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Samorz¹dowyOrêdownik

Powiat Kościański zajął II miejsce w konkursie Samo-
rządowy Lider Zarządzania 2008, w kategorii Usługi Tech-
niczne, w dziedzinie Transport.

Konkurs był elementem obszernego projektu „Budowa-
nie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego
dostarczania usług publicznych (2007-2011)”. Współfinan-
sują go Norwegowie w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego (NMF). Organizatorami są Związek Miast
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów
Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regional-
nych. Konkurs realizowany jest cyklicznie - co roku. Przed-
miotem ocenianych projektów jednego roku są usługi spo-
łeczne, następnego - techniczne.

Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2008. Usłu-
gi techniczne” obejmował trzy dziedziny: gospodarkę miesz-
kaniową, transportu (drogowy i komunikację publiczną) oraz
gospodarkę komunalną (sektor wodno-kanalizacyjny, gospo-
darkę odpadami). Projekty konkursowe oceniane były we-
dług pięciu podstawowych kryteriów: innowacyjności, sku-
teczności, efektywności kosztowej, integracji z systemem za-
rządzania strategicznego danej jednostki oraz możliwości
zastosowania rozwiązania w innych samorządach.

Do konkursu mogły przystąpić wszystkie samorządy lo-
kalne, weryfikacji dokonywano w następujących grupach:
miasta na prawach powiatu i miasta powyżej 50 000 miesz-
kańców; powiaty ziemskie, gminy wiejskie; miasta małe i
średnie. Powiat Kościański zajął II miejsce w kategorii po-
wiatów ziemskich.

Powiat Kościański zgłosił projekt pod nazwą: ”Działa-
nia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go w latach 2004-2013”.  Konkurs ma charakter głównie pre-
stiżowy. Cieszymy się, że nasz projekt znalazł się wśród 17
finalistów – mówi Andrzej Jęcz – Starosta Kościański. Przy
ocenie zgłoszonego przez nas projektu pozytywnie oceniono nie
tylko wiele zrealizowanych do tej pory i planowanych przez
powiat na najbliższe lata inwestycji drogowych realizowa-
nych głównie w mieście Kościanie, czy program zadrzewienia
dróg śródpolnych opracowany w tym roku, ale przede wszyst-
kim to, że działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa i
ruchu drogowego skupiają wokół siebie szereg instytucji na-
szego powiatu. Są to gminy, Komenda Powiatowa Policji, Sto-
warzyszenie „Stop śmierci”, Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej, Zarząd Dróg Powiatowych, Ochotnicze
Straże Pożarne i środki masowego przekazu.  Na tym polega,
w ocenie komisji konkursowej, nowatorstwo naszych działań
– wyjaśnia starosta kościański. Finał konkursu i wręczenie
dyplomów odbyło się podczas konferencji organizowanej 18
czerwca przez senacką  Komisję Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej oraz Związku Miast Polskich w
Senacie RP. Konferencji patronował wicemarszałek senatu
Marek Ziółkowski.                                                                  bj

Powiat Kościański
– liderem

Odpowiedź na tak postawione pytanie pomogą dać
dane statystyczne, z którymi niedawno zapoznali się człon-
kowie Rady Powiatu Kościańskiego.

Dokonano analizy porównawczej czterech wskaźników
z lat 2006-2007. Był to wskaźnik ubóstwa – oceniony na
podstawie wielkości wypłacanych świadczeń socjalnych,
kolejne wskaźniki to wskaźnik ilości osób zatrudnionych
w powiecie kościańskim, ilości firm na terenie powiatu
kościańskiego, i wskaźnika mówiącego o sumie podatku
dochodowego od osób prawnych.

Czy Powiat Kościański
rozwija się gospodarczo?

Przedstawiamy Państwu informacje na temat tych
danych:
I. Wskaźnik ubóstwa
Obliczając wskaźnik ubóstwa wzięto pod uwagę sumę
świadczeń socjalnych wypłaconych mieszkańcom Powia-
tu Kościańskiego z podziałem na gminy w przeliczeniu na
1 mieszkańca w latach 2006-2007.
 W punkcie I. wykorzystano dane z ośrodków pomocy spo-
łecznej powiatu kościańskiego.

cd. str. 7

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę remon-
tu skrzyżowania ulicy Łąkowej, Północnej i Gostyńskiej
w Kościanie. Na skrzyżowaniu tym powstanie rondo.
Wartość inwestycji wynosi ponad 1 milion 950 tysięcy
złotych. Jest to droga wojewódzka, ale remont wesprze,
kwotą 260 tys. złotych Starostwo Powiatowe w Kościa-
nie, także samorząd Miasta Kościana, który przezna-
czył na ten cel kwotę 250 tys. złotych. Bardzo zależało
nam na remoncie tego niebezpiecznego skrzyżowania –
mówi Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Wielokrotnie w
rozmowach z przedstawicielami Wielkopolskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich podkreślaliśmy, że jest on niezbęd-
ny. Spotykaliśmy się ze zrozumieniem, ale przeszkodą był
brak funduszy. Dzięki naszym staraniom, dobrze przygo-
towanej przez Zarząd Dróg Powiatowych dokumentacji,
którą przekazaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich uda-
ło się pozyskać kwotę 900 tys. złotych z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, w ramach III edycji Programu Li-

Przetarg na rondo rozstrzygnięty

Rondo zostanie wybudowane dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie, Urzędu Miasta Kościana i Urzędu
Marszałkowskiego.

kwidacji Miejsc Niebezpiecznych realizowanego w latach
2006-2008. Nim nasz wniosek został rozpatrzony pozy-
tywnie to samorząd powiatowy, a także miejski w swoich
budżetach zabezpieczył środki na tą inwestycję. Pozostałą,
znaczącą kwotę ponad 540 tys. złotych przekaże na budo-
wę ronda Zarząd Dróg Wojewódzkich – informuje Staro-
sta Kościański.

Prace rozpoczną się 4 sierpnia. Pierwszy etap prac
to prace przy przyłączach gazowych, elektrycznych i te-
lekomunikacyjnych. W związku z tym, że nie będą one
utrudniały ruchu pojazdów, na czas ich trwania drogi
będą otwarte. W chwili, gdy rozpocznie się pierwszy etap
prac na drodze ruch pojazdów na skrzyżowaniu będzie
utrzymywany tak długo jak to będzie możliwe. W pierw-
szym etapie prac ruch zostanie zamknięty tylko na dro-
gach powiatowych – ulicach Północnej i Łąkowej. Ruch
na drodze wojewódzkiej – ulica Gostyńska – zostanie
zamknięty najpóźniej.                                                        bj
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miasto Koœcian

Minister Sportu i Turystyki przyznał miastu Ko-
ścian 200 tys. zł dofinansowania na budowę boiska
sportowego przy Zespole Szkół nr 2 na Os. Piastow-
skim. To finansowe wsparcie miasto otrzymało w ra-
mach ministerialnego programu „Budowa wielofunk-
cyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzie-
ci i młodzieży”.

Boisko dla „dwójki”
- Zgodnie z założeniami programu, ministerstwo sfi-

nansuje maksymalnie 50% kosztów inwestycji, przy czym
nie może to być więcej niż przyznane 200 tys. zł. Resztę
nakładów poczyni miasto - informuje Burmistrz Michał
Jurga. – jak najszybciej przystępujemy do procedury prze-
targowej, ponieważ program zakłada, że boisko musi po-
wstać jeszcze w tym roku.

Decyzja o wybudowaniu nowe-
go boiska przy ZS nr 2 jest uza-
sadniona z wielu względów. Osie-
dle Piastowskie to rozległe blo-
kowisko, a przyszkolne boiska są
w fatalnym stanie, co uniemożli-
wia bezpieczne uprawianie spor-
tu. To z kolei, przekłada się na
zmniejszenie zainteresowania
czynnym wypoczynkiem wśród
dzieci i młodzieży. Wybrana lo-
kalizacja boiska pozwoli odwró-
cić te negatywne tendencje.

Na nowym boisku o wymia-
rach 28 x 44 m, o nawierzchni ze
specjalnego tworzywa poliureta-
nowego ograniczającego ryzyko
urazów, jeszcze w tym roku bę-
dzie można grać w piłkę ręczną,
nożną, koszykówkę i siatkówkę.

Burmistrz Michał Jurga zaprasza 15 sierpnia o godz.
12.00 wszystkich mieszkańców oraz przedstawicieli or-
ganizacji i stowarzyszeń do wspólnego uczczenia pamięci
rodaków, którzy przelali krew za Ojczyznę. Uroczystość
odbędzie się przy pomniku Obrońców Rzeczypospolitej na
starym cmentarzu parafialnym przy ul. Bączkowskiego w
Kościanie.

Po południu zapraszamy na Rynkek na okolicznościo-
we występy. O godz. 17.00 odbędzie się koncert Capelli
Zamku Rydzyńskiego, a o 19.00 - II Międzynarodowe Spo-
tkania Folklorystyczne „Pociągiem do folkloru”, podczas
których wystąpią zespoły z Serbii, Włoch, oraz „Żeńcy
Wielkopolscy” z Nietążkowa.

Pamięci poległych

Wakacje to „gorący” czas na kościańskich drogach. W
lipcu zakończyły się postępowania przetargowe na prze-
budowę trzech gruntowych ulic w Kościanie: Bukowej, Cho-
ciszewskiego i Prostej. Budowę ulicy Chociszewskiego re-
alizować będzie firma MATT z Tarnowa Podgórnego, na-
tomiast przetargi na ul. Bukową i ul. Prostą zostaną roz-
strzygnięte po zamknięciu numeru Orędownika.

– Mieszkańcy tych ulic od lat czekają na ich utwardze-
nie, dlatego chcemy te remonty zrealizować jeszcze w tym
roku – wyjaśnia Burmistrz Michał Jurga. – Na wszyst-
kich trzech ulicach planujemy nawierzchnię z kostki beto-
nowej zarówno na jezdni, jak i na chodnikach. W połowie
lipca oddana została do użytku ulica Słowackiego. Na in-
westycję miasto przeznaczyło 366.863 zł.

- Na 200 mb drogi i chodników położona została kostka
brukowa. Wykonane zostały także zatoczki dla parkują-
cych, a wzdłuż jezdni posadzono 48 akacji kulistych oraz
krzewy z gatunku irga i berberys – informuje Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności Gospo-
darczej Jerzy Frąckowiak.

Wśród tegorocznych inwestycji zaplanowano także bu-
dowę 400 mb jednostronnego chodnika oraz montaż oświe-
tlenia na ul. Kaźmierczaka. Prace te ruszą jesienią.

Jeszcze w wakacje ma ruszyć budowa ronda na skrzy-
żowaniu ul. Łąkowej, Gostyńskiej i Północnej. Wartość za-
dania wyniesie ponad 1 milion 950 tysięcy złotych. Inwe-
stycję współfinansują samorządy miasta (250 tys.) i po-
wiatu (260 tys.) oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich (540
tys.). Pozostałe środki pochodzą z Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych na lata 2006 – 2008.

Przetargi na drogi

Na koniec wakacji pla-
nowane jest uruchomienie
w Kościanie Strefy Płatne-
go Parkowania obsługiwa-
nej przez parkometry. Prze-
targ na uruchomienie 13
automatów oraz komplek-
sową administrację Strefy
ogłosiły wspólnie samorzą-
dy Miasta Kościan i Powia-
tu Kościańskiego.

Biuro Strefy Płatnego
Parkowania a czynne będzie
w godzinach pracy strefy, czy-
li od poniedziałku do piątku
w godz. 10 – 18.00 i w soboty
w godz. 9.00 – 13.00.

Uruchomienie parko-
metrów nie spowoduje
zmiany obszaru strefy,

Wkrótce parkometry

ani wysokości pobieranych opłat. Pozostanie też moż-
liwość wykupienia abonamentów miesięcznych. Zmie-
ni się natomiast sposób opłacania postoju. Aby zapła-
cić za prakowanie trzeba będzie w najbliższym parko-
metrze zakupić bilet i umieścić go w widocznym miej-
scu za przednią szybą. Należy pamiętać, że automaty
nie wydają reszty, natomiast czas naliczany jest pro-
porcjonalnie do wrzuconej sumy. Szczegółowe informa-
cje o Strefie Płatnego Parkowania na stronie www.ko-
scian.pl

Burmistrz Miasta Kościana

informuje, że w dniu 11 sierpnia 2008 r.
odbędzie się przetarg ustny

na wydzierżawienie na okres 3 lat lokalu
znajdującego się w budynku

położonym w Kościanie na zapleczu
Al. Kościuszki 5B

(była siedziba Straży Miejskiej)
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana,
położonego na nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym 1969/12 o powierzchni 42,2 m2.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Kościanie oraz zamiesz-
czona na stronie: www.koscian.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim, pok. 202, tel. 065 512 14 66 wew. 303.

Kryta Pływalnia w Kościanie zaprasza dzieci i mło-
dzież z terenu powiatu kościańskiego do skorzystania z
wakacyjnej oferty. W okresie od 23.06.2008 r. do
24.08.2008 r. od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 -
15.00 przedszkolaki oraz uczniowie z ważną legitymacją
szkolną, zamieszkujący na terenie powiatu kościańskie-
go, za jedną godzinę na basenie płacą tylko 2,00 zł. Bliż-
szych informacji udziela MOS, tel. 065 512 04 77.

Rada Osiedla Jagiellońskie w terminie do 4 do 8 sierp-
nia br. organizuje dla dzieci szkoły podstawowej „Wesołe
wakacje”. Spotkanie inaugurujące: godz. 10.00 na boisku
piłki plażowej, a w razie niepogody lub deszczu, w szkole.

Wakacyjne pływanie

Wesołe Wakacje

Gdy wiosną i latem idziemy na spacer,
nasze oczy cieszą kolorowe kwiaty w doni-
cach i na klombach. Chętnie przysiadamy
na ławkach, wśród zielonych drzew i krze-
wów. Lubimy ładne, zadbane miejsca. Aby
uprzyjemnić mieszkańcom oraz przyjezd-
nym pobyt w Kościanie, władze miasta
sukcesywnie odświeżają i upiększają róż-
ne części miasta.

- Bratki z kwietniowego nasadzenia wy-
mieniliśmy m.in.  na begonie, turki i trawy
ozdobne, a na mostach i Pl. Niezłomnych
zakwitły pelargonie – wylicza Jerzy Frąc-
kowiak, Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Działalności Gospodar-
czej. - W ramach zagospodarowania tere-
nów zielonych ustawiliśmy nowe kosze i
ławki i nasadziliśmy roślinność przed Bi-
blioteką Miejską, a Wojewódzki Szpital
otrzymał od miasta dofinansowanie na od-
nowienie skwerku przed wejściem od al. Ko-
ściuszki.

Ponadto, w lipcu dokonano wymiany 3
najbardziej zniszczonych słupów ogłosze-
niowych, a jeden ustawiono w nowym miej-
scu – na ul. Północnej, w pobliżu ronda na
ul. Poznańskiej. Przy okazji przypomina-
my, że słupami administruje Kościański
Ośrodek Kultury (065 512 05 75), a umiesz-
czanie na nich ogłoszeń jest odpłatne.

Więcej kwiatów w mieście
Już niedługo przy ZS nr 2 powstanie podobne boisko jak w Raszynie
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gmina Koœcian

W maju tego roku budynek Urzędu Gminy Kościan po-
większony został o nowooddaną  do użytku część. Konse-
kwencją tego była konieczność reorganizacji pracy Urzę-
du, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka
Sportu i Rekreacji polegająca na zmianie lokalizacji nie-
których biur.

Wchodząc więc od ulicy Łąkowej do nowej części bu-
dynku możemy znaleźć w niej biura pracowników odpo-
wiedzialnych za świadczenia rodzinne oraz zaliczki ali-
mentacyjne. Nowe, przestronne pomieszczenia z pewno-
ścią usprawnią prace w okresach składania wniosków,
kiedy to nasi pracownicy muszą służyć poradą wielu inte-
resantom. Na parterze nowej części budynku znajduje się
też Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Drugie wejście od ulicy Łąkowej pozwala nam znaleźć
się w części zajmowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Wchodząc wejściem od ulicy Młyńskiej załatwimy
wszystkie sprawy związane z działalnością Urzędu. Jed-

Zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy
nak i tutaj należy zwrócić uwagę na zaistniałe zmiany.
Przede wszystkim wszelkie sprawy podatkowe związane
z podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym, a tak-
że zwrotem podatku akcyzowego od nabytego na działal-
ność rolniczą paliwa, załatwiać można w biurze numer 7
(wcześniej biuro to zajmowane było przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej). W biurze nr 6 natomiast zała-
twiane są sprawy opłat za wodę i ścieki. Tam też pełni
swoją funkcję zatrudniony od 1 lipca inspektor ds. kon-
troli zewnętrznej. Stanowisko ds. oświaty, zajmujące się
też refundacją kosztów kształcenia młodocianych oraz
stypendiami szkolnymi dla uczniów, znajduje się w biu-
rze nr 12. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany
ułatwią i usprawnią pracę, a także skrócą czas oczekiwa-
nia interesantów na przyjęcie przez pracowników Urzędu
i w konsekwencji przyczynią się do szybszego załatwienia
ich spraw.

Małgorzata Krupka
Sekretarz Gminy Kościan

Wójt Gminy Kościan informuje,
że ogłoszono następujące
przetargi nieograniczone:

Rozbudowa szkoły
w Kiełczewie budynek
w Kokorzynie.

21 lipca 2008 roku ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na budowę sali gimnastycznej przy budyn-
ku szkolnym w Kokorzynie. Wymiary sali gimna-
stycznej wynoszą 12,20 m szerokości  na 22,00 m.
Powierzchnia zabudowy wynosi 636,90 m2. Reali-
zacja zadania przewidziana jest w terminie do 31
lipca 2009r.

Budowa budynku
mieszkalno-socjalnego
położonego przy ul. Słonecznej
w Kurzej Górze.

24 lipca 2008 roku  został ogłoszony przetarg
nieograniczony na budowę budynku mieszkalno-so-
cjalnego położonego przy ul. Słonecznej w Kurzej
Górze. Budynek posiada 12 mieszkań, w tym jedno
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Całko-
wita powierzchnia zabudowy wynosi 612,30 m2.
Termin zakończenia budowy ustalono na koniec lip-
ca 2009r.

Zakończono budowę ścieżki rowerowej o długości
1680m od lasu w Racocie do mostu na Obrze przed
Gryżyną. Wcześniej Nadleśnictwo w Kościanie przy-
gotowało pas pod budowę tego odcinka. Inwestycja
kosztowała 273 500 zł i była finansowana z budżetu
Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie (200 tys.) i
Gminy Kościan (pozostała część). Tym samym połą-
czono ścieżką rowerową Racot z Gryżyną, co z pewno-
ścią sprawi, że przejazd na tym odcinku będzie bez-
pieczny dla turystów rowerowych, zwłaszcza licznie
przemieszczających się w okresie letnim do ośrodka
wypoczynkowego w Nowym Dębcu. Trwają prace przy-
gotowawcze (mapy + dokumentacja) nad ostatnim eta-
pem ścieżki rowerowej z Kościana do Nowego Dębca
na odcinku od Gryżyny.                                                 (md)

Œcie¿ka rowerowa
Racot – Gry¿yna

W niedzielne popołudnie 20 lipca ro-
zegrano na nieczynnej linii kolejowej
przy dworcu w Racocie eliminacje III Mi-
strzostw Wielkopolski w Wyścigach
Drezyn Ręcznych. Zawody rozegrano na
dystansie 400 metrów. Zwyciężyła, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, osada ze
Starego Lubosza (Lubuszczaki) w skła-
dzie Fabian Stanisławiak, Sebastian
Stanisławiak, Andrzej Langner i
Łukasz Trawiński, w czasie 1 minuta i
8,38 sekundy, przed ekipami Sami Swoi
Katarzynin (Krystian Grys, Zbigniew
Grys, Łukasz Lubiński, Eugeniusz Szu-
kała) i Diabły Racot (Grzegorz Boro-
wiak, Miłosz Kaczmarek, Marek Klak,
Patryk Grygier). Zawodnicy najlepszej
załogi otrzymali markowe zegarki, a
trzy najlepsze drużyny prawo startu w
Finałach Mistrzostw Wielkopolski, któ-
re odbędą się 10 sierpnia 2008r. w Ju-
trosinie. Najlepsza osada kobieca (Sto-
krotki z Darnowa - Wanda Szczepaniak,
Aldona Kasińska, Danuta Wasilewska,
Magdalena Adamczak) otrzymała na-
grodę  Wójta Gminy Kościan – obiad w
restauracji. Organizatorami zawodów
byli Fundacja „Gościnna Wielkopolska”,
Międzygminny Związek Turystyczny
„Wielkopolska Gościnna” oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji Gminy Kościan przy
pomocy OSP Racot oraz wsparciu finan-
sowym Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu.                                         (md)

Zawody
drezynowe
w Racocie

„Lubuszczaki” na finiszu.

Stokrotki z Darnowa z właścicielem drezyny.
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ATRAKCYJNE  GRUNTY
NA  SPRZEDAŻ

Burmistrz
Miasta Kościana

ogłasza
pierwszy publiczny,

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w
Kościanie przy ul. Śmigielskiej, oznaczonej jako
działka o nr 3941/31 o pow. 2.27.54 ha, zapisana w
KW 36098.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, nieruchomość przezna-
czona jest pod usługi, obsługę firm, biura, salony sa-
mochodowe.
Na nieruchomości znajduje się zbiornik wody oraz
ciek melioracyjny i obciążona jest obowiązkiem za-
pewnienia dostępu do podziemnych mediów prze-
biegających wzdłuż ul. Śmigielskiej (gazociąg oraz
dwa kable telekomunikacji).
Cena wywoławcza: 1 400 000,00 zł + podatek VAT
w wys. 22 %, wadium 100 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2008
r. o godz. 11 00  w pokoju nr 203 (II piętro) Urzędu
Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłace-
nie wadium w podanej wyżej wysokości na konto
Urzędu Miejskiego nr: 29 1610 1188 0011 5153
2000 0011 Bank Spółdzielczy w Kościanie. Wadium
winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu
11.09.2008 r. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie zo-
stał ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie
wypłacone niezwłocznie przelewem na wskazane
przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać do-
wód tożsamości, dowód wpłaty wadium,
a osoba reprezentująca osobę prawną bądź osobę
fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnic-
twem.
W Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Gminnego Urzędu Miejskiego w Kościanie, pokój
203 (tel.65 512 14 66 w. 304) można uzyskać wszel-
kie informacje związane z tym przetargiem.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z waż-
nych przyczyn.

ATRAKCYJNE GRUNTY NA SPRZEDAŻ
Burmistrz Miasta Kościana

o g ł a s z a
następujące publiczne, nieograniczone przetargi ustne:

1. Pierwszy przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami,
położonych w Kościanie na zapleczu ul. Łąkowej, zapisanych w Kw 37016, stanowiących własność Gminy Miej-
skiej Kościana:
- 3371/26 o pow. 0.05.93 ha cena wywoławcza 59 300,00 zł
- 3371/27 o pow. 0.05.93 ha cena wywoławcza 59 300,00 zł
- 3371/28 o pow. 0.05.32 ha cena wywoławcza 53 200,00 zł
- 3371/29 o pow. 0.05.88 ha cena wywoławcza 58 800,00 zł
- 3371/30 o pow. 0.06.52 ha cena wywoławcza 65 200,00 zł
- 3371/31 o pow. 0.08.46 ha cena wywoławcza 84 600,00 zł
Wadium w wys.10 000,00 zł na jedną działkę.
Ceny uzyskane w wyniku przetargu będą powiększone o podatek VAT w wys. 22 %.

2. Drugi przetarg (I przetarg odbył się w dniu 03.04.2008 r.) na sprzedaż następujących nieruchomości zabudo-
wanych segmentami garażowymi, obciążonych umowami najmu, położonych w Kościanie przy ul Łąkowej jako
działki:
· o nr 3371/13 o pow. 45 m 2 K W nr 36780 - cena wywoławcza 8790,00 zł
· o nr 3371/14 o pow. 44 m 2 K W nr 36781 - cena wywoławcza 8650,00 zł
Wadium w wys. 900,00 zł na jedną nieruchomość.

 Przetargi odbędą się w dniu 18 września 2008 r.
 w pokoju nr 203 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Kościanie Al. Kościuszki 22
 godz. 1100 nieruchomości zabudowane garażami przy ul. Łąkowej,
 godz. 1200 działki położone na zapleczu ul. Łąkowej,
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, na konto Urzędu
Miejskiego nr: 29 1610 1188 0011 5153 2000 0011 Bank Spółdzielczy w Kościanie lub w Kasie Urzędu Miejskie-
go. Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 15.09.2008 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia
się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacone
niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium,
a osoba reprezentująca osobę prawną bądź osobę fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.
W Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Kościanie, pokój 203 (tel. 065
512 14 66 w. 304) można uzyskać wszelkie informacje związane z tymi przetargami. Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z ważnych przyczyn.

Urząd Miejski Kościana przygotowuje publikację pt.
„Szkice z dziejów kościańskiego samorządu”. Ma to być
praca zbiorowa pod moją redakcją, przedstawiająca dzia-
łalność rady i rajców miejskich w latach 1919 – 2008 i
stanowiąca zarazem kontynuację, wydanej w 2006 roku
książki pt. „Szkice z dziejów kościańskiego magistratu”.
Za pośrednictwem „Orędownika” proszę wszystkich zain-
teresowanych tematem o nadsyłanie dokumentów, relacji
i fotografii, mogących wzbogacić treść publikacji. Liczę też
na to, że nadeślą Państwo uzupełnienia i poprawki do
wykazów pracowników magistratu kościańskiego, opubli-
kowanych przez nas w 2006 roku na adres: Urząd Miejski
Kościana, Aleje Kościuszki 22, 64-000 Kościan w termi-
nie do końca sierpnia br.

Jednocześnie dziękuję Burmistrzowi Michałowi Jur-
dze, Przewodniczącemu Rady Piotrowi Ruszkiewiczowi,
Zastępcy Burmistrza Maciejowi Kasprzakowi, Pani Ta-
marze i pracownikom Biura Rady, Urzędu Stanu Cywil-
nego oraz  dyrekcjom archiwów państwowych w Lesznie i
Poznaniu – za pomoc w przygotowaniu tej publikacji.

Redaktor książki
mgr Józef Kubicki

Szkice z dziejów
kościańskiego
samorządu

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepeł-
nosprawnych „Pomóż i Ty” z siedzibą w Gdyni przy ul.
Płockiej 5A zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli
z prośbą o pomoc dla swojego 27-letniego podopiecz-
nego Marcina Czajki w zebraniu środków na protezę
lewej nogi. Szczegóły na stronie: www.fundacjapomo-
zity.sprint.pl.

Apel o pomoc

Kościańskie szkoły wykorzystują wakacyjny czas na
przystosowanie do przyjęcia we wrześniu dzieci do oddzia-
łów zerówkowych.

- W każdej placówce wydzielone zostało specjalne pomiesz-
czenie, na którego wyposażenie szkoły otrzymały z budżetu
miasta po 20 tys. złotych – mówi Burmistrz Michał Jur-

Szkoły przygotowują się do przyjęcia maluchów
ga. – Dyrektorzy podchodzą do sprawy kompleksowo. Usta-
lają godziny funkcjonowania zerówek, zapewniają wykwa-
lifikowanego nauczyciela i miejsce do zabawy. Dla najmłod-
szych zostaną przygotowane także toalety i szatnie.

Równolegle z tymi przygotowaniami w szkołach prowa-
dzone są m.in. takie prace remontowe jak odmalowywanie

Uprzejmie informujemy, że od 7 lipca siedziba kościań-
skiej Straży Miejskiej mieści się na pierwszym piętrze
budynku na Wałach Żegockiego 2. Telefony pozostały bez
zmian: tel. stacjonarny: 065 512 63 25 w godz. 7.00-15.00,
tel. kom.: 505 03 05 95 w godz. 7.00-23.00.

Straż Miejska
na nowym

sal lekcyjnych, wymiana podłóg i wyposażenia,
czy smołowanie dachu. Największa inwestycja
- ocieplenie części dachów wraz z pokryciem pro-
wadzona jest obecnie w Zespole Szkół nr 3. Jest
to pierwszy etap zaplanowanej termomoderni-
zacji tej placówki.

- Jesienią ubiegłego roku uruchomiliśmy
w szkole nowy system CO. Jednak, aby obni-
żyć wysokie koszty ogrzewania, konieczna jest
kompleksowa termomodernizacja całego
obiektu – tłumaczy Jurga. – Ze względu na
szeroki zakres prac, inwestycję tę rozłożyli-
śmy na lata. W kolejnych etapach planowana
jest wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian
i wymiana wewnętrznej instalacji centralne-
go ogrzewania.

Dzięki wakacyjnym remontom, „zerówkowi-
cze” i uczniowie miejskich szkół rozpoczną nowy
rok szkolny w przyjaznym i bezpiecznym oto-
czeniu.Jedna z sal dla przedszkolaków w ZS nr 1
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Na zaproszenie Starosty Kościańskiego, Andrzeja Ję-
cza i szefów gmin tworzących Powiat Kościański gościł - 9
lipca 2008 roku w Kościanie - Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego. Marszałkowi towarzyszy-
ło liczne grono urzędników z Urzędu Marszałkowskiego.

Wizyta jest kontynuacją ubiegłorocznego spotkania,
które miało miejsce przy okazji Wojewódzko-Archidiece-
zjalnych Dożynek Wielkopolskich. Tym razem, choć trud-
no, z powodu licznych obowiązków skompletować tak ob-
szerny skład delegacji wizyta ma charakter roboczy, o co
zabiegali gospodarze. Taka wizyta pozwala poznać region
i dynamikę samorządów – przyznał Marek Woźniak, Mar-
szałek Województwa.

Głównym tematem rozmów starosty, burmistrzów i
wójta z Markiem Woźniakiem i członkami jego delegacji
był Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2007-2012. Starosta przedstawił gościom liczną listę pro-
jektów, o których dofinansowani Powiat Kościański ubie-
ga się lub będzie się ubiegał w najbliższym czasie. Pierw-
szy z projektów i złożonych wniosków dotyczy remontu i
przebudowy drogi powiatowej Czacz – Widziszewo. Pro-
jekt ten, który powstał w partnerstwie z Gminą Kościan
zakłada remont ponad 5 kilometrowego odcinka drogi.
Koszt projektu to ponad 8,6 miliona złotych. Na konfe-
rencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu z samorzą-
dowcami Marek Woźniak potwierdził, że wniosek złożony
przez powiat na drogę Czacz-Widziszewo uzyskał bardzo
dobrą ocenę. Wśród 177 wniosków złożonych przez wszyst-
kie wielkopolskie samorządy znalazł się na 4 miejscu.
Zdaniem Marszałka – jest pewne, że uzyska dofinanso-
wanie.

Kolejnym omawianym projektem, o którego wsparcie
ubiega się powiat, to wniosek o dofinansowanie działania

polegającego na sadzeniu zadrzewień śródpolnych na te-
renie parku krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskie-
go. W ramach projektu o dużym – co podkreśliły obie stro-
ny – znaczeniu ekologicznym planowane jest nasadzenie
drzew na odcinku o długości prawie 8 km. Goście przyzna-
li, że projekt ten ma duże szanse na wsparcie. Starosta
zaznaczył, że bez względu na ocenę wniosku w pierwszej
edycji przyznawania środków powiat złoży kolejne wnio-
ski na realizację tego ważnego ze względu na ochronę śro-
dowiska zadania.

Kolejne przedstawione projekty to projekt budowy ko-
tłowni i termomodernizacji w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nietążkowie, rozbudowa budynku szkolne-
go L.O. w Śmiglu wraz z budową boiska, projekt budowy
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kościanie na bazie
Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych, budowa siedziby Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, budowa tras rowerowych na Ziemi Kościańskiej
i wreszcie budowa skansenu archeologicznego w Brusz-
czewie. W czasie rozmów mówiono o perspektywach skła-
dania wniosków na dofinansowanie poszczególnych za-
dań. Marszałek przyznał, że zaprezentowane pomysły są
ciekawe, każdy jest z innej dziedziny podkreślił jednak,
że każdy z tych projektów – tak jak wszystkie inne zgło-
szone w województwie wielkopolskim - poddane zostaną
szczegółowej ocenie konkursowej.

Najwięcej uwagi w trakcie dyskusji poświęcono sko-
munikowaniu na terenie powiatu drogi nr 308 z plano-
waną drogą ekspresową S5 oraz budowie obwodnicy mia-
sta Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Wójt
Gminy Kościan, Henryk Bartoszewski, w imieniu samo-
rządowców podkreślił konieczność znalezienia najbardziej
optymalnego połączenia miasta z drogą S 5. Marszałek

zadeklarował wsparcie u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad dla uzyskania najlepszego połączenia
Kościana z drogą ekspresową.

W godzinach popołudniowych gospodarze i goście od-
wiedzili Stadninę Koni w Racocie  i Klasztor oo. Bene-
dyktynów w Lubiniu. Tam Starosta Kościański zapo-
znał Marka Woźniaka z ideą utworzenia w Powiecie
Kościańskim Regionalnego Centrum Kształcenia Giną-
cych Zawodów. Jak bowiem wynika z prowadzonych w
kraju analiz, około 86 zawodów takich jak zdun, sny-
cerz, garncarz itp., należy już do ginących z dwóch powo-
dów: odchodzą starzy mistrzowie, którzy mogliby prze-
kazać swoje umiejętności, a z drugiej strony za mało
podejmowanych jest działań umożliwiających kształ-
cenie ich następców. Władze powiatu chciałyby zlokali-
zować Centrum w Lubiniu.                                                bj

Marek Woźniak w Kościanie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak
spotkał się z samorządowcami Ziemi Kościańskiej.

Komicja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Go-
spodarczego Rady Powiatu Kościańskiego 23 lipca odwie-
dziła Domy Pomocy Społecznej w Mościszkach i w Jaro-
gniewicach.  Na miejscu radni zapoznali się z efektami
przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat remontów, któ-
rych efektem ma być otrzymanie przez domy standardów
pozwalających na dalsze ich funkcjonowanie.  By domy
pomocy społecznej prowadzone przez Powiat Ko-
ściański mogły przyjmować mieszkańców po 1 stycz-
nia 2009 roku i ubiegać się o dotacje muszą posiadać
i spełniać określone standardy – wyjaśnia Edward
Strzymiński – Wicestarosta Kościański. W tym celu ko-
nieczne były znaczące inwestycje na które w ciągu
trzech lat powiat wydał ponad 6 milionów złotych.
W najbliższym czasie rozpoczniemy procedurę ubie-
gania się o przyznanie dokumentów potwierdzają-
cych, że nasze placówki spełniają określone w prze-
pisach standardy.   W Mościszkach radni zobaczyli m.in.
nowoczesną kuchnię, której remont zakończył się w tym
roku,  a w Jarogniewicach cały budynek pałacu i efekty
właśnie zakończonego remontu w południowej oficynie
pałacu.                                                                                     bj

Wizyta radnych
w domach pomocy

Kuchnia w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach speł-
nia wymagane standardy.

Strażacy z OSP w Łagowie
reprezentowali Powiat Kościań-
ski na Czwartych Wojewódz-
kich Zawodach Sikawek Kon-
nych Województwa Śląskiego.
Zawody odbyły się 21 czerwca w
Jastrzębiu Zdroju.  Dobry start
i  świetny występ sprawił, że
drużyna z Łagowa zajęła 3 miej-
sce. Była to jedyna jednostka
strażacka z Wielkopolski.      bj

3 miejsce
na Śląsku

9 osobowa drużyna strażacka z OSP w Łagowie zajęła w zawodach na Ślą-
sku 3 miejsce.

Powiat Kościański złożył w marcu tego roku wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego na remont i przebudowę
drogi powiatowej z Czacza do Widziszewa. Wniosek ten
został złożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Otrzymaliśmy informację, że nasz projekt po oce-
nie strategicznej uzyskał bardzo dobry wynik – mówi
Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Na 177 wniosków
złożonych przez wszystkie samorządy z Wielkopolski
nasz projekt  znalazł się na 4 miejscu listy. To duży
sukces. Taki wynik daje nam pewność,  że możemy
liczyć na wsparcie w wysokości 4 milionów 309 tys.
złotych. Dzięki temu remont drogi, która jest swego
rodzaju obwodnicą dla ruchliwej drogi krajowej nr
5 na odcinku Czacz – Kościan i która poprawi do-
stępność do powstałej niedawno w okolicy Podstrefy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie
możliwy  - wyjaśnia Starosta Kościański.

Długość drogi przewidzianej do remontu to ponad 5
km. Całkowity koszt inwestycji, w ramach której zosta-

4 miliony na drogę

Inwestycja będzie kosztowała ponad 8 milionów złotych.
Powiat otrzyma wsparcie ponad 4 milionów.

nie położona nowa nawierzchnia, wybudowane chodniki,
azyle dla pieszych, zatoki postojowe, bariery i balustrady
to kwota 8 milionów 618 tys. złotych. Inwestycja będzie
realizowana w latach 2009-2010.                                       bj



lipiec  20086strona

gmina Koœcian

27 czerwca odbyły się III Otwarte Zawody Wodnych
Drużyn OSP Województwa Wielkopolskiego w Kosewie.
Nad jeziorem Powidz przez trzy dni ochotnicy Straży Po-
żarnej walczyli o tytuł mistrza w czterech konkurencjach:
slalom łodzi o mocy silnika do 30 KM, tor przeszkód, ra-
townictwo medyczne oraz wyścig łodzi wiosłowych. OSP
Racot reprezentowane było przez dwie drużyny: W kate-
gorii łodzi do 30 KM: Hubert Włodarczak, Piotr Chra-
plak, Damian Sworacki, natomiast w kategorii łodzi do
50 KM: Konrad Szulc, Mariusz Jakubowski, Mikołaj Do-
braś. Każda konkurencja wymagała dużo siły i wiedzy i
tak po trzech dniach zmagań drużyna startująca łodzią
do 30 KM zdobyła I miejsce w torze przeszkód i II miejsce
w kwalifikacji końcowej, natomiast drużyna do 50 KM
zajęła I miejsce w torze przeszkód w swojej grupie. Wraz z
drużyną OSP Racot startowała też drużyna z Krzywinia
reprezentowana przez: Łukasza Haryka, Karola Busza i
Jana Koteckiego. Startowali w dwóch kategoriach łodzi.
W wiosłowaniu okazali się bezkonkurencyjni i zdobyli I
miejsce zarówno w klasie 50 KM i 30 KM. Odpowiedzial-
nym za przygotowanie drużyn był Grzegorz Stanisławiak.
Na zawody wyjechała liczna grupa kibiców, która gorąco
dopingowała zmagania kolegów z OSP Racot i Krzywiń.

(gs)

Zawody Wodnych
Drużyn OSP

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kościanie

zaprasza na
XIV Maraton Pływacki

na dystansie 2 km
w Nowym Dębcu

na J. Wonieść, który
odbędzie się w niedzielę

3 sierpnia 2008r.
o godz. 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą
w dniu zawodów

 w pomieszczeniu ratowników
przy plaży głównej

do godz. 14.30.
W ramach zawodów prowadzona
będzie  klasyfikacja generalna,
klasyfikacja kobiet i dziewcząt,

klasyfikacja do16 lat, powyżej 40 lat,
nagroda dla najstarszego

i najmłodszego uczestnika.

Szczegółowe informacje
pod numerem

065-512-11-25 lub 601-071-399.

W sobotę 28 czerwca 2008 roku strażacy świętowali z
okazji 95 jubileuszu utworzenia straży pożarnej w  Cho-
ryni. Pierwszą sikawkę sprowadził do Choryni generał Ed-
mund Taczanowski, dając w ten sposób początek straży
pożarnej. Jednak początek OSP datowany jest na rok
1913, w którym to utworzono pierwszy zarząd.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną w
intencji strażaków. Po mszy św. poczty sztandarowe, za-
proszeni goście oraz mieszkańcy Choryni przeszli z ko-

Ochotnicza Straż Pożarna w Choryni
ścioła do świetlicy wiejskiej. Licznie przybyli goście zło-
żyli życzenia jubilatom. Wyróżniono również strażków
ochotników. Za wysługę lat w OSP Choryń odznaczeni zo-
stali:
Dh Koszarek Feliks 60 lat
Dh Prałat Marian 60 lat
Dh Borowiak Wacław 60 lat
Dh Walenciak Józef 50 lat
Dh Kaczmarek Krzysztof 40 lat
Dh Biegański Andrzej 35 lat
Dh Maik Lech 35 lat
Dh Gapik Bernard 30 lat
Dh Piasecki Michał 30 lat
Dh Prałat Błażej 30 lat
Dh Chrastek Andrzej 30 lat
Dh Majorczyk Włodzimierz 25 lat
Dh Grycz Zdzisław 20 lat
Dh Kędzierski Paweł 20 lat

Przyznano także złote odznaki dla Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej przy OSP w Choryni. Otrzymały je: Mar-
ta Gapik, Marta Brukwińska, Maria Wurst, Izabela Ra-
tajczak, Ewa Kaczmarek, Agnieszka Ratajczak, Joanna
Ratajczak, Sylwia Majorczyk, Ewa Wabińska i Monika
Włodarczak.Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Gmina Koœcian prze-
znaczy w tym roku na wy-
poczynek letni dzieci i
m³odzie¿y kwotê blisko
80.000 z³. Pieni¹dze po-
chodz¹ z Gminnego Fundu-
szu Profilaktyki i Rozwi¹-
zywania Problemów Alko-
holowych. 25.000 z³ prze-
znaczono na realizacjê za-
jêæ podczas pó³kolonii re-
al izowanych w ka¿dej
szkole gminnej. Z tej for-
my wypoczynku letniego
skorzysta³o ju¿ 450 dzie-
ci .  Podstawê programu
stanowi³y wycieczki kra-
joznawczo – wypoczyn-
kowe oraz zajêcia rekre-
acyjne. Gmina sfinansowa-
³a ponadto wypoczynek
letni 110 uczniom z terenu
gminy Koœcian na obozach
wypoczynkowo – integra-
cyjnych. M³odzie¿ na obo-
zie w Œciêgnach k/Karpa-
cza poznawa³a  piêkno
Karkonoszy i Rudaw Jano-
wickich oraz Kotliny Jele-
niogórskiej, podczas kolo-
nii w Kaliszu Pomorskim
uczestniczy³a w obcho-
dach Dni Miasta, ogólno-
polskim turnieju pi³kar-
skim m³odzików, korzy-
sta³a z rekreacji wodnej na
Pojezierzu Drawskim, w
czasie obozu w Bielsku-
Bia³ej poznawa³a kulturê i
folklor Beskidów, zwiedzi-
³a Wadowice, Kalwariê Ze-
brzydowsk¹ oraz obóz
koncentracyjny w Oœwiê-
cimiu, na obozach wêdrow-
nych przeciera³a szlaki w
Tatrach i Bieszczadach,
odby³a sp³yw Dunajcem,
zdobywa³a pierwsze szli-
fy ¿eglarskie na obozie w
Budziszewku, poznawa³a
piêkno naszego regionu na
obozie rowerowym pod
patronatem Stowarzysze-
nia Porozumienie Ziemia
Koœciañska.                (md)

Wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y

Przed Œwi¹tyni¹ „Wang” w Karpaczu.

Pod Wodospadem Szklarki.

Mecz dru¿yny Racotu ze Œl¹skiem Wroc³aw w Kaliszu Pomorskim.
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Suma świadczeń socjalnych wypłaconych mieszkańcom powiatu kościańskiego z podziałem na gminy w przelicze-
niu na 1 mieszkańca na koniec 2006 roku.

Suma świadczeń Liczba mieszkańców Kwota świadczeń
socjalnych przypadająca na

1 mieszkańca
miasto Kościan 6.438.103 24.139 266 zł
gmina Kościan 4.438.961 15.069 294 zł
gmina Czempiń 2.914.154,89 11.223 259 zł
miasto i gmina Krzywiń 3.237.555 9.914 326 zł
miasto i gmina Śmigiel 5.771.916,73 17.507 329 zł

Suma świadczeń socjalnych wypłaconych mieszkańcom powiatu kościańskiego z podziałem na gminy w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w 2007 roku.

Suma świadczeń Liczba mieszkańców Kwota świadczeń
socjalnych (na koniec I półrocza 2007 roku) przypadająca na

1 mieszkańca
miasto Kościan 6.899.234 24.116 286 zł
gmina Kościan 4.874.524 15.127 322 zł
gmina Czempiń 3.195.520,51 11.232 284 zł
miasto i gmina Krzywiń 3.706.524 9.918 373 zł
miasto i gmina Śmigiel 6.542.829,35 17.540 373 zł

Czy Powiat Kościański...

II. Ilość firm zatrudniających pracowników na terenie powiatu kościańskiego.

Podmioty gospodarcze na koniec Podmioty gospodarcze na koniec Dynamika w %
2006 roku  ogółem  10.607 w tym: 2007 roku  ogółem  10.710 w tym:
małe (0-9) – 10.158 małe (0-9) – 10.254 101
średnie (10-49) – 349 średnie (10-49) – 363 104
duże (50 i więcej) - 100 duże (50 i więcej) – 93 93
Informacje udostępnione z Głównego Urzędu Statystycznego Oddział w Kościanie.

III. Suma podatku dochodowego od osób prawnych( od podatników tego podatku, posiadających siedzibę
na obszarze powiatu kościańskiego) dzielonej przez liczbę mieszkańców.

W 2006 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 235.674,87 zł (co stanowi 1,40%
wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze
powiatu).
W 2007 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 302.614,84 zł.
Liczba mieszkańców powiatu kościańskiego na koniec 2006 roku – 77.852
Liczba mieszkańców powiatu kościańskiego na koniec I półrocza 2007 roku – 77.933

2006 2007 Dynamika w %
Udział powiatu w podatku dochodowym 235.674,87 zł 302.614,84 zł 128,40%
od osób prawnych (co stanowi 1,40%
wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych)
Kwota z podatku przypadająca na
1 mieszkańca powiatu kościańskiego 3,03 zł 3,88 zł 128,00 %

IV. Ilość zatrudnionych  w powiecie kościańskim.

Ilość pracujących na koniec 2006 roku (wg faktycznego miejsca pracy, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracują-
cych do 9 oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) – 13.401
Informacja o liczbie pracujących na koniec 2007 roku podana zostanie do publicznej wiadomości przez GUS w I
kwartale 2009 roku na stronie internetowej www.stat.gov.pl .
Informacje udostępniono z Głównego Urzędu Statystycznego Oddział w Kościanie.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie
sprzeda samochód osobowy marki FIAT UNO

poj. 1.0 KAT, rok produkcji 1996, przebieg 105 000 km, kolor czerwony, liczba
drzwi 5, wraz z wyposa¿eniem: radio, 2 komplety opon, gaœnica, trójk¹t. Wszel-
kie informacje dostêpne na stronie internetowej: www.pup-koscian.pl,
www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl oraz pod numerem telefonu (0-65) 512-10-55.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie informuje, i¿ dysponu-
je œrodkami finansowymi z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych na aktywizacjê zawodow¹.

Pracodawcy mog¹ ubiegaæ siê o zwrot kosztów wyposa¿enia
stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej, o refundacjê 60% jej
wynagrodzenia oraz o refundacjê obowi¹zkowych sk³adek na ubez-
pieczenia spo³eczne nale¿nych od wynagrodzenia wyp³acanego
przez rok.

Osoby niepe³nosprawne, które chc¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ mog¹ ubiegaæ siê o œrodki na podjêcie dzia³alnoœci go-
spodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk³adu do spó³dzielni
socjalnej.

Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy Powiatowe-
go Urzêdu Pracy w Koœcianie, ul. ks. Prymasa Wyszyñskiego 8,
tel. (065) 512-10-55 wew.260. pup

Pieni¹dze z PUP

W Starostwie Powiatowym w Kościanie, w budynku
przy al. T. Kościuszki 22 zakończył się remont schodów
prowadzących z I na II piętro i korytarza na drugim pię-
trze.

Drewniane schody zostały wymienione na żelbetowe.
Schody wymagały remontu, przede wszystkim dlatego, że
były strome, miały wąskie stopnie, zakończone blachą, o
którą można się było potknąć. Wymagały remontu także
ze względów estetycznych. Na korytarzu II piętra wymie-
niono drzwi, okna i posadzki. Remont został sfinansowa-
ny z budżetu Starostwa Powiatowego.                             bj

Koniec remontu

Zarząd Powiatowy LOK w Kościanie zaprasza miesz-
kańców powiatu na ogólnodostępne Zawody Strzeleckie
zorganizowane z okazji Święta Wojska Polskiego.  Zawo-
dy organizowane przy finansowym wsparciu i pod patro-
natem Starosty Kościańskiego odbędą się w niedzielę, 10
sierpnia 2008 roku, na strzelnicy LOK w Kościanie przy
placu  Wolności 21. Początek zawodów godzina 9.00. Zapi-
sy będą przyjmowane do godziny 12.00. Zwycięzcy zawo-
dów otrzymają puchary, w tym puchar Starosty Kościań-
skiego oraz nagrody.                                                               bj

Zawody strzeleckie
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W tym roku - 90 lat po
publikacji – każdego mie-
siąca będziemy przed-
stawiali Państwu  histo-
ryczną, obyczajową i ję-
zykową ciekawostkę –
krótkie zapiski i rady z
Kalendarza Rolniczego
Poradnika Gospodarcze-
go wydanego w 1918 roku.

Oto:
PRZYPOMNIENIA
NA LIPIEC
W budynkach utrzymywaæ ch³ód, zaciemniaj¹c je przed
muchami, które têpiæ ró¿nymi sposobami.  Nie spasaæ nie-
wypoconego jeszcze siana. Obornik, jak w poprzednim
miesi¹cu, utrzymywaæ wilgotno.  Ostatni czas na podora-
nie ugorów i koniczysk. ¯niwa lepiej za wczeœnie ni¿ za
póŸno zacz¹æ. Podorywaæ œcierniska pomiêdzy mendelami
i  obsiewaæ roœlinami na zielon¹ paszê lub na zielony na-
wóz. Zabieraæ ze sob¹ drób w pole, aby zbiera³ wyorane na
wierzch g¹sienice owadów (wêdrowne kurniki). £¹ki iry-
gowane zaraz po zebraniu siana zalewaæ. Na spichrzu ziar-
no przerabiaæ.  Nalewaæ w pró¿ne beczki wodê, aby siê nie
rozsecha³y. Konie, ile mo¿noœci, p³awiæ codziennie, tak samo
œwinie, ostatnim do wody wlewaæ cokolwiek kwasu solne-
go, a choæby octu. Drób przestaje nieœæ, wypêdzaæ wiêc w
pole i dodawaæ w domu zielonej paszy. Od³¹czaæ kogutki
od m³odych kur, porzucaæ w kurnikach suchy torf lub po-
pió³ drzewny.  Œwinie – jeœli nie chodz¹ po pastwisku –
powinny dostawaæ codziennie zielonej paszy potroszê.  W
sadzie wycinaæ susz na czereœniach. W pasiece – miodo-
branie; pszczo³y –matki stare teraz zmieniaæ, starsze nad 2
lata usuwaæ. W stawach ¿ywiæ ryby i ochraniaæ od ptactwa
wodnego.  W lesie – strzec po¿aru.

Od 6 do 15 lipca trwał zorganizowany przez Starostwo
Powiatowe wakacyjny biwak dla dzieci z powiatu kościań-
skiego i z zaprzyjaźnionego powiatu Alzey-Worms z Nie-
miec. Biwakowiczów było trzydzieścioro. Wraz z opieku-
nami mieszkali w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Śmiglu.

Dzieci z powiatu kościańskiego, dwa razy, w 2006 i
2007 roku spędzały wakacje w Niemczech w miejscowości
Nieder-Wiesen. W czasie ubiegłorocznej wizyty w Alzey
Starosta Kościański, Andrzej Jęcz, zaprosił niemieckie
dzieci na wakacje na Ziemię Kościańską.

Wspólne wakacje dla dzieci z naszego powiatu i z
powiatu Alzey-Worms to najlepsza forma współpra-
cy. Dzieci mają możliwość poznania się, zaprzyjaź-
nienia, integracji. To przełamuje stereotypy, zachęca
do nauki języków – mówi starosta Jęcz. Dlatego też
chcemy kontynuować takie wakacyjne spotkania w
przyszłości. W przyszłym roku dzieci z Powiatu Ko-
ściańskiego pojadą do Niemiec.

Pełen atrakcji program sprawił, że dzieci szybko się zin-
tegrowały. Integracji sprzyjały ciekawe zajęcia plastyczne,
sportowe i językowe. W ramach tych pierwszych dzieci pod
czujnym okiem instruktorów robiły z trocin figurki zwane
trociniakami i czarownice wyplatane ze sznurka. Zajęcia te
sprawiły dzieciom wiele radości. Podczas wyplatania cza-
rownic – w czwartek 10 lipca - dzieci odwiedził Edward Strzy-
miński, Wicestarosta Kościański – spotkało go żywiołowe
przywitanie i grad pytań, na które długo odpowiadał.

Poza wspomnianymi atrakcjami wiele emocji wśród
biwakowiczów wywołała wizyta średniowiecznych rycerzy.
Każdy miał okazję do przymierzenia rycerskiego hełmu,
potrzymania miecza i sprawdzenia, czy siedzenie na krze-
śle do tortur rzeczywiście jest nieprzyjemne. Dzieci w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie uczyły
się jazdy konnej, zwiedziły pałac w Racocie i jeździły brycz-
kami, a w kościańskim Nenufarze miały okazję do zwie-
dzania świata z piratami. Pogoda sprzyjała kąpielom na
basenie i zabawie ze zwierzętami w Cichowskim Spolico-
wie. Największą niespodzianką była wycieczka do Rogo-
wa. W Zaurolandzie dzieci mogły spotkały dinozaury. Spo-
tkanie z prehistorycznymi gadami na długo zapadnie dzie-
ciom w pamięci.                                                                      bj

Wakacje w dwóch językach

Spotkanie z dinozaurami na długo zapadnie w pamięci.

W Nenufarze było spotkanie z piratami i wyprawa tratwą.
Biwakowicze zasypali Wicestarostę, Edwarda Strzymiń-
skiego gradem pytań i zachęcali do wspólnej zabawy.

W Śmiglu dzieciom najbardziej podobały się wiatraki.

Od piątku, 27 czerwca pracownicy Powiatowego Ze-
społu ds. Orzekania o Niepełnosprawności cieszą się
swoją nową siedzibą. Wyremontowane pomieszczenia
przy ulicy Kościelnej, w których dawniej mieściła się
Biblioteka Pedagogiczna, teraz są siedzibą Zespołu.

Nowa siedziba spełnia warunki organizacyjne oraz
zapewnia łatwy dostęp do pomieszczeń osobom niepeł-
nosprawnym – mówił Andrzej Jęcz, Starosta Kościań-
ski – przede wszystkim zaś zapewnia wygodę chorym,
którzy będą tutaj załatwiali swoją sprawę.

Co ważne, w nowej siedzibie możemy zapewnić na-

Nowa siedziba Zespołu

Nową siedzibę Zespołu otwarto pod koniec czerwca.

szym klientom dyskrecje w czasie rozmów i ochronę
danych osobowych – podkreśla Małgorzata Schwarz,
przewodnicząca Zespołu.

W ramach remontu duże pomieszczenie, w którym mie-
ścił się księgozbiór biblioteki pedagogicznej podzielono ścian-
kami. Dzięki temu zyskano trzy gabinety, archiwum i toale-
tę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponad-
to wyremontowano dwa istniejące wcześniej pomieszczenia
biurowe. Koszt remontu wyniósł ponad 63 tys. złotych. Środ-
ki te pochodziły z budżetu powiatu. Prace wykonało przed-
siębiorstwo FACH-BUD ze Środy Wielkopolskiej.           mr


