i młodsi) 20.02.2010 Racot
młodzicy (1997 i młodsi) 06.02.2010 Stare Oborzyska
orlicy (1999 i młodsi) 20.02.2010  Racot

3. Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie i Snowboardzie 06.03.2010 Zieleniec
4. Wiosenne Zawody Strzeleckie 21.03.2010 Strzelnica w Widziszewie
5. XI Memoriał Siatkarski im. Tadeusza Krause 28.03.2010 Hala Sportowa w Racocie
6. Piłkarska Liga Wiejska Gminy Kościan Seniorów wiosna jesień Boiska piłkarskie powiatu kościańsk.
7. Piłkarska Powiatowa Liga Drużyn Młodzieżowych – Festyny Piłkarskie wiosna jesień Boiska piłkarskie powiatu kościańsk.
8. Wiosenne Biegi Przełajowe Inauguracja Dni Olimpijczyka 10.04.2010 Hipodrom w Racocie
9. Majowy Turniej Strzelecki –  VII Memoriał Tomasza Rusieckiego 01.05.2010 Strzelnica w Widziszewie
10. Otwarcie sezonu w Nowym Dębcu VIII Bieg Romantyczny Parami 26.06.2010 Nowy Dębiec
11. Puchar Wójta w Piłce Nożnej 2010 lipiec Boiska piłkarskie

Gminy Kościan
12. XVI Maraton Pływacki w Nowym Dębcu 01.08.2010 Plaża w Nowym Dębcu
13. XXIV Biegi Przyjaźni 22.08.2010 Widziszewo
14. Zawody w Skokach przez przeszkody 4-5.09.2010 Hipodrom w Racocie
15. XVII Bieg Olimpijski 11.09.2010 Hipodrom w Racocie
16. XXV Biegi im. Dezyderego Chłapowskiego 02.10.2010 Park przy Pałacu

w Turwi
17. V Olimpiada Bez Barier im. Ireny Naskręt 23.10.2010 Hala sportowa w Racocie
18. VI Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego 07.11.2010 Kościan
19. X Mistrzostwa Gminy i Powiatu  w Strzelaniu z Wiatrówki 14.11.2010 Strzelnica w Widziszewie
20. VII Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Par Deblowych 05.12.2010 Hala Sportowa w Racocie
21. XVIII Mistrzostwa Gminy w Siatkówce 12.12.2010 Hala Sportowa w Racocie

W Ó J T G M I N Y   K O Ś C I A N
o g ł a s z a  I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa własności  nieruchomości położonych w miejscowości Nacław gmina Kościan, powiat kościański,
województwo wielkopolskie niżej podanych działek, będących własnością Gminy Kościan dla których w Sądzie
Rejonowym w Kościanie prowadzona jest  księga wieczysta KW 32185. Dla działek tych została wydana decyzja
o warunkach zabudowy
ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków mieszkalnych. Działki są
niezabudowane. Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci: energetycznej, gazowej, wodociągowej i  telefonicz-
nej.
Lp Nr geodezyjny Powierzchnia w m2 Cena wywoławcza w zł Wadium w zł
1 70/10 525 35.000,00 3.000,00
2 70/11 513 35.000,00 3.000,00
Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %
Przetarg odbędzie się w dniu  12. 02. 2010 r. o godz. 1000 w salce
Urzędu Gminy  Kościan  ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej)
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości  najpóźniej do 9.
02. 2010  godz. 1430  w gotówce w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106
1997 2000 0006 z podaniem numeru geodezyjnego działki, na którą wadium jest wpłacone.
W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wpłaciły wadium na nieruchomość która jest licytowana.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pokój  21 lub telefonicznie
512-10-01 wew. 39 i 512-68-55.
            Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi
zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.
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powiat Koœciañski

Kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie zostanie
przeprowadzona w dniach od 8 lutego do 9 marca 2010
roku. Klasyfikacja wojskowa odbędzie się w  Kole-
gium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościa-
nie, ul. Bernardyńska 2  - sala nr 109 – w godzinach od
7:00 do 15:00.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 24 listopada 2009 roku do kwalifikacji woj-
skowej zobowiązani są zgłosić się mężczyźni urodzeni w
roku 1991 i urodzeni w latach 1986-1990, którzy nie po-
siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej oraz osoby urodzone w 1990 roku, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze
względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czyn-
nej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upły-
wa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze
względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czyn-
nej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upły-
wa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnio-
ski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne
do czynnej służby wojskowej i złożyły  wnioski o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli
nie zostały przeniesione do rezerwy.

Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach
1986-1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czyn-
nej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w
celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2009/2010 kończą  naukę
w szkołach  medycznych i weterynaryjnych oraz na kie-
runkach psychologicznych albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa
się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służ-
by wojskowej.

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej sta-
nowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o prze-
prowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2010 r. na terenie
województwa wielkopolskiego. Każda osoba stawiają-
ca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwa-
nie – z terminem kwalifikacji wojskowej -  od  burmi-
strza, wójta właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania.

Przypominamy, że osoby stawiające się po raz pierw-
szy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić na-
stępujące dokumenty :
- dowód osobisty
- 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej
ukończenia
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu
zdrowia.                                                                                mn

Kwalifikacja wojskowa

Na strzelnicy LOK w Widziszewie i Kościanie mło-
dzież 18 i 19 stycznia miała okazję wziąć udział w
turniejach strzeleckich. W turnieju zorganizowanym
w Widziszewie najlepiej z broni pneumatycznej strze-
lali: Aleksander Płóciennik, Natalia Dolata i Norbert
Gbiorczyk. Z kolei w kościańskim turnieju zwyciężył
Robert Sekuła. Kolejne miejsca zajęła Magdalena
Mądra i Robert Bartkowiak. Zwycięzcy otrzymali na-
grody i puchary ufundowane przez Starostę Kościań-
skiego.                                                                                     bj

„Zima 2010 na strzelnicy”

W niedzielę, 17 stycznia odbyły
się w Racocie X Mistrzostwa Powia-
tu Kościańskiego w Siatkówce. Za-
cięta rywalizacja 6 drużyn z powia-
tu zakończyła się zwycięstwem dru-
żyny Coccodrillo Kościan. Zwycięscy:
Adam Cichocki, Rafał Selmoser,
Krzysztof Fikert, Adam Berus, Ma-
ciej Józefowicz, Piotr Plewa, Alek-
sandra Mazur, Kamila Ganszczyk
pokonali ubiegłorocznych triumfato-
rów, Tawernę Kościan, która w tym
roku zajęła drugie miejsce. Trzeci
był zespół OKFiR Śmigiel. Kolej-
ne miejsca zajęły Mięta Team Ko-
ścian, PKS Racot i Gmina Krzywiń.
Najlepsze drużyny otrzymały z rąk
Edwarda Strzymińskiego, Wicesta-
rosty Kościańskiego okolicznościo-
we dyplomy, puchary i piłki siatko-
we. Coccodrillo Kościan  otrzymało
prawo reprezentowania powiatu ko-
ściańskiego w półfinałach XI Wiel-
kopolskiej Spartakiady LZS w grach
zespołowych. Zawody zorganizowa-
ło Powiatowe Stowarzyszenie LZS
w Kościanie przy wsparciu finanso-
wym powiatu.                               md

Zwycięska drużyna Coccodrillo

Mistrzowie X Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Siatkówce.

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski
Kościana, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miejski
Śmigla, Urząd Gminy w Czempiniu, Urząd Miasta i
Gminy w Krzywiniu, Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Kościanie, Uczniowski Klub Sportowy
,,Hellada” przy I LO w Kościanie zapraszają na VIII
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie
Zjazdowym i Snowboardzie. Zawody odbędą się w
Zieleńcu w sobotę 6 marca 2010 roku. Start go-
dzina 10:30, stok przy wyciągu „Gryglówka” przy głów-
nym parkingu OSiR-u.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe
na stałe lub czasowo na terenie Powiatu Kościańskiego.
Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się wyłącznie
osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przy-
padku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela usta-
wowego, oświadczenia o zdolności do udziału w zawo-
dach znajdujące się na karcie zgłoszenia.

Udział w zawodach można zgłaszać od 10 lutego
do 1 marca w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38,
codziennie w godzinach 8:00-15:00. Wówczas koszt zgło-
szenia wynosi 35 złotych dla osoby dorosłej. Młodzież
ucząca się – przy zgłoszeniu należy przedstawić ważną
legitymację – płaci 15 złotych. W przypadku startu w
dwóch konkurencjach opłata dodatkowa wynosi 5 zło-
tych. Dzieci do 8 roku życia startują bezpłatnie. Osoby,

Zieleniec
w marcu

które nie zgłoszą się wcześniej mogą to zrobić również w
dniu zawodów. Biuro zawodów będzie czynne w godzi-
nach od 8:00 do 9:00. Wówczas opłata za start wyniesie,
dla osoby dorosłej - 45 złotych, dla młodzieży uczącej się
- 25 złotych, dodatkowa opłata za start w dwóch konku-
rencjach - 15 złotych, dla dzieci do 8 roku życia -10 zło-
tych. Uiszczenie opłaty startowej uprawnia do korzysta-
nia bezpłatnie w dniu zawodów do godz. 13:00 ze stoku i
wyciągu „Gryglówka”.  Opłata startowa, za wyjątkiem
sytuacji, gdy zawody zostaną odwołane, nie podlega zwro-
towi.

Zawody zostaną rozegrane wg programu minutowe-
go. Program ogłoszony zostanie w dniu zawodów, ponad-
to będzie dostępny na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kościanie: www.powiatkoscian.pl

Kolejność startów i kategorie wiekowe z podziałem
na ,,kobiety” i ,,mężczyzn”

NARTY
godz. 10:30 na dużym wyciągu:
Kolejność startów
1. - A. urodzeni: 2002 r. i młodsi – Szkoła Podstawowa
klasa I i młodsi
2. – B. urodzeni: 2001-2000- Szkoła Podstawowa klasa
II - III
3. - B. urodzeni: 1999-1997 – Szkoła Podstawowa klasy
IV-VI
4. - C. urodzeni: 1996-1994 – Gimnazjum klasy I-III
5. - I.  urodzeni: 1944 i starsi - 66 lat i więcej
6. – H. urodzeni: 1954-1944, 56-65 lat
7. - G. urodzeni: 1964-1955, 46-55 lat
8. - F.  urodzeni: 1974-1965, 36-45 lat
9. - E.  urodzeni: 1990-1975, 20-35 lat
10. - D. urodzeni:1993-1991, Szkoła Ponadgimnazjalna

SNOWBOARD
A.  urodzeni: 2002- 2000 i młodsi – Szkoła Podstawowa
klasa I-III i młodsi
B.  urodzeni: 1999- 1997- Szkoła Podstawowa klasa IV-
VI
C.  urodzeni: 1996-1994 - Gimnazjum
D.  urodzeni: 1993-1991 – Szkoła Ponadgimnazjalna
E.  urodzeni: 1990-1975, 20 lat – 35 lat
F.  urodzeni: 1974 i starsi, 36 lat i starsi

Szczegółowy regulamin Mistrzostw znajduje się na
stronie internetowej powiatu pod adresem www.powiat-
koscian.pl. Zainteresowanych zawodami prosimy o kon-
takt z Beatą Ratajczak z Wydziału Oświaty i Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie. Numery
telefonów: 0-65 512 70 67, 512 74 33, wew. 28.

Patronat medialny nad zawodami objęła Redakcja
Gazety Kościańskiej i Radio ,,Elka”.                                  bj

W marcu zapraszamy do Zieleńca !
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O ostatnich inwestycjach w Powiatowej Komendzie
Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie z zastępcą
komendanta Powiatowego bryg. Andrzejem Ziegle-
rem rozmawia Bartosz Jankowski

B.J. - Panie Komendancie, ponoć grudzień był dla Ko-
ściańskiej Komendy Straży Pożarnej wyjątkowym mie-
siącem.  Proszę powiedzieć, co w nim wyjątkowego?

A.Z. – Z satysfakcją muszę przyznać, że nie tylko gru-
dzień był dla nas dobrym czasem, ale wręcz cały ostatni
kwartał minionego roku. Był to dobry czas ze względu na
zrealizowane inwestycje. Od końca września do połowy
grudnia trwały prace związane z termomodernizacją
obiektu komendy. Polegały one m.in. na ociepleniu ścian
zewnętrznych, ociepleniu stropodachów, wymianie obró-
bek blacharskich i odgromników. Wartość tych prac to nie-
spełna 350 tys. złotych, z czego ponad 130 tys. złotych
pochodziło z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te
pozyskaliśmy za pośrednictwem powiatu kościańskiego,
który składał stosowny wniosek, reszta pieniędzy pocho-
dziła z budżetu komendy.

B.J . – Budynek w nowej szacie rzeczywiście dobrze się
prezentuje.

A.Z. – Cieszymy się, że udało nam się zrealizować tę
inwestycję. Nowa elewacja z efektownym napisem, her-
bem powiatu i logiem straży jest naszą dobrą wizytówką.
Już niebawem zdobiący budynek herb powiatu i logo wraz
z numerem telefonu alarmowego będą podświetlone.

B.J.- Efekt tego remontu widzi każdy przechodzień.
Czego przechodzień nie zobaczy?

mont infrastruktury teleinformatycznej, wyremontowa-
no maszty radiowe na wieży i wyremontowano jej dach.
Prace te kosztowały 160 tys. złotych. Środki te pochodziły
z budżetu powiatu. Teraz czeka nas jeszcze wyposażenie
techniczne wyremontowanych pomieszczeń.

B.J. – Poza remontami w budynku od grudnia dyspo-
nujecie państwo nowym sprzętem ratowniczym. Sprzęt
do ratownictwa drogowego, którym do tej pory dyspono-
waliście, delikatnie mówiąc, nie był nowoczesny.

A.Z. – Sprzęt, który wykorzystywaliśmy do tej pory
był dobry i sprawny, ale w ciągu lat zmieniła się techno-
logia budowy samochodów, których konstrukcja jest moc-
niejsza. Nowy sprzęt pozwoli nam sprawniej udzielić
pomocy ofiarom wypadków. Poza tym części sprzętu,
choćby teleskopowego rozpieracza kolumnowego, do tej
pory nie mieliśmy. Jest to przyrząd w nowoczesnym ra-
townictwie nieodzowny. Pozwoli nam rozszerzyć meta-
lowe elementy na 120 cm. Często kierowcy mają zablo-
kowane nogi przez uszkodzone pedały. Wśród zakupio-
nego sprzętu jest także urządzenie do ich obcinania.
Zakupiliśmy także nożyce hydrauliczne i pompę hydrau-
liczną ze zwijadłami, a także rzecz której również nie
mieliśmy, piłę szablastą. Dzięki niej możemy przeci-
nać małe rzeczy znajdujące się w trudnodostępnych
miejscach. W szybki sposób możemy odciąć na przy-
kład kierownicę.

B.J. - Ile kosztował ten sprzęt, dzięki któremu kierow-
cy poruszający się po drogach naszego powiatu mogą czuć
się bezpieczniejsi?

A.Z. – Mam nadzieję, że nie będziemy mięli często oka-
zji do tego, by go wykorzystywać w akcji.  Sprzęt ratowniczy
kosztował prawie 100 tys. złotych, z czego 30 tys. złotych
otrzymaliśmy z budżetu powiatu, 65 tys. złotych z lesz-
czyńskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a 5
tys. złotych od Stowarzyszenia „Stop Śmierci”.

Dobry kwartał
dla straży

Część sprzętu ratowniczego, w który zainwestowano prawie
100 tys. złotych. Od grudnia strażacy mają nowy samochód.

W wyremontowanych pomieszczeniach będzie zintegrowa-
ne stanowisko kierowania.

Nowa elewacja z efektownym napisem, herbem powiatu i logiem straży jest naszą dobrą wizytówką.

B.J. – Komenda pod koniec roku wzbogaciła się o sa-
mochód. Do czego będzie służył?

A.Z.  - Nasz nowy volkswagen to lekki, ratowniczo –
rozpoznawczy samochód, który posiada funkcję do ograni-
czania skażeń ropopochodnych na szlakach komunikacyj-
nych i ciekach wodnych. Wyposażenie samochodu stanowi
między innymi pneumatyczny zbiornik ściekowy na 1000
litrów,  odporny na działanie substancji ropopochodnych.

B.J. - Czyli można powiedzieć, że to także inwestycja
w bezpieczeństwo ruchu drogowego?

A.Z. - Tak, zdarzają się wypadki, przede wszystkim na
drodze krajowej nr 5, w wyniku których zbiorniki paliwowe
samochodów zostają uszkodzone. Ten sprzęt da nam moż-
liwość bezpiecznego zbierania paliwa. Uzupełnieniem tego
sprzętu jest również zakupiony odsysacz  substancji nie-
bezpiecznych, czyli taki specjalny odkurzacz na różnego
rodzaju zawiesiny, pyły, czy inne stałe nieczystości. Ponad-
to zakupiliśmy lance uszczelniające i węże uszczelniające.
Wypełnia się je powietrzem i w razie potrzeby blokuje szcze-
liny przez które wypływają niebezpieczne substancje.

B.J. - Skąd pochodziły pieniądze na zakup samochodu
i czy w tym roku również planujecie Państwo podobną
inwestycję?

A.Z. – Znaczącą część pieniędzy, 70 tys. złotych otrzy-
maliśmy w ramach dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i również w tym
przypadku, podobnie jak przy remoncie elewacji, wniosek
o dotację składał powiat kościański. Pozostałe 68 tys. zło-
tych wyłożyliśmy z budżetu komendy. Jeśli mówimy o przy-
szłych inwestycjach, to musimy myśleć o nowym średnim
samochodzie gaśniczym i wymianie samochodu ratownic-
twa wodnego. Chcielibyśmy także wyremontować część
placu za komendą, garaże i klatkę schodową. Czy ten rok
będzie tak dobry jak ostatni kwartał roku poprzedniego,
czas pokaże.

bryg. Andrzej Ziegler - zastępca komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

A.Z. - Nie zobaczy wyremontowanych pod potrzeby zin-
tegrowanego stanowiska kierowania pomieszczeń na dru-
gim piętrze komendy. Remont pozwolił wygospodarować
na tym piętrze salę dyspozytorską, pomieszczenia socjal-
ne i biurowe  także dla potrzeb  zarządzania kryzysowego.

B. J. - Kiedy takie stanowisko powstanie?
A.Z. – Zintegrowane stanowisko kierowania powsta-

nie jeszcze w tym roku. Będą w nim pełnić służbę dyspo-
zytor ratownictwa medycznego i dyspozytor straży pożar-
nej.  W ramach wspomnianego remontu pod potrzeby sta-
nowiska kierowania wykonano poza pomieszczeniami re-
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w lutym w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.
1. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 1 lutego 2010
2. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 2 lutego 2010
3. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 3 lutego 2010
4. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 4 lutego 2010
5. Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 5 lutego 2010
6 Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 6 lutego 2010
7. Apteka – Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 7 lutego 2010
8. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 8 lutego 2010
9. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 9 lutego 2010
10. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 10 lutego 2010
11. Medyk Kościan ul. Wolności 27 11 lutego 2010
12. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 12 lutego 2010
13. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 13 lutego 2010
14. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 14 lutego 2010
15. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 15 lutego 2010
16. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 16 lutego 2010
17. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 17 lutego 2010
18.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 18 lutego 2010
19. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 19 lutego 2010
20.Św. Łukasz Kościan ul. Szkolna 54 20 lutego 2010
21. Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 21 lutego 2010
22. Apteka  - Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 22 lutego 2010
23. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 23 lutego 2010
24. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 24 lutego 2010
25. Grodzka Kościan ul. Bączkowskiego 3 25 lutego 2010
26. Medyk Kościan ul. Wolności 27 26 lutego 2010
27. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 27 lutego 2010
28. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 28 lutego 2010
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

Apteki w powiecie

powiat Koœciañski

Niewiele mamy opracowań o udziale kobiet w zrywach
narodowowyzwoleńczych Polaków w XIX i XX wieku. (…)
Symbolem bohaterstwa kobiet polskich walczących o nie-
podległość stała się postać Emilii Plater (1806-1831), która
początkowo walczyła w oddziale partyzanckim na Żmudzi,
a później pod rozkazami generała Dezyderego Chłapowskie-
go rodem z Turwi pod Kościanem.

(…) Zupełnie natomiast nieznana, czy też zapomniana
jest wielka patriotka i uczestniczka Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919 roku – Aleksandra Bukowiecka z Cicho-
wa, zamęczona za udział w powstaniu przez hitlerowskiego
okupanta. (…)

Młodość i rodzina
Aleksandra Bukowiecka urodziła się 8 grudnia 1890 roku

w Oporowie w ówczesnym powiecie leszczyńskim. Była córką
ziemianina Ignacego Dzierżykraj-Morawskiego i Julietty z
Lubińskich. Już od najmłodszych lat pociągała ją praca spo-
łeczna (oświatowa). Gimnazjum kończyła w dalekiej Koło-
myi (w zakładzie klasztornym), uzyskując w czerwcu 1910
roku maturę. Podczas przerw wakacyjnych organizowała w
rodzinnej miejscowości naukę języka polskiego i religii dla
dzieci wiejskich. Nie spodobało się to oczywiście władzom

pruskim i w 1908 roku została aresztowana. Na szczęście
po jednodobowej „odsiadce” ojciec z dużymi trudnościami
zdołał uzyskać jej zwolnienie.

Aleksandra bardzo wcześnie wyszła za maż, bo już w
dwa miesiące po uzyskaniu matury, w czerwcu 1910 roku.
Jej towarzyszem życia został znacznie od niej starszy Mie-
czysław Bukowiecki, właściciel majątku w Cichowie w po-
wiecie kościańskim. (…) Właśnie w tym dworku zamieszka-
ła młodziutka dziewiętnastoletnia wówczas pani Aleksan-
dra, będąc w zasadzie odciętą od świata. Pragnąc, bowiem
uniknąć „najazdu obcych” jej małżonek do końca swego życia
wzbraniał się przed budową jakiejkolwiek szosy, czy drogi
bitej. Z Bieżynia, gdzie znajdowała się stacja kolejowa, Ci-
chowo miało połączenie, poza trudno przejezdną drogą polną,
tylko za pomocą kolejki wąskotorowej o konnym zaprzęgu.

W rok po ślubie państwu Bukowieckim urodziło się pierw-
sze dziecko – syn August, a zaraz po nim kolejny syn Ignacy.
Nadszedł rok 1914, a wraz z nim wybuch wielkiej wojny.
Mieczysław Bukowiecki jako podporucznik rezerwy, wcielo-
ny został do armii niemieckiej w szeregach, której podczas
wojny dosłużył się stopnia podpułkownika (…) W drugim
roku wojny rodzina powiększyła się o trzeciego syna – Le-
ona. Jesienią 1918 roku klęska Niemiec stawała się coraz
bardziej oczywista. Znajdujące się na uboczu Cichowo było
doskonałym miejscem do pracy konspiracyjnej. Dostrzegła
to i znakomicie wykorzystała Aleksandra Bukowiecka.

Niepodległość
Po zawarciu przez Niemcy 11 listopada 1918 roku rozej-

mu, podpułkownik Bukowiecki nie powrócił do domu, udając
się do Warszawy, gdzie organizowane było odradzające się
Wojsko Polskie. Do Cichowa powracali natomiast z wojny
mieszkańcy wsi i pracownicy majątku, z których kilku do-
służyło się stopni podoficerskich, między innymi kowal ci-
chowski – Władysław Sypniewski i zatrudniony we dworze
Franciszek Kaźmierczak. Inicjatywę przejęła teraz Aleksan-
dra Bukowiecka. Z jej rąk F. Kaźmierczak otrzymał pienią-
dze, za które zakupił broń przechowywaną w dworskich piw-
nicach. Ze służby oraz mieszkańców Cichowa, Łagowa i Bie-
żynia pani Aleksandra zorganizowała oddział powstańczy,
którego szkoleniem zajęli się W. Sypniewski i F. Kaźmier-
czak. Ćwiczenia prowadzono na polance obok parku dwor-
skiego.

Wkrótce Bukowiecka nawiązała kontakt z Lubiniem,
gdzie oddział zbrojny organizowali Stanisław Jasiecki, Ste-
fan Kaźmierczak, Józef Fryder i Zygmunt Pawłowski. Połą-
czone oddziały, prowadząc wspólne ćwiczenia, przyjęły na-
zwę kompanii lubiąskiej. Jak wspomina Z. Pawłowski: „Wy-
datnej pomocy doznała organizacja ze strony pani Aleksan-
dry Bukowieckiej, właścicielki Cichowa. Już od samego za-
rania, kiedy nadeszła wieść o rewolucji, mieliśmy dzięki zde-
cydowanemu stanowisku tej wielkiej idealistki i gorącej
patriotki dane do rozporządzania lokalami, gościńcami i

stajnią w Cichowie, co ułatwiło nam wielce pracę i komuni-
kowanie się z okolicą.

W pierwszych dniach stycznia 1919 roku Ziemia Kościań-
ska była już wolna, a władza przeszła w ręce polskich rad
ludowych. Na wieży lubińskiego klasztoru synowie Aleksan-
dry – August i Ignacy, wywiesili od dawna przechowywany w
Cichowie sztandar polski (trochę, co prawda odbiegający od
normy, ponieważ biało-amarantowy, z białym orłem ze złotą
koroną, trzymającym w łapach miecz i jabłko królewskie,
który zaginął podczas okupacji).

Na 8 stycznia wyznaczona została zbiórka ochotników
okręgu lubińskiego. Ze zgłaszających się utworzono kompa-
nię powstańczą, która następnego dnia pod dowództwem
sierż S. Kaźmierczaka udała się na front leszczyński pod
Kąkolewo. Z oddziałem na powózce jechała pani Aleksan-
dra, powracając jednak wkrótce do Cichowa. O świcie 10
stycznia kompania starła się z oddziałem Grenzschutzu.
Nieprzyjaciela wprawdzie odparto, ale poniesiono także
pierwsze straty. Poległo, bowiem dwóch powstańców (Stani-
sław Grześkowiak i Stanisław Jędrowiak), kilku zostało
rannych, a dwóch dostało się do niewoli.

Z chwilą powstania frontu, który przyjął nazwę Grupy
„Leszno”, kompania lubińska weszła w skład odcinka „Paw-
łowice”, a następnie w skład formowanego w tym rejonie 6
pułku strzelców Wlkp. Wśród powstańców Grupy „Leszno”
Aleksandra Bukowiecka zyskała sobie dużą popularność i
ogromną sympatię. Jej zasługą był nie tylko współudział w
sformowaniu kompanii lubiąskiej, ale także systematyczne
dostawy dla frontu żywności i pomoc sanitarna dla polo-
wych punktów opatrunkowych. Za zasługi poniesione w cza-
sie powstania odznaczona została Medalem Niepodległości
i Medalem za wojnę lat 1918-1921. Najwyżej ceniła sobie
jednak przyznana jej Odznakę Pamiątkową Grupy „Lesz-
no”, z którą związana była bezpośrednim działaniem.

W wolnej Polsce
W okresie międzywojennym udzielała się w organiza-

cjach kombatanckich. Szczególnie związana była z Kołem
Związku Powstańców Wielkopolskich w Lubiniu, przyczy-
niając się do ufundowania sztandaru, którego losy są nie-
stety nieznane.

Do śmierci męża (w 1931 r.) urodziła jeszcze troje dzieci:
Jadwigę, Natalię i Juliana. Swój czas dzieliła między wy-
chowaniem dzieci, a pracą społeczną. „Jedno jest pewne –
wspomina syn Leon – nie urodziło się dziecko w Cichowie
bez jej obecności, starano się o to, aby była matką chrzestną,
czasem dawano imiona dzieciom takie, jakie wybierała dla
nas. Leczyła choroby, często przesiadywała wiele godzin przy
łożu ludzi ciężko chorych, zawoziła ich do szpitala”. Ta ścisła
więź ze wsią zaczęła się jednak rwać wraz z narastającym
kryzysem gospodarczym, szczególnie po śmierci jej męża.

1939
Nadszedł rok 1939, a we wrześniu napaść Niemiec hitle-

rowskich na nasz kraj. Młodszy syn Ignacy, jako podporucz-
nik rezerwy powołany został do 7 pułku strzelców konnych w
Poznaniu na stanowisko dowódcy plutonu działek przeciw-
pancernych. Poległ 15 września podczas walk o Brochów. Prze-
kazana do Cichowa wiadomość o śmierci syna załamała
matkę. Dalsze nieszczęścia miały wkrótce nadejść.

Na początku października Aleksandra Bukowiecka, jako
uczestniczka Powstania Wielkopolskiego, została przez hi-
tlerowców aresztowana. Użyto przy tym podstępu wzywając
ją do Kościana rzekomo w celu omówienia sprawy majątku.
Do Cichowa powrócił tylko powożący wolantem stangret Sta-
nisław Kaliszan. Wkrótce skonfiskowano także dworek i
majątek, a resztę rodziny wysiedlono.

Aleksandra Bukowiecka osadzona została początkowo
w kościańskim więzieniu, a następnie przewieziona do wię-
zienia przy ul. Młyńskiej w Poznaniu i poddana bezlitosnym
torturom. Pod koniec listopada przeniesiono ją do Fortu VII,
gdzie po kilku miesiącach przesłuchań i dalszych torturach
została 12 kwietnia zamordowana. Miejsce pochowania jest
nieznane. Tylko na przyklasztornym cmentarzu w Lubiniu
znajduje się jej symboliczna mogiła.

Wojny nie przeżył także najstarszy syn August, niezwy-
kle utalentowany, ale słabego zdrowia. Z tego względu nie
został powołany do wojska. Mieszkając w Warszawie brał
(…) udział w przygotowaniach stolicy do obrony. Po kapitu-
lacji Warszawy związał się z lewicą konspiracyjną, z którą
już uprzednio sympatyzował. Aresztowany jesienią 1940
roku w łapance na Żoliborzu wywieziony został do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Zmarł tam po kilku tygo-
dniach z wyczerpania. Z siedmioosobowej rodziny w latach
wojny i okupacji aż trzech jej członków straciło życie. Pozo-
stali wojnę przeżyli zamieszkując w kraju i za granicą.
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Aleksandra z Cichowa

Aleksandra Bukowiecka z dziećmi, fotografia wykonana w
1917 roku, zbiory M. Lajszner.


