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Powiat Ko�ciañski w 2008 roku
Kilkadziesi¹t kilometrów odnowionych
i zmodernizowanych dróg powiato-
wych, udzielenie dotacji na otwarcie
50 nowych firm, skuteczne dzia³ania
na rzecz osób niepe³nosprawnych, po-
prawa warunków kszta³cenia m³odzie-
¿y to tylko niektóre osi¹gniêcia Powia-
tu Ko�ciañskiego w mi-nionym roku.
Do tego nale¿y dodaæ skuteczno�æ w
pozyskiwaniu �rodków zewnêtrznych
oraz bardzo dobr¹ wspó³pracê z sa-
morz¹dami  gminnymi w wielu wspól-
nych i bardzo po¿ytecznych dzia³a-
niach.
Tradycyjnie, najwiêkszy nacisk w³adz
powiatu zosta³ po³o¿ony na poprawê
stanu dróg w powiecie. W 2008 roku
prze-budowano i zmodernizowano
23,5 km dróg powiatowych. Wyremon-
towano ulice wokó³ Placu Wolno�ci w
Ko�cianie. Najwiêksz¹ inwestycj¹ dro-
gow¹ w Ko�cianie by³a budowa ronda
na skrzy¿owaniu ulicy Gostyñskiej,
£¹kowej i Pó³nocnej, którego ca³kowi-
ty koszt wyniós³ ponad 1 milion 950
tys. z³. Poza Ko�cianem zmodernizo-
wano wa¿ny odcinek drogi powiatowej
przy cmentarzu w Gry¿ynie, gdzie po-
szerzono jezdniê, zbudowano chod-
nik, parking i odwodnienie drogi. Zbu-
dowano kolejny odcinek �cie¿ki rowe-
rowej z Ko�ciana do Dêbca, wyremon-
towano bardzo zdegradowan¹ drogê
z Pelikana do Kokorzyna. Miêdzy Jur-
kowem a �wiñcem wyrównano na-
wierzchniê i zmodernizowano most na
kanale Obry. Wzmocnione pobocze i
instalacja barier energoch³onnych po-
prawi³y bezpieczeñstwo na tym odcinku.
W Czempiniu zakoñczono kolejny etap
remontu ulicy Stare Borówko, gdzie

po³o¿ono now¹ nawierzchniê. Ulica zy-
ska³a chodnik i parking przed budyn-
kiem przedszkola. W �miglu remont
dróg obj¹³ centrum miasta  ulice
Szkoln¹, Matejki i Plac Rozstrzela-
nych, przeprowadzono na nich moder-
nizacje masy bitumicznej. Podobne
prace wykonano na fragmencie drogi
ze �migla do Starego Bojanowa.
Zmodernizowana zosta³a droga w Mo-
rownicy.

Na remonty i modernizacje dróg w
2008 roku przeznaczono ponad 4 mln
z³otych.  Inwestycje drogowe wykona-
no w �cis³ej wspó³pracy z w³adzami
gmin, czêsto przy  ich znacz¹ udziale
finansowym.
Poza remontami na drogach, w minio-
nym roku przeprowadzono tak¿e pra
ce w Domu Pomocy Spo³ecznej w Mo-
�ciszkach, gdzie wyremontowano
kuchniê, zakupiono agregat pr¹do-
twórczy i zainstalowano monitoring.
W Domu Pomocy Spo³ecznej w Jaro-

gniewicach przeprowadzono remont
oficyny,  w której powsta³y nowe miesz-
kania.  Ponadto dla obydwóch domów
zakupiono nowe samochody, prze-
znaczone do przewozu osób niepe³no-
sprawnych.  Niepe³nosprawni  miesz-
kañcy powiatu uzyskali tak¿e wsparcie
przy likwidacji barier architektonicznych.
W 2008 roku podpisano 69 umów na
³¹czn¹ kwotê ponad 410 tys. z³.
Najwiêksz¹ inwestycj¹ budowlan¹ by³a
rozbudowa obiektu liceum w �miglu.
Wybudowano du¿y, bo maj¹cy 66 me-
trów kwadratowych hol, pe³ni¹cy funk-
cjê auli oraz czê�æ sanitarn¹. Prace
objê³y tak¿e zagospodarowanie terenu
wokó³ szko³y. Powsta³ parking dla kilku-
nastu samochodów oraz miejsce do
spacerów. W Zespole Szkó³ im. M. Ko-
nopnickiej w Ko�cianie utworzono "Salê
do�wiadczania �wiata".
Sukcesem zakoñczy³o siê tak¿e tworze-
nie oddzia³u ortopedii i traumatologii ru-
chu w SP ZOZ w Ko�cianie.  Na ko�ciañ-
skiej ortopedii s¹ wykonywane skompli-
kowane zabiegi, na które do tej pory pa-

cjenci musieli je�dziæ do Po-
znania.
Powiat Ko�ciañski  pozyska³ w
roku 2008 ok. 2 mln �rodków
zewnêtrznych. Sfinansowano
dziêki temu miêdzy innymi
przebudowê wspomnianego
wcze�niej mostu na kanale
Obry oraz modernizacjê do-
mów pomocy spo³ecznej. Po-
nadto Starostwo opracowa³o
wniosek i uzyska³o fundusze na
zadrzewianie dróg �ródpolnych
w gminie Ko�cian, Czempiñ
oraz  Krzywiñ.  £¹cznie  w  ra-

   mach projektu  zostanie  zale-
   sionych prawie 8 km dróg o po-
  wierzchni oko³o 5 hektarów. Po-

zytywnie oceniony wniosek zosta³ opra-
cowany wspólnie z pszczelarzami i na-
ukowcami z Polskiej Akademii Nauk w
Turwi. Koszt projektu to 165 tys. z³otych.
Na koniec tej krótkiej informacji jeszcze
raz  nale¿y  podkre�liæ znakomit¹  wspó³-
pracê powiatu ko�ciañskiego z wszyst-
kimi gminami zgodnie z podstawowym
mottem naszego dzia³ania: zgoda bu-
duje, niezgoda rujnuje.

Andrzej Jêcz
Starosta Ko�ciañski

�wiêta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania siê
wiary w si³ê Chrystusa i w si³ê cz³owieka.
Oby �wiêta Wielkanocne przynios³y Pañstwu rado�æ, pokój oraz
wzajemn¹ ¿yczliwo�æ. By sta³y siê �ród³em umacniania ducha.
Niech te �wiêta bêd¹ dla Pañstwa pe³ne wiary oraz radosnych spo-
tkañ przy wielkanocnym stole.
¯yczê Pañstwu �wi¹t Wielkanocnych wype³nionych nadziej¹ bu-
dz¹cej siê do ¿ycia wiosny i wiar¹ w sens ¿ycia.
¯yczê pogody w sercu i rado�ci p³yn¹cej z faktu  Zmartwychwsta-
nia Pañskiego.

Andrzej Jêcz, Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia PZK

Droga z Jurkowa do �wiñca, odnowiona nawierzch-
nia i zmodernizowany most  znacznie poprawi³y bez-
pieczeñstwo i komfort podró¿y.
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W 2008 roku skupili�my siê przede
wszystkim na pracach w zakresie
przebudowy dróg. W Ko�cianie do
2008r. blisko 50% dróg miejskich nie
by³o utwardzonych, st¹d specjalny
priorytet dla tych inwestycji. Ogó³em
stanowi¹ one najwa¿niejsz¹ pozycjê w
bud¿ecie inwestycyjnym miasta, siê-

gaj¹c ponad 4 mln z³. Za t¹ kwotê uda³o
nam siê w ci¹gu minionego roku prze-
budowaæ ul. Ka�mierczaka, wraz z wy-
budowaniem chodnika (koszt inwesty-
cji 523 912 z³), ul. Ko³³¹taja na odcinku
od ul. ¯eromskiego do ul. Wielichow-
skiej (327 745,85 z³), Chociszewskiego
wraz z budow¹ chodnika (443 759,59
z³), Bukow¹ wraz z budow¹ chodnika
(418 547,66 z³), Prost¹ wraz z budow¹
kanalizacji deszczowej oraz budow¹
chodnika (1 064 313,53 z³). Ponadto
wspó³finansowali�my wraz z Powiatem
Ko�ciañskim oraz Samorz¹dem Woje-
wództwa Wielkopolskiego budowê ron-
da na skrzy¿owaniu ul. £¹kowej, Go-
styñskiej i Pó³nocnej. By³a to inwesty-
cja szczególnie wa¿na z punktu widze-
nia bezpieczeñstwa. Nie trzeba o tym
przekonywaæ ¿adnego z kierowców, któ-
rzy kiedykolwiek chcieli w³¹czyæ siê do
ruchu na ul. Gostyñskiej od strony ul.
£¹kowej lub ul. Pó³nocnej. £¹czny koszt
tej inwestycji wynosi³ 1 950 000 z³.
Poniewa¿ �rodki finansowe nie pozwa-
la³y na szersze prace w w/w zakresie,
tam gdzie stan dróg by³ szczególnie z³y,
zdecydowali�my siê na wzmocnienie
nieutwardzonej nawierzchni t³uczniem.
Taka inwestycja pozwala na poprawê
przejezdno�ci drogi - do czasu w³a�ci-
wej inwestycji. W ten sposób wzmoc-
nili�my nawierzchnie ul. Wojciechow-
skiego, Czajki, Bojanowskiego, Bed-
narkiewicza, czê�ci Balcera wraz z
³¹cznikiem z ul. Wojciechowskiego, uli-
ce osiedla Nad £¹kami, ul. Topolowa,
Podgórna oraz Winowicza (³¹czny
koszt 219 336 z³).

W minionym roku wyremontowali�my
równie¿ chodniki przy ulicach: 14 Dy-
wizji Piechoty, Sienkiewicza, Okrê¿nej
(na odcinku od ul. �migielskiej do ul.
Kwiatowej), a tak¿e wybudowali�my
chodnik na ul. Krasickiego. Dofinan-
sowali�my równie¿ przebudowê chod-
ników, przy przebiegaj¹cych przez

miasto, drogach po-
wiatowych na ³¹czn¹
kwotê 250 tys. z³.
Nale¿y dodaæ, i¿ od
2008r. inwestycje
drogowe s¹ realizo-
wane wg przyjêtego
przez Radê Miejsk¹
Ko�ciana - Wielolet-
niego Planu Inwesty-
cji Drogowych. Doku-
ment ten porz¹dkuje
kolejno�æ inwestycji
wg wzoru matema-
tycznego, opieraj¹ce-
go siê na trzech
zmiennych: czasie
oczekiwania na utwar-
dzenie nawierzchni,

d³ugo�ci drogi na odcinku nieutwardzo-
nym oraz liczbie osób zameldowanych
przy danej drodze. Zdecydowali�my
siê na takie podej�cie, aby kryteria wy-
boru kolejnych inwestycji drogowych
by³y dla wszystkich jasne i czytelne.
Dziêki zaanga¿owaniu sporych �rod-
ków na przebudowê dróg miejskich ich
stan w sposób widoczny poprawi³ siê,
niemniej nale¿y przyznaæ, i¿ bardzo
wiele jest jesz-
cze w tym
wzglêdzie do
zrobienia. Dlate-
go zdecydowali-
�my siê, aby w
2009r. zaanga-
¿owaæ podobne
�rodki na prace
drogowe.
Nie mniejszym
problemem w
Ko�cianie jest
brak o�wietlenia
ulicznego. Jest
to kolejny z prio-
rytetów bie¿¹cej
kadencji.
W 2008r. zaan-
g a ¿ o w a l i � m y
�rodki w wybu-
dowanie o�wietlenia ulicznego na uli-
cach Ka�mierczaka (koszt inwestycji
wyniós³ 98 348,23 z³), Nac³awskiej od
ronda do ul. Wyzwolenia i 100 m Wy-
zwolenia (97 000 z³); Podjêli�my jed-
nocze�nie prace przygotowawcze do
inwestycji w postaci wymiany o�wie-
tlenia parkowego na osiedlu Jagielloñ-

Inwestycje Samorz¹du Miasta
Ko�ciana w 2008 roku

skim oraz na ulicach Winowicza, Bocz-
nej, ³¹cznika Poznañskiej z Czem-
piñsk¹, w ul. osiedla Wiatraki, czê�cio-
wo ul. Sk³adowej, Ch³apowskiego. Je-
ste�my w trakcie prac nad projektem
aran¿acji o�wietlenia, znajduj¹cego
siê wokó³ rynku i ulicach przyleg³ych,
maj¹cy na celu ujednolicenie o�wie-
tlenia w centrum miasta.
Sporym problemem jest dla m³odzie-
¿y brak nowoczesnych boisk sporto-
wych, dlatego te¿ w 2008 r., po uzy-
skaniu dofinansowania z Ministerstwa
Sportu rozpoczêli�my budowê ogólno-
dostêpnego boiska sportowego przy
ZS nr 2. Dla najm³odszych natomiast
wymienili�my urz¹dzenia zabawowe
na wszystkich miejskich placach za-
baw. By³a to wbrew pozorom, spora in-
westycja (ponad 177 000 z³) niemniej
uwa¿am, i¿ absolutnie konieczna,
gdy¿ dotychczasowy stan urz¹dzeñ
by³ op³akany co rodzi³o obawê o zdro-
wie bawi¹cych siê na nich dzieci.
Ogó³em wydatki inwestycyjne miasta
wynios³y w 2008 r. 12% wszystkich wy-
datków miasta. Niezwykle wa¿ne jest
i¿ zosta³y one poniesione bez zaci¹-
gania kredytów lub wydawania obliga-
cji. W stosunku do dochodu na pocz¹t-
ku kadencji, bud¿et miasta by³ obci¹-
¿ony zad³u¿eniem wynosz¹cym 49 %,
które dla takiego samorz¹du jak ko-
�ciañski by³o sporym zagro¿eniem, ze
wzglêdu na ryzyko braku p³ynno�ci,
czyli brak �rodków na bie¿¹ce p³atno-
�ci. Priorytetem sta³a siê wiêc jego
redukcja. W latach 2007-2008 uda³o
siê sp³aciæ ³¹cznie 10 mln z³. Niestety
w 2009 r. bêdziemy zobowi¹zani do
sp³aty jeszcze kwoty 5,5 mln z³, nie-
mniej wierzê, ¿e mimo tego utrzyma-

my inwestycje na poziomie z 2008 r.
Pozytywne jest równie¿, i¿ przy powy¿-
szych za³o¿eniach zad³u¿enie miasta
na koniec 2009 r. wyniesie 25 % do-
chodów co jest ju¿ kwot¹ akcepto-
waln¹.

 Micha³ Jurga Burmistrz Ko�ciana
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Rozbudowa Szko³y Podstawowej w
Kie³czewie, budynek w Kokorzynie
Wykonawca: BUDOMONT Sp. z o.o. w
Ko�cianie. Termin realizacji: do 31 lipca
2009 r. Warto�æ inwestycji: 1.230.678,77
z³ brutto. Charakterystyka: Budowa sali
gimnastycznej o wymiarach 12 x 22m i
konstrukcji szkieletowej, po³¹czonej z
istniej¹c¹ szko³¹ - jednokondygnacyj-
nym budynkiem z dachem dwuspado-
wym, w którym znajduj¹ siê sale lekcyj-
ne z zapleczem sanitarnym.

Rozbudowa Szko³y Podstawowej w
Turwi
Wykonawca: Prywatne Przedsiêbior-
stwo Przygotowania i Realizacji Budow-
nictwa KONTRAKT sp.j. z Ko�mina
Wielkopolskiego. Termin realizacji: do
31 lipca 2009 r. Warto�æ inwestycji:
1.017.959,57 z³ brutto. Charakterysty-
ka: Budowa  obiektu szkolnego obejmu-
je g³ównie salê gimnastyczn¹ o wymia-
rach 12 x 22m z dachem dwuspadowym
oraz stref¹ wej�ciow¹ z salka klubow¹
usytuowan¹ w szczycie budynku. Po³¹-
czenie sali z istniej¹c¹ szko³¹ zaprojek-
towano w formie jednokondygnacyjne-
go budynku z dachem jednospadowym
i maksymalnymi przeszkleniami. Zaple-
cze szatniowe zaprojektowano w istnie-
j¹cej szkole, przebudowuj¹c jedn¹ z
klas. Dodatkowo zmieniono przezna-
czenie jednej klasy na salkê dzieci
przedszkolnych w wieku 3-6 lat.

Rozbudowa oczyszczalni w Racocie
Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Produk-
cyjno - Us³ugowe PRO-MET sp.j. z Ko�-
mina Wielkopolskiego. Termin realiza-
cji: do 30 wrze�nia 2009 r. Warto�æ in-
westycji: 4.246.733,07 z³. brutto (w tym
�rodki zewnêtrzne: 2.500.000z³, po¿ycz-
ka z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej)
Charakterystyka: W trosce o nasze �ro-
dowisko Rada Gminy Ko�cian podjê³a
decyzjê o rozbudowie istniej¹cej oczysz-
czalni w Racocie. Firma projektowa
"MEKOR" z Gniezna przygotowa³a do-
kumentacjê techniczn¹ na rozbudowê
oczyszczalni o przepustowo�ci do 600
m3/h. Oczyszczalnia zaprojektowana
jest na 250 m3/h. Obecna oczyszczal-
nia mo¿e oczyszczaæ max. 250 m3 �cie-
ków na godzinê. W opracowanej doku-
mentacji przewidziano zbiornik do gro-
madzenia �cieków zw³aszcza w  godzi-
nach szczytu, co pozwoli na równomier-
ne podawanie �cieków na blok i wyeli-
minuje zak³ócenia technologiczne w
pracy oczyszczalni. Rozbudowa oczysz-
czalni pozwoli równie¿ na odebranie
�cieków w pierwszej kolejno�ci z miej-
scowo�ci Katarzynin i Choryñ, nastêp-
nie Darnowo, Wyskoæ i Turew. Budowa
kanalizacji rozpocznie siê od zbudowa-
nia odcinka przesy³owego �cieków z
miejscowo�ci Choryñ - Katarzynin oraz
budowa kanalizacji sanitarnej w Kata-
rzyninie.  Szczególnie wa¿na jest ochro-
na gruntów w miejscowo�ci Katarzynin,
poniewa¿  znajduj¹ siê tam bogate  z³o-
¿a wodono�ne.

W Gminie
Ko�cian

Budowa budynku mieszkalno - so-
cjalnego w Kurzej Górze
Wykonawca: Rolnicza Spó³dzielnia Pro-
dukcyjna w Kie³czewie. Termin realiza-
cji: do 31 lipca 2009 r. Warto�æ inwesty-
cji: 1.040.377,61 z³ brutto (w tym �rodki
zewnêtrzne: 270.000,00 z³ - dop³ata fi-
nansowa z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, Departament Funduszy Miesz-
kaniowych). Charakterystyka: budynek
murowany, jednokondygnacyjny, nie-
podpiwniczony. Bêdzie posiada³ 12
mieszkañ, w tym jedno mieszkanie przy-
stosowane dla osoby niepe³nosprawnej.
Obiekt bêdzie mia³ powierzchniê u¿yt-
kow¹ 511,80 m2 i bêdzie zwieñczony
dachem p³askim pokrytym pap¹ termo-
zgrzewaln¹.

Kanalizacja sanitarna z przykanalika-
mi w Bonikowie wraz z kolektorem
t³ocznym do Kurowa
Wykonawca: Przedsiêbiorstwem Robót
In¿ynieryjnych "Delta - Plus" z Leszna
Czas realizacji: od czerwca 2008 do
stycznia 2009. Warto�æ inwestycji:
2.003.500,24 PLN (w tym �rodki ze-
wnêtrzne: 1.100.000 z³ - po¿yczka z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej). Cha-
rakterystyka: W ramach zadania zosta-
³a wybudowana: 1. kanalizacja sanitar-
na grawitacyjna 1698 m 200 i 1575,5 m
250, 2. 91 szt. przykanalików o ³¹cznej
d³ugo�ci 879 m, 3. ruroci¹g t³oczny 238
m 90 i 1846 m 110

�cie¿ka rowerowa z Racotu do Gry-
¿yny
Wykonawca: MATT z Tarnowa Podgór-
nego. Czas realizacji: czerwiec - lipiec
2008, Warto�æ inwestycji: 273.509,99 z³
Inwestycja wspó³finansowana z bud¿e-
tu Zarz¹du Dróg Powiatowych w Ko�cia-
nie w wysoko�ci 200.000,00 z³ Charak-
terystyka: Zakres prac obejmowa³ wy-
budowanie �cie¿ki rowerowej w t³uczniu
o d³ugo�ci 1680 m od lasu w Racocie
do mostu na Obrze przed Gry¿yn¹.
Trwaj¹ prace przygotowawcze (mapy +
dokumentacja) nad ostatnim etapem
�cie¿ki rowerowej z Ko�ciana do Nowe-
go Dêbca na odcinku od Gry¿yny.

Droga Nowy Lubosz - Nowe Oborzy-
ska
Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Us³ugo-
wo - Handlowe CYNK ze �remu. Czas
realizacji: listopad - grudzieñ 2008.
Warto�æ inwestycji: 235 847,72 z³ brut-
to - w tym �rodki zewnêtrzne: Na oba
zadania (numer 8 i 9) gmina Ko�cian
uzyska³a pomoc finansow¹ z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko-
�ci 110 000 z³. Charakterystyka: D³ugo�æ
drogi do utwardzenia wynosi³a 1330 m.

Droga Kie³czewo - Szczodrowo
Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowo-Komunalnych DRO-KOM Ma-
ciej Wolsztyñski, Przysieka Polska
Czas realizacji: listopad - grudzieñ 2008
Warto�æ inwestycji: 232.495,14 z³ brut-
to - w tym �rodki zewnêtrzne: Na oba
zadania (numer 8 i 9) gmina Ko�cian
uzyska³a pomoc finansow¹ z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko-
�ci 110 000 z³. Charakterystyka: Budo-
wa nowej drogi w t³uczniu z Kie³czewa

do Szczodrowa. D³ugo�æ zadania wy-
nosi³a 600 m.

Droga w Starych Oborzyskach - ul.
Konwaliowa
Wykonawca: "ECO-BUD" Jerzy Marci-
niak z Czempinia. Czas realizacji: lipiec

2007 - sierpieñ 2008. Warto�æ inwesty-
cji: 91.713,50 z³ brutto. Charakterysty-
ka: 490 m w t³uczniu.

Kanalizacja sanitarna w Osieku
Wykonawca: PPHU EKO-KAN-GAZ z
miejscowo�ci Karski przy Ostrowie
Wielkopolskim. Czas realizacji: listopad
2007 - kwiecieñ 2008. Warto�æ inwe-
stycji: 418.228,70 PLN. Charakterysty-
ka: Budowa 543 m kanalizacji sanitar-
nej z PCV 200 z 13 przykanalikami oraz
2455 m ruroci¹gu t³ocznego PE 90 z
przepompowni¹ �cieków. �cieki z Osie-
ka p³yn¹ na oczyszczalniê �cieków w
Nowym Dêbcu.

Wodoci¹g ul. Dworcowa w Widzisze-
wie
Wykonawca sieci: Zak³ad wodoci¹go-
wo - kanalizacyjny w �miglu. Wykonaw-
ca przy³¹czy: Urz¹d Gminy Ko�cian.
Czas realizacji: wrzesieñ - grudzieñ
2008. Warto�æ inwestycji: 53. 778,79 z³
brutto (sieci: 45.373,88 z³, przy³¹cza:
8.404,91 z³). Charakterystyka: Wykona-
no sieæ o d³ugo�ci 190 m PCV 110 oraz
przy³acze wodoci¹gowe w ilo�ci 10
sztuk do nowej sieci wodoci¹gowej.

Wodoci¹g ul. S³oneczna w Nowym
Luboszu
Wykonawca: Urz¹d Gminy Ko�cian.
Czas realizacji: sierpieñ - wrzesieñ
2008r.  Warto�æ inwestycji: 15.924,52
z³ brutto. Charakterystyka: wykonano
225 mb sieci wodoci¹gowej PCV 110

Wodoci¹g ul. Ogrodowa w Nowym
Luboszu
Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne
CO i Gazowe Aleksander Matuszak i
Leszek Szczeblewski z miejscowo�ci
Piaski. Czas realizacji: czerwiec 2008r.
Warto�æ inwestycji: 17.219,02 z³ brut-
to.
Charakterystyka: wykonano 462 mb sie-
ci wodoci¹gowej PCV 110

Wodoci¹g ul. Graniczna do Le�nej w
Starym Luboszu
Wykonawca: Urz¹d Gminy Ko�cian.
Czas realizacji: pa�dziernik - listopad
2008. Warto�æ inwestycji: 33.295,98 z³
brutto. Charakterystyka: wykonano 456
mb sieci wodoci¹gowej PCV 110

Dok. na str. 4
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W obronie wolno�ci Tybetu na krzywiñ-
skim niebie szybowa³y motoparalotnie, w
Cichowie znów by³o s³ychaæ ³oskot sta-
rych sikawek, r¿enie koni i gwar soplicow-
skiego Jarmarku. Na Soplicowo zajazd
przypu�cili poeci z wielu zak¹tków �wia-

ta. W 2008 roku w gminie Krzywiñ przy-
by³o dróg, rozwija³a siê indywidualna
przedsiêbiorczo�æ i odwiedza³o j¹ wielu
go�ci z kraju i zagranicy.
Do najwiêkszych wydarzeñ jak co roku
nale¿a³y Europejskie i Krajowe Zawody
Sikawek Konnych. Rozgrywany w sierp-
niu ju¿ po raz ósmy festiwal ochotnicze-
go po¿arnictwa zgromadzi³ 81 za³óg, set-
ki stra¿aków i tysi¹ce widzów. Wcze�niej
w majowy s³onecznych dzieñ obchodzo-
no na terenie gminy Krzywiñ Powiatowe
�wiêto Stra¿aka Ochotnika zwieñczone
wielkopolskimi wyborami Miss OSP. Sek-
cja ratownictwa wodnego OSP Krzywiñ
zdoby³a tytu³ Mistrza Polski. Sekcja ratow-
nictwa wodnego OSP Krzywiñ i OSP Ra-
cot powsta³a trzy lata temu. Mistrzostwo
potwierdzi³o doskona³e przygotowanie
stra¿aków do udzia³u w nie tylko w ak-
cjach, ale tak¿e podczas rywalizacji spor-
towej.
W czerwcu odby³ siê pierwszy, wspólny
"Motoparalotniowy Przelot Przez Polskê
- Klucz Wolno�ci. Wspólny przelot kilku-
dziesiêciu motoparalotni z flagami Tybe-
tu dotar³ do Cichowa. By³ po³¹czony z ka-
rawan¹ samochodów oraz z szeregiem
powietrznych i naziemnych pokazów.
Wielu widzów zgromadzi³, jak zawsze,
Jarmark Soplicowski. Koncert - "Co by³o
nie wróci" -  w wykonaniu Andrzeja Ko-
ryckiego i Dominiki ¯ukowskiej, który od-
bywa³ siê w soplicowskiej stodole by³
prawdziwym estradowym fina³em jarmar-
ku. W lipcu w £uszkowie odby³ siê II Dru-
¿ynowy Turniej w Boule o Mistrzostwo
Gminy Krzywiñ. Do turnieju zg³osi³o siê
osiem trzyosobowych zespo³ów, co �wiad-
czy o tym ¿e ta dyscyplina, przywieziona
z zaprzyja�nionej z Krzywiniem francu-
skiej gminy Beny Bocage, zdobywa co-
raz wiêcej sympatyków. Du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³ siê projekt pod nazw¹
"Twórcze lato z bibliotek¹". Akcja ta trwa-

KRZYWIÑ 2008

Pawe³ Buksalewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ

Kanalizacja sanitarna w Starych Obo-
rzyskach ( I etap) z kolektorem t³ocz-
nym i pompowni¹ w Kurowie
Wykonawca: "ECO-BUD" Jerzy Marci-
niak z Czempinia. Czas realizacji: kwie-
cieñ 2007 - sierpieñ 2007. Warto�æ in-
westycji: 763.813,06 z³ brutto - w tym
�rodki zewnêtrzne: 516.000,00 z³ po-
¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej. Charakterystyka: kanalizacja sani-
tarna grawitacyjna PVC  200 - 550,5 mb,
250 - 562,0 mb,   315 - 37,0 mb, kanali-
zacja sanitarna ci�nieniowa PE   110 -
2.570,0 mb, przykanaliki PVC   160 -
398,5 mb / 39 sztuk, przepompownie
�cieków P4 - Q�r = 110 m3 /d, P5 - Q�r =
80 m3 / d

Kanalizacja sanitarna w Starych Obo-
rzyskach - II etap
Wykonawca: Zak³ad Robót In¿ynieryjno-
Hydrotechnicznych POL-GAR, Wagro-
wiec. Czas realizacji: sierpieñ 2007 - gru-
dzieñ 2007. Warto�æ inwestycji:
1.628.558,19 z³ brutto - w tym �rodki ze-
wnêtrzne: 1.065.000,00 z³ po¿yczka z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Charak-
terystyka:  kanalizacja grawitacyjna PVC
200 - 3047 mb, kanalizacja grawitacyj-

na PVC   250 - 1811,5 mb, przykanaliki
PVC   160 - 1555,1 mb / 260 sztuk, ruro-
ci¹g t³oczny PE   90 - 326,5 mb, ruro-
ci¹g t³oczny PE   110 - 383,5 mb, prze-
pompownie - 4 sztuki

Sieæ wodoci¹gowa Gry¿yna - Nielêgo-
wo I i II etap
Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne
CO i Gazowe Aleksander Matuszak i
Leszek Szczeblewski z miejscowo�ci
Piaski, Czas realizacji: styczeñ - maj
2008 r. Warto�æ inwestycji: I etap -
376.839,64 z³ brutto, II etap - 148.543,56
z³ brutto, Charakterystyka: I etap - wy-
konano 2833 mb sieci wodoci¹gowej PE
160, II etap - wykonano 900 mb sieci
wodoci¹gowej PE   160

Rozbudowa budynku Urzêdu
Wykonawca: BUDOMONT Sp. z o.o. w
Ko�cianie, Czas realizacji: kwiecieñ
2007 - pa�dziernik 2007, Warto�æ inwe-
stycji: 527.403,00 z³ brutto
Henryk Bartoszewski Wójt Gminy Ko�cian

³a 7 wakacyjnych tygodni i sk³ada³y siê na
ni¹ warsztaty taneczne, szachowe, stra-
¿ackie, plastyczne, teatralne i fotograficz-
no-dziennikarskie, w których wziê³o udzia³
400 osób, g³ównie dzieci i m³odzie¿.
Prawdziw¹ sensacj¹ kulturaln¹ minione-
go roku by³ jednak "Zajazd poetów na
Soplicowo". Z okazji listopadowego mie-
si¹ca po�wiêconego s³owu pisanemu do
Soplicowa zjecha³a grupa poetów i pisa-
rzy nale¿¹cych do Zwi¹zku Literatów Pol-
skich a tak¿e z kilku krajów �wiata: Iraku,
Gwatemali i Wietnamu.
W sierpniu gminê odwiedzili mieszkañcy
francuskiej gminy Beny Bocage. Wcze-
�niej go�ci³a delegacja samorz¹dowców
z zaprzyja�nionej wêgierskiej gminy Po-
maz. W pa�dzierniku gminê odwiedzi³a
delegacja nauczycieli z Budapesztu z pro-
testanckiej szko³y im. Benko Istvana. W
tym roku budapeszteñska szko³a stanie
siê partnerem Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych. W Krzywiniu go�ci³a te¿ de-
legacja przedstawicieli organizacji poza-
rz¹dowych z Mo³dawii, której przewodni-
czy³ Miko³aj Moskalu. Go�ci ze Wschod-
niej Europy interesowa³y krzywiñskie do-
�wiadczenia w rozwoju turystyki i promo-
cji wielkopolskiej gminy.
Oczywi�cie równie¿ budowali�my, tak jak
w innych gminach drogi: 1 km z R¹binia
do granicy z gmin¹ Czempiñ, w Jerce od-
cinek drogi na Os. Brzozowiec oraz chod-
niki na ul. Szkolnej w Krzywiniu. Wspól-
nie z powiatem modernizowali�my, po-
przez poszerzenie, drogê Krzywiñ -
Wieszkowo i wspólnie z samorz¹dem wo-
jewództwa budo-
wali�my chodnik
w Bielewie. Po-
nadto zainstalo-
wali�my nowe
o�wietlenie na
dzia³kach w Ci-
chowie i uzupe³-
nili�my w 7 in-
nych miejscowo-
�ciach. Wykona-
no nowe pokry-
cie dachowe i
rynny  w domu
stra¿aka w Krzywiniu. W ubieg³ym roku
wnie�li�my kolejne udzia³y do Miejskiego
Zak³adu Oczyszczania w Lesznie (426 tys.
z³.) na budowê Zak³adu Segregacji Od-
padów.
W sumie na inwestycje wydali�my 1.543
tys. z³. w³asnych �rodków. Byli�my przy-
gotowani na o wiele szerszy front inwe-
stycji, ale niestety nie og³oszono w 2008
roku ¿adnego konkursu na �rodki unijne.
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W roku 2008 Gmina Czempiñ, na inwe-
stycje, wydatkowa³a ogóln¹ kwotê w
wysoko�ci 4.106.259,48 z³
Do najwa¿niejszych inwestycji roku
2008 zalicza siê budowê sali sporto-
wej przy Gimnazjum w Borowie na to
któr¹ wydano ogó³em: 1.484.639,11 z³.

z czego a¿ 1.470.532 z³ na roboty bu-
dowlane. Sala pomie�ci boisko sporto-
we o wymiarach: 36x19m, widowniê na
192 miejsca, hol, zaplecze widowni oraz
pomieszczenia na sprzêt sportowy i gim-
nastyczny. Zgodnie z planem, sala zo-
stanie oddana do u¿ytku pod koniec
2009 roku w zakresie budowlanym, a z
wyposa¿eniem w pierwszych miesi¹-
cach roku 2010. Prace sfinansowano z
bud¿etu Gminy Czempiñ. Kontynuacja
inwestycji w nastêpnych latach. Gmina
podjê³a starania o pomoc w wysoko�ci
1.500.000 z³ na ten cel z Departamentu
Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Wielkopolskiego.
Kolejna inwestycja to budowa boiska
przy Szkole Podstawowej w Czempi-
niu - prace inwestycyjne zaplanowano
na rok 2008. Koszt robót to 330 tysiêcy
z³otych. W zakres prac wejdzie budowa
ogólnodostêpnego boiska o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 44x22 me-
try. Wykonano ju¿ pod³o¿e. Z uwagi na
warunki atmosferyczne zadanie bêdzie
kontynuowane wiosn¹ 2009 roku. Na
inwestycjê pozyskano fundusze w wy-
soko�ci 150.300 z³ z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Modernizacja ulicy Gruszkowej - in-
westycja rozpoczêta w roku 2007 -koszt:
250 tysiêcy z³otych, kontynuowana w
roku 2008 - koszt: 894.770,32 z³ - pie-
ni¹dze pochodzi³y z bud¿etu Gminy
Czempiñ. Wykonano budowê sieci ka-
nalizacji deszczowej na odcinku: ul.
Poznañskie przedmie�cie do separato-
ra wybudowanego na cieku wodnym
,,Olszynka''; utwardzono ulicê na-
wierzchni¹ bitumiczn¹ na odc. od ul.
Poznañskie Przedmie�cie do �liwkowej.
W ul. Gruszkowej przebudowano sieæ
telekomunikacyjn¹. Ponadto, na inwe-
stycjê pozyskano �rodki z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
w kwocie 530.000 z³ na rok 2009.
Droga w Donatowie -I etap - czerwiec
2008 roku - wykonanie odcinka drogi z

t³ucznia granitowego od koñca wsi Do-
natowo do granicy Gminy Czempiñ z
Gmin¹ Krzywiñ na d³ugo�ci 863 metrów
bie¿¹cych i szeroko�ci 4metrów i 40
centymetrów.
II etap - pa�dziernik 2008 roku - wyko-
nanie drogi bitumicznej przez wie� odc.
447 mb d³. i 5 m szer. Do tej pory po³o-
¿ono pierwsz¹ warstwê - wi¹¿¹c¹ na-
wierzchni drogi. W roku 2009 planuje
siê po³o¿enie warstwy drugiej - �cieral-
nej. £¹czny koszt I+II etapu wyniós³:
565.833,15 z³. W tym z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Wielko-
polskiego pozyskano 136 tysiêcy z³o-
tych. Pozosta³e pieni¹dze z bud¿etu
Gminy Czempiñ.
Przebudowa drogi w G³uchowie - II faza
- koszt wykonanych prac zamkn¹³ siê
w kwocie 231.260,45 z³. Przebudowa-
no odcinek drogi d³ugo�ci 210 metrów
bie¿¹cych. Pieni¹dze pochodzi³y z bu-
d¿etu Gminy Czempiñ. Prace by³y kon-
tynuacj¹ robót z 2007r - kompleksowej
przebudowy 2 przyleg³ych odcinków
drogi o ³¹cznej d³. 325 mb. Koszt ³¹czny
inwestycji w latach 2007-2008 to
1.060.000 z³, w tym180.000 z³ pozyska-
no z Agencji Nieruchomo�ci Rolnych
Skarbu Pañstwa.
Modernizacja ul. Borówko Stare - II etap
- remont nawierzchni i remont chod-
ników od ulicy �wierczewskiego w
rejon ul. Ch³apowskiego. Koszt reali-
zacji II etapu wynosi³ 267 tys. z³ z cze-
go 150 tysiêcy z³ pochodzi³o z bud¿etu
Gminy  Czempiñ.  Pozosta³e pieni¹dze

zainwestowa³ Powiat Ko�ciañski. Do-
datkowo, na koszt Gminy, wybudowa-
no parking dla autobusu i chodnik przy
budynku pobliskiego przedszkola za
kwotê: 30 tys. z³
Kanalizacja i wodoci¹gi:
Sieæ wodoci¹gowa w ulicy Towaro-
wej (od ulicy Malinowej do ostatnie-
go zabudowania) - odcinek 250 mb -
za kwotê 40.000 z³; sieæ kanalizacyj-
na - ulica Kwiatowa (rejon ul. Ko-

�ciañskie Przedmie�cie) w Czempiniu
- warto�æ inwestycji: 19.520 z³, zainsta-
lowano 30 mb sieci i 2 szt. przy³¹czy o
d³.:20,5 mb.; sieæ kanalizacyjna w kie-
runku Borowa - wybudowano 273 mb
ruroci¹gu t³ocznego i 25 mb ruroci¹gu
grawitacyjnego. Koszt: 135.392 z³ (inwe-
stycja to I z III etapów ³¹czenia skanali-
zowanej wsi Borowo z Czempiniem)
Adaptacja pomieszczenia przyleg³e-
go do budynku o�rodka zdrowia na
potrzeby osób niepe³nosprawnych -
modernizacja pomieszczenia wewn¹trz
i monta¿ windy osobowej - koszt:
192.236,39 z³. Przebudowano te¿ wej-
�cie do budynku (podjazd dla niepe³no-
sprawnych), - koszt: 39.994 z³. Wydatki
sfinansowane z bud¿etu Gminy Czem-
piñ.
Modernizacja systemu ogrzewania
budynku na stadionie CKS ,,Helios'' -
zmiana systemu ogrzewania z wêglowe-
go na gazowe. £¹czny koszt inwestycji
to: 114.214,45 z³. Gmina otrzyma³a na
ten cel po¿yczkê z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej - kwota 60 tys. z³. Dodatkowo
5 tys. z³ na wymianê okien w budynku
na plastikowe, z Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Wielkopolskiego,
pozyska³ Czempiñski Klub Sportowy
,,Helios''.
Modernizacja ogrzewania budynku
przedszkolno-mieszkalnego ul. Bo-
rówko Stare w Czempiniu --zmiana
ogrzewania z olejowego na gazowe z
wymian¹ ruroci¹gu co. £¹czny koszt:
122.186,61 z³. Pieni¹dze pochodzi³y z

bud¿etu Gminy i po-
¿yczki udzielonej
przez WFO�iGW (30
tys. z³).
Przebudowa parkin-
gu przy stacji PKP z
20 na 40 oznakowa-
nych miejsc parkin-
gowych -  koszt:
49.964,28 z³. Dodatko-
wo dokonano moderni-
zacji parkingu, chodni-
ka do peronu, wy³o¿o-
no nawierzchniê na
przystanku PKS, wy-
konano stanowisko dla
taxi - koszt: 17.500 z³.
W latach 2007-2008
przeprowadzono mon-
ta¿ trzech wiat  przy-

                         stankowych   w   Sta-
  rym Go³êbinie, Piotro-

wie Pierwszym i Jarogniewicach -
³¹czny koszt zakupu i monta¿u wiat z
p³ytami fundamentowymi oraz chodnika-
mi to kwota 15.900 z³.
Zakup i monta¿ ogródków jordanow-
skich w: Piotrowie Pierwszym (10 tysiê-
cy z³), Piechaninie (9.5 tys. z³), Osiedlu
,,Przylesie'' (zakup sprzêtu 2008, mon-
ta¿ 2009r.) - koszt: 9.500 z³.

GMINA CZEMPIÑ - 2008 - ROK ZNACZ¥CYCH INWESTYCJI

Budowa sali w gimnazjum w Borowie.

Dorota Krystyna Lew przy pracy.

Dorota Krystyna Lew
Burmistrz Gminy Czempiñ
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W GMINIE �MIGIEL

Zamierzenia Gminy �migiel opisane
bud¿etem 2008 roku nale¿y podzieliæ na

kilka kategorii. Pierwsza z nich to zda-
nia wodoci¹gowo-kanalizacyjne. Bardzo
intensywnie pracowali�my nad do-
mkniêciem programu budowy systemu
kanalizacji w gminie. Dokoñczyli�my
dokumentacje techniczne, uzyskali�my
pozwolenia na budowê, sporz¹dzili�my
studium wykonalno�ci dla przedsiêwziê-
cia. W maju do Narodowego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-

nej w Warszawie zosta³ z³o¿ono ca³o-
�ciowy wniosek o dotacjê na to zada-
nie. Przeszed³ on ju¿ ocenê formaln¹ i
ocenê merytoryczn¹ pierwszego stop-
nia. Obecnie nasz wniosek podlega oce-
nie merytorycznej drugiego stopnia.
Warto�æ zadania to oko³o 70 mln.z³.
Je¿eli otrzymamy dofinansowanie z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i
�rodowisko, to w ci¹gu czterech lat po-
winni�my wybudowaæ sieæ kanaliza-
cyjn¹ w �miglu, Niet¹¿kowie, Czaczu,
Nadolniku, Koszanowie, Bruszczewie,
Starym Bojanowie, Robaczynie, Przy-
siece Polskiej, Starej Przysiece Drugiej
Nowej Wsi. W 2008 roku wykonali�my

odcinek wodoci¹gu z Przysieki
Polskiej do Widziszewa, z Che³-

kowa do Zygmunto-
wa, trwaj¹ prace na
odcinku ze Starej
Przysieki Pierwszej
do Gniewowa i na
budowie zbiornika
wody pitnej dla �mi-
gla. Warto�æ tych
prac to ponad 2mln.
700 tys. z³. W przysz³ym roku
czeka nas budowa stacji
uzdatniania wody w Sp³awiu i
budowa wodoci¹gu z Zygmun-
towa do Jezierzyc oraz z Gnie-
wowa do Wonie�cia.
Druga bardzo wa¿na katego-

ria zadañ to zadania drogowe, których
³¹czny koszt w 2008 roku przekroczy
1mln. 500 tys.z³. Do najwa¿niejszych za-
dañ nale¿a³oby zaliczyæ: wy-
konanie dywanika asfaltowe-
go na ulicy Osiedle i Iwasz-
kiewicza, powierzchniowe
utrwalenie dróg w miejscowo-
�ciach Czaczyk, Morownica,
Niet¹zkowo, Stare Bojanowo,
Gliñsko, Sierpowo, systema-

tyczna, choæ ci¹gle
niezadowalaj¹ca,
poprawa stanu dróg
gruntowych, dalsze
utwardzanie targo-
wiska. Obecnie, we
wspó³pracy z powiatem, trwaj¹
prace przy remoncie drogi po-
wiatowej w Morownicy.
Trzeci obszar to wydatki zwi¹-
zane z utrzymaniem , remonta-
mi �wietlic i innymi zadaniami
dotycz¹cymi obiektów budow-
lanych. W tym roku
wykonywane by³y re-
montu i  moderniza-

cje w 21 �wietlicach na ³¹czn¹
kwotê prawie 240 tys. z³.
�rodki zewnêtrzne, które
uda³o siê pozyskaæ Gminie
�migiel w 2008 roku to
przede wszystkim dotacje z
Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Wielkopol-
skiego i Wojewody Wielko-
polskiego w ramach rz¹do-
wego programu budowy bo-
isk ORLIK. Otrzymali�my ra-
zem 666 tys.z³. Kompleks boisk, które
powstaj¹ w s¹siedztwie �migielskiego
basenu bêdzie nas kosztowaæ oko³o
1mln. 400 tys. Brakuj¹c¹ kwotê uzu-

pe³nili�my  z dochodów w³asnych. Jest
to niema³a suma, bo ponad 700 tys.
z³., ale uwa¿am, ¿e warto by³o ponie�æ
ten wysi³ek, poniewa¿ bêdziemy dys-
ponowaæ naprawdê bardzo dobrym
kompleksem sportowym, powszechnie
dostêpnym i doskonale po³o¿onym.
Przy okazji chcê poinformowaæ, ¿e
mamy plany zagospodarowania tzw.
Lodowiska przy ul. Ko�ciuszki. Prace

zwi¹zane z podbudow¹ powinny zo-
staæ wykonane jeszcze w tym roku.
Gmina uzyska³a te¿ �rodki zewnêtrz-
ne na kilka innych projektów w mniej-
szych kwotach. By³y to pieni¹dze na
przebudowê ulicy Zielonej, remont
wiatraków, przedsiêwziêcia zwi¹zane

z promocj¹ i dzia³alno�ci¹ kulturaln¹
i sportow¹ w gminie.

Wiktor Snela
Burmistrz �migla
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Cz³onkowie ko³a PZK Gminy Ko�cian
spotkali siê 25 listopada 2008 roku w
Starych Oborzyskach. W spotkaniu wzi¹³
udzia³ Pan Wojciech Ziemniak i podzieli³
siê wra¿eniami z pobytu grupy m³odzie-
¿y na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.
Przedstawi³ piêkne zdjêciami oraz wiele
pami¹tek przywiezionych z Pekinu. Kil-
ku cz³onków ko³a otrzyma³o symbolicz-
ne pa³eczki do ry¿u. Na spotkaniu Wójt
Gminy przedstawi³ za³o¿enia do projek-

Jesieñ to czas nostalgii, d³ugich wieczo-
rów, opadaj¹cych z drzew li�ci. Jesieñ
w Polsce jest szczególna, nie bez przy-
czyny mówi siê o polskiej z³otej jesieni.
S¹ nawet tacy, dla których to najpiêk-
niejsza pora roku. Z czym mo¿na bo-
wiem porównaæ piêkno mieni¹cych siê
z³otem parków, lasów i pól. W polskiej
kulturze w której od wieków mocno za-
korzenione s¹ tradycje my�liwskie,  je-
sieñ to równie¿ �wiêto hubertowskie.
Jesienne klimaty udzieli³y siê równie¿
cz³onkom czempiñskiego ko³a Porozu-
mienia "Ziemia Ko�ciañska", którzy sko-

tu bud¿etu Gminy Ko�cian na rok 2009.
Omówiono równie¿ sprawy zwi¹zane z
budow¹ drogi szybkiego ruchu S-5.

W dniu 29 grudnia 2008 roku na zapro-
szenie radnych Gminy Ko�cian i powia-
tu ko�ciañskiego cz³onkowie naszego
ko³a spotkali siê przy kolacji w Racocie.
W trakcie spotkania w mi³ej atmosferze
podsumowano miniony rok oraz przed-
stawiono za³o¿enia dzia³alno�ci na rok
2009. Spotkanie by³o okazj¹ do podziê-
kowañ oraz ¿yczeñ na nadchodz¹cy
Nowy Rok. W trakcie spotkania przed-
stawiono prezentacjê Marka  Kiedrow-
skiego z ciekawych miejsc z terenów le-
�nych naszego regionu.

Andrzej Przyby³a

rzystali z zaproszenia kolegi Robert
Kamieniarza oraz Henryka M¹ki i  15
pa�dziernika 2008 roku spotkali siê w
Stacji Badawczej Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego w Czempiniu. Przy kawie i
herbacie zebrani s³uchali fascynuj¹cych
opowie�ci na temat otaczaj¹cej nas
przyrody oraz tradycji ³owieckich.
Kolega Rober Kamieniarz "namalowa³"
obraz przyrody okolic Czempinia oraz
tradycji ³owiectwa. W swojej prezenta-
cji przedstawi³ równie¿  rys problematy-
ki naukowej, która jest podejmowana w
stacji badawczej. Skupia siê ona przede
wszystkim na badaniu populacji zwie-
rz¹t na terenie kraju, co przyczynia siê
do ich w³a�ciwej ochrony.  Natomiast
Henryk M¹ka opowiedzia³ o ¿yciu pta-

Z ¿ycia Ko³a SPZK
w Czempiniu
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ków drapie¿nych. Jako prezes Gniazda
Sokolników PZ£ zaprezentowa³a dzieje
i tradycje polowania z soko³ami.
Pomiêdzy prezentacjami, w parku przy
stacji badawczej odby³ siê pokaz gry na
rogach my�liwskich, który zosta³ wzbo-
gacony barwnymi opowie�ciami o histo-
rii i tradycji sygnalistyki my�liwskiej. Gra-
j¹cy na rogach R. Kamieniarz i H. M¹ka
wykazali siê nieprzeciêtnymi umiejêtno-
�ciami wzbudzaj¹c podziw wszystkich
zebranych.
Spotkanie pozwoli³o zebranym zapo-
znaæ siê z dzia³alno�ci¹ stacji badaw-
czej PZ£ w Czempiniu oraz poznaæ tra-
dycjê polskiego ³owiectwa.

 Przemys³aw Michalak

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Prawid³owe odpowiedzi na pytania za-
warte w konkursie z numeru 10 nasze-
go biuletynu to:

1. Polskiej Akademii Umiejêtno�ci,
2. Uniwersytetu Jagielloñskiego,
3. fizykiem.
Spo�ród czytelników, którzy nades³ali
prawid³owe odpowiedzi nagrody ksi¹¿-

kowe wylosowali: Barbara Nowak z Wy-
skoci Ma³ej, Katarzyna Ratajczak z
Czempinia, Henryk Linke z Ko�ciana,
Ilona Matuszczak z Ko�ciana, Anna
Matuszczak z Ko�ciana.


