
 1ZIEMIA KO�CIAÑSKA

BIULETYN STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE ZIEMIA KO�CIAÑSKA � NR 12 � ZIMA 2009 � PISMO BEZP£ATNE

Niech rado�æ i pokój �wi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia towarzyszy Pañstwu przez ca³y
Nowy Rok, aby by³ to Rok szczê�liwy
w osobiste doznania, spe³ni³ zamierze-
nia i d¹¿enia zawodowe oraz by przyniós³
wiele satysfakcji z w³asnych dokonañ.

 W imieniu Zarz¹du
sk³ada

Andrzej Jêcz
Przewodnicz¹cy Porozumienia

Ziemia Ko�ciañska

1. Walne zebranie Stowarzyszenia, które
podsumowa³o pracê w 2008 r. - 8 stycz-
nia 2009 r. Zebranie zosta³o urozmaico-
ne koncertem zespo³u DROPS i pani Iza-
beli Wo�niak.

2. Uroczysta inauguracja roku akademic-
kiego 2009/2010 Ko�ciañskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku - 15 pa�dzierni-
ka 2009 roku. W zajêciach uczestniczy
ogó³em 340 osób. Dzia³aj¹ trzy filie Uni-
wersytetu: w �miglu, Krzywiniu i Czem-
piniu.
3. Zorganizowanie wspólnie z Krzywiñ-
skim Towarzystwem Kulturalnym Kopa-
szewskiej Drogi Krzy¿owej. Udzia³ wziê-
³a rekordowa ilo�æ - 244 osoby. Uczest-
nicy zostali ugoszczeni plackiem, kaw¹ i
herbat¹  przez Radê So³eck¹ w R¹biniu.

Z ¿ycia Stowarzyszenia
4. Zorganizowanie w dniach 6-14 lipca
2009 roku obozu rowerowego po powie-
cie ko�ciañskim dla 50 uczniów gimna-
zjów, po 10-ciu z ka¿dej gminy.
5. Wspó³organizowanie ze Stowarzysze-
niem �Grupa rowerowa im. Jana Paw³a
II�  Papieskiego Rajdu Rowerowego, któ-
rego zakoñczenie mia³o miejsce na bo-
isku Szko³y Podstawowej w Racocie.
6. Wydanie kolejnych numerów kwar-
talnika �Ziemia Ko�ciañska�.

7. Realizacja projektu zwi¹zanego z
opiek¹ nad zabytkami w ramach WRPO
pt. �Bruszczewo� wspólnie z Urzêdem
Miejskim �migla.
8. Spotkania  kó³ Stowarzyszenia w po-
szczególnych gminach powiatu ko�ciañ-
skiego.

Edward Strzymiñski

Rajd rowerowy

15.10.2009, godz.18.00
Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2009/2010, Wyk³ad inauguracyjny - �Ks. dr
Pra³at Józef Surzyñski reformator muzyki ko-
�cielnej - ks. Szymon Daszkiewicz� - dyry-
gent Chóru Katedralnego w Poznaniu.

05.11.2009, godz.18.00
�¯ywno�æ genetycznie modyfikowana� - dr Zo-
fia Banaszak, in¿. Henryk Bartoszewski.

26.11.2009, godz.18.00
�Rola starszego pokolenia w wychowaniu
dzieci i m³odzie¿y� -  o. Karol Meissner - Klasz-
tor Benedyktynów w Lubiniu.

10.12.2009, godz.18.00
�Kryzys jest, czy go nie ma? - Sposoby roz-
wi¹zañ w ró¿nych pañstwach� - prof. dr hab.
Jacek Mizerka - prorektor Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu.

14.01.2010, godz.18.00
�Zwierzyna wielkopolskich pól" - dr Robert
Kamieniarz - Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu, Stacja Badawcza Polskiego Zwi¹z-
ku £owieckiego w Czempiniu.

11.03.2010, godz.18.00
�O czym mówi Erica Steinbach� - dr Cezary
Trosiak - Wydzia³ Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM w Poznaniu.

25.03.2010, godz.18.00
�Nordic Walking - sposób aktywnego spêdza-
nia czasu wolnego� - dr Joanna £uczak - Wiel-
kopolska Wy¿sza Szko³a Turystyki i Zarz¹dza-
nia w Poznaniu.

08.04.2010, godz.18.00
�Obraz wojny i terroryzmu w mediach� - dr
Rados³aw Fiedler - Wydzia³ Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

22.04.2010, godz.18.00
�Prawa cz³owieka - wybrane zagadnienia bio-
etyczne� - dr Adam Szymaniak - Prodziekan
Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu.

26.05.2010, godz.18.00
�Zmiany w konsumpcji ¿ywno�ci gospo-
darstw domowych - preferencje , wybory,
zachowania� - prof. Wojciech Florkowski -
University of  Georgia USA.
Uroczysto�æ zakoñczenia roku akademickie-
go 2009/2010.

WYK£ADY OGÓLNE KO�CIAÑSKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Inauguracja roku akademickiego KUTW.
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Tegoroczne  inwestycje, zrealizowane
na ³¹czn¹ warto�æ  14 mln 800 tys. z³.,
zosta³y zdominowane przez remonty
dróg,  na które przeznaczono ponad 12
mln z³.  Uda³o siê wyremontowaæ ulicê
Poznañskie Przedmie�cie w Czempiniu,
gdzie wykonano now¹ nawierzchniê,
nowe chodniki i krawê¿niki po obu stro-
nach ulicy, wyznaczono miejsca parkin-
gowe i azyle dla pieszych. Przygotowa-
no tak¿e du¿y parking przy cmentarzu.
Remont ulicy i prawie 4 km drogi w stro-
nê I³ówca to koszt ponad 1,5 mln. z³o-
tych. Czê�æ kosztów pochodzi³a z bu-
d¿etu powiatu oraz gminy Czempiñ,
resztê, ponad 752 tys. z³, pozyskano
w ramach �Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011�. Drug¹, wyremontowan¹ z tego
programu drog¹, jest trasa z Czarkowa
do Gra¿yny.  Koszt  ca³ej  inwestycji  to

ponad 4,7 mln. z³otych. Otrzymane
wsparcie wynios³o ponad 1,4 mln. z³o-
tych,  gmina Ko�cian przeznaczy³a na
ten cel kwotê 400 tys. z³.. Droga na te-
renie niezabudowanym zosta³a posze-
rzona i wykonano na niej powierzchnio-
we utrwalenie nawierzchni. Na terenie
zabudowanym powsta³y nowe chodni-
ki. W niebezpiecznych miejscach za-
montowano bariery energoch³onne o
³¹cznej d³ugo�ci 480 m. W Gry¿ynie
po³o¿ono zupe³nie now¹ nawierzchniê,
a tak¿e przebudowano niebezpieczne
skrzy¿owanie w centrum wsi. Inne pra-
ce drogowe wykonano w Wieszkowie.
Odcinek 240 metrów zosta³ odwodnio-
ny i wy³o¿ony mas¹ bitumiczn¹. Koszt
prac to ponad 202 tys. z³otych. Podob-
ne prace zosta³y przeprowadzone w Ro-
gaczewie Wielkim. Ich koszt to ponad
151 tys.
W Lubiniu wyremontowano drogê obok
cmentarza. Z kolei w £uszkowie i �wiñ-
cu wyremontowano chodniki. W �wiñ-
cu remont ponad 800 metrowego odcin-
ka chodnika kosztowa³ ponad 112 tys.
W £uszkowie natomiast wyremontowa-
no ponad 300 m chodnika. Gmina Krzy-
wiñ prace w tych czterech miejscowo-
�ciach, wspar³a kwot¹ 200 tys. z³otych
a pozosta³e �rodki pochodzi³y z bud¿e-
tu powiatu. Najwiêksza tegoroczna in-

westycja drogowa w Ko�cianie to re-
mont mostu i przebudowa ulicy Pi³sud-
skiego. Koszt prac to prawie 1,7 mln.
z³otych. Na to zadanie 450 tysiêcy z³o-
tych przekaza³o miasto Ko�cian. Most
zosta³ oczyszczony i odnowiony, przy
barierkach zamontowano tak¿e ozdob-
ne ³uki. Na ulicy Pi³sudskiego powsta³y
azyle dla pieszych, wyznaczono 3 od-
cinki parkingów. Ulica na ca³ej d³ugo�ci
ma now¹ nawierzchniê. Wzd³u¿ ulicy s¹
nowe chodniki. W samym Ko�cianie wy-
konano kilka mniejszych inwestycji na
³¹czn¹ warto�æ oko³o 900 tys. z³, z cze-
go 450 tys. pochodzi³o z bud¿etu Mia-
sta Ko�ciana. By³a to m.in. budowa
chodnika i parkingu na ul. Wyzwolenia,
nowe miejsca parkingowe na ul. Pó³noc-
nej, chodniki na Placu Wolno�ci oraz
Paderewskiego, na ulicy Nadobrzañ-
skiej oraz Marcinkowskiego. Poza Ko-
�cianem, w minionym roku, za ponad
1,2 mln. z³. gruntownie wyremontowa-
no drogê ze Starego Go³êbina do Do-
natowa. Ponad 468 tys. z³ przeznaczo-
no na podobne prace w Morownicy i w
Machcinie.  W Bie¿yniu, za kwotê 26 tys.
z³otych wybudowano parking i chodnik,
chodnik wybudowano równie¿ w Zbê-
chach. W  Bonikowie ko³o szko³y po-
wsta³ próg zwalniaj¹cy. Powsta³y rów-
nie¿ nowe chodniki w Turwi i Donato-
wie. Wspólnie z Gmin¹ Ko�cian wybu-
dowano kolejny odcinek �cie¿ki rowe-
rowej do Nowego Dêbca. Za kwotê 500
tys. z³. metod¹ powierzchniowego utrwa-
lenia wzmocniono 13 km dróg, miêdzy
innymi drogê Stare Bojanowo - Olsze-
wo oraz Stary Go³êbin - Donatowo.
Poza drogami uda³o siê przeprowadziæ
prace w DPS w Jarogniewicach oraz
doposa¿yæ ko�ciañski szpital. Dla SP
ZOZ zakupiono, za ponad 1,5 mln. z³,
cyfrowy aparat rentgenowski, umo¿li-
wiaj¹cy wykonywanie nie tylko podsta-
wowych badañ p³ucno - kostnych, ale
tak¿e pozwalaj¹cy na wykonywanie
prze�wietleñ narz¹dów miêkkich. W

domu Pomocy Spo³ecznej w Jarognie-
wicach wyremontowano �Domek Ogrod-
nika�. Do tej pory w tym obiekcie mie-
�ci³y siê pracownie terapeutyczne, te-
raz znajduje siê w nim nowoczesna
kuchnia. Do istniej¹cego budynku do-
budowano ma³y magazyn. Na remont
domku ogrodnika, a tak¿e na remont
dachu na zachodniej oficynie pa³acu i
rekultywacje zielonych terenów wokó³
niego przeznaczono 994 tys. z³otych.
Inwestycje w szko³ach zrealizowano  w
Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Niet¹¿kowie. W budynku B wymienio-
no 32 okna, koszt prac to ponad 40 tys.
z³otych. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Ko�cianie zyska³ boisko przysto-
sowane do gry w pi³kê no¿n¹, siatkow¹

i koszykówkê, z poliuretanowo - gumo-
wej nawierzchni o wymiarach 44 m x 22
m. Koszt inwestycji to 600 tys. z³otych.
Równocze�nie w szkole przeprowadzo-
no gruntowny remont sali gimnastycz-
nej i si³owni. Koszt remontu to kwota 220
tys. z³otych.
Wielkie znaczenie dla realizacji tak wielu
inwestycji mia³a wspó³praca z  wszystki-
mi samorz¹dami gminnymi powiatu ko-
�ciañskiego. To znakomite wspó³dzia³a-
nie w³adz samorz¹dowych Ziemi Ko�ciañ-
skiej jest wielk¹ warto�ci¹ i z ca³¹ pewno-
�ci¹ dobrze s³u¿y jej mieszkañcom.

Andrzej Jêcz
Starosta Ko�ciañski

Najwa¿niejsze prace inwestycyjne
w Powiecie Ko�ciañskim  2009 roku

Fragment drogi Czarnkowo -  Gry¿yna.

Nowe boisko w Zespole Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Ko�cianie.

Najwiêksza inwestycja drogowa w Ko�cianie - przebudowa ul. Pi³sudskiego.
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Hala Sportowa przy Gimnazjum w Bo-
rowie. Prace przebiegaj¹ zgodnie z har-
monogramem. Halê, w zakresie budow-
lanym, realizuje Firma ,,Kontrakt'' z Wil-
kowic za kwotê 4.411.611 z³. Natomiast
monta¿em sprzêtu sportowego zajmie
siê Firma ,,Best Sport Pro'' Sp. z o.o. z
¯ywca (kwota 112.850,00 z³ ). Firma ma
halê wyposa¿yæ do koñca lutego 2010
roku.  Dodajmy: Minister Sportu i Bank
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
pozytywnie oceni³y wniosek Gminy
Czempiñ o udzielenie dotacji z  na bu-
dowê hali w kwocie 1.500.000 z³. Od-
danie do u¿ytku hali zaplanowano na
prze³om I i II kwarta³u 2010 roku. Hala
sportowa pomie�ci wielofunkcyjne bo-
isko z widowni¹ na 200 miejsc siedz¹-
cych, salki do uprawiania ró¿nych æwi-
czeñ, w tym aerobiku.
Modernizacja ulic: Gruszkowej i ¯e-
romskiego w Czempiniu dobieg³a koñ-
ca. Koszt zadania zamknie siê kwot¹ ok.
1.900.000 z³. W kwocie tej mie�ci siê
dofinansowanie z bud¿etu pañstwa bo-
wiem Gmina Czempiñ otrzyma³a w ra-
mach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 530.000 z³. Jak
³atwo obliczyæ z bud¿etu gminy Czem-
piñ wyasygnowano 1.370.000 z³.
Wykonano w ul. Gruszkowej kolektor
deszczowy z dwoma separatorami
(oczyszczalniami wód deszczowych),
chodniki i utwardzono jezdniê od ul.
�liwkowej do ul. Pó³nocnej. Wymienio-
no stare, niesprawne zasuwy wodoci¹-
gowe oraz  zwê¿ki i w³azy kanalizacyj-
ne. Ponadto wyremontowano przepust
nad rzeczk¹ Olszynk¹.
W  ul. ̄ eromskiego natomiast -  kolektor
deszczowy i utwardzono jezdniê. Bêdzie
ona mia³a charakter pieszo-jezdni. Prze-
budowano studnie telekomunikacyjne,
wybudowano sieæ wodoci¹gow¹, wymie-
niono na nowy, osprzêt wodoci¹gowy(za-
suwy, hydranty)  oraz wymieniono zwê¿-
ki i w³azy kanalizacyjne.
Przypomnijmy: I etap modernizacjê ul.
Gruszkowej rozpoczêto w roku 2007 -
koszt: 250 tysiêcy z³otych, kontynuuj¹c
II etap w 2008 r.- koszt: 900.000 z³. Pie-
ni¹dze te pochodzi³y z bud¿etu Gminy
Czempiñ. Wykonano wówczas kolektor
deszczowy, obustronny chodnik i utwar-
dzono jezdniê  na odcinku od ul. Po-
znañskie Przedmie�cie do ul. �liwkowej.
Przebudowano równie¿ w ul. Gruszko-
wej sieæ telekomunikacyjn¹.
Zakoñczenie modernizacji dróg w Do-
natowie. W ramach zadania wykona-
no 863 m drogi z t³ucznia granitowe-
go(poza wsi¹) i 447 m drogi przez wie�
o nawierzchni bitumicznej. I etap wyko-
nano w 2008r, a II etap w roku bie¿¹-
cym. £¹czny koszt inwestycji wyniós³:
651.912,69 z³. W kwocie tej mie�ci siê
kwota 135.375 z³  z Urzêdu Marsza³kow-

skiego, gdy¿ zadanie by³o wsparte ze
�rodków marsza³kowskich ze specjal-
nego Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych.
Boisko wielofunkcyjne o nawierzch-
ni poliuretanowej przy Szkole Pod-
stawowej w Czempiniu. Koszt budo-
wy tego boiska mia³ wynie�æ 330 tys.
z³., a dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Rekreacji 162.000 z³. Jednak-
¿e z uwagi na du¿e - 10 miesiêczne -
opó�nienie zakoñczenia prac, firma wy

konuj¹ca to zadanie nie otrzyma³a za-
p³aty, bo ogólna kwota kar umownych
za opó�nienie zamknê³a siê w kwocie
412 tysiêcy z³otych.

Wydarzenia Kulturalne.

Wydarzeniem by³ 40 Jubileuszowy Tur-
niej Dudziarzy Wielkopolskich (26-
27.09.2009r.), którego Gmina Czempiñ
by³a wspó³organizatorem. W ramach 40
Turnieju Gmina Czempiñ wykona³a sze-
reg zadañ min: wymianê Figur Dudzia-
rza i Skrzypka w Starym Go³êbinie (na
któr¹ pozyskano �rodki z Bud¿etu Sa-
morz¹du Województwa Wielkopolskie-
go w kwocie 20.090 z³ i 5.000 z³ z Bu-
d¿etu Powiatu Ko�ciañskiego, resztê z
ponad 30.000 kwoty inwestycji pokry³a
Gmina). Urz¹d Marsza³kowski WW,
przekaza³ te¿ kwotê 5.000 z³ na cele
organizacyjne Imprezy.
Rosn¹c¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê te¿:
Do¿ynki Gminno-Parafialne (br.: Stary
Go³êbin) i Turniej Wsi (br.: Srocko Wiel-
kie).
W ramach Wspó³pracy Partnerskiej z
wêgiersk¹ Gmin¹ Miasta Badacsonyto-
maj, w mijaj¹cym roku, Gmina Czem-
piñ wysy³a³a Oficjalne Delegacje z
udzia³em: lokalnych Przedsiêbiorców i
Kierowników Instytucji O�wiatowych
Gminy. Celem tych wizyt by³o nawi¹za-
nie konkretnej wspó³pracy w w/w dzie-
dzinach.

GMINA CZEMPIÑ POZYSKUJE �RODKI

Burmistrz Gminy Czempiñ, wraz z pracow-
nikami Urzêdu Gminy w Czempiniu, podj¹³
intensywne starania o pozyskanie fundu-
szy spoza bud¿etu Gminy (�rodki z fun-
duszy Unii Europejskiej, �rodki krajowe,
�rodki wojewódzkie, powiatowe). Przynio-
s³o to rezultat w postaci pozyskania przez
Gminê Czempiñ, w 2009 roku, ogólnej
kwoty w wysoko�ci 2.231.914,49 z³.
Ponadto, 27 listopada 2009 roku, w Po-
znaniu, podpisano Umowê o przyzna-
nie pomocy w ramach Dzia³ania ,,Od-
nowa i Rozwój Wsi'' - Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata: 2007-

2013, pomiêdzy Depar-
tamentem Programów
Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a Gmin¹
Czempiñ. Przedmiotem
umowy jest realizacja
przez Gminê Czempiñ,
zadania pod nazw¹:
,,Ogólnodostêpna stre-
fa rekreacji dzieciêcej
przy Szkole Podstawo-
wej w G³uchowie''. W
zakres inwestycji wcho-
dzi: wykonanie placu za-
baw dla dzieci m³od-
szych i starszych z wy-
posa¿eniem i budowa
boiska  wielofunkcyjne-

                          go.
                      Ogólny koszt budowy
strefy to: 400 000 z³, (w tym: 161 140 z³
- pomoc z PROW). Pozosta³e pieni¹-
dze pochodziæ bêd¹ z Bud¿etu Gminy
Czempiñ.
Termin realizacji zadania up³ynie we
wrze�niu 2010 roku.

PARKING I WEJ�CIE DLA NIEPE£NO-
SPRAWNYCH

W listopadzie 2009 roku, rozpoczê³a siê
budowa parkingu przy Urzêdzie Gminy
w Czempiniu (ty³ budynku). Parking sk³a-
daæ siê bêdzie z oko³o 30 miejsc do par-
kowania. Nawierzchnia parkingu wy³o-
¿ona zostanie kostk¹ brukow¹. Bardzo
wa¿nym udogodnieniem bêdzie platfor-
ma d�wigowa oraz podjazd dla osób nie-
pe³nosprawnych.
Parking otoczy zieleñ. Koszt wykonania
prac to oko³o 287 tys. z³ brutto. Ponad-
to, w ramach przygotowañ do budowy
parkingu, Gmina zakupi³a rok temu,
czê�æ materia³u - kostkê z pozbruku za
kwotê 21 tys. z³. Wykonanie projektu
kosztowa³o 9.500 z³, a podk³adów geo-
dezyjnych 488 z³.
Budowa parkingu przy Urzêdzie Gminy
w Czempiniu potrwa do koñca bie¿¹ce-
go roku. Parking dostêpny bêdzie dla
mieszkañców tak¿e po godzinach pra-
cy Urzêdu.

  Dorota Lew-Pilarska
 Burmistrz Czempinia

Wydarzenia i inwestycje w Gminie Czempiñ

 Prace na parkingu przy urzêdzie. Fot. Robert Gorczyñski.
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Przybywa sieci kanalizacyjnej.
Rok 2009 to pierwszy rok terenowych
prac przy budowie sieci kanalizacyjnej,
zaplanowanych w o�miu etapach, w
czterech kolejnych latach. Gmina ma za
sob¹ realizacjê pierwszego kontraktu -
skanalizowane zosta³o Bruszczewo i
Przysieka Polska. Mieszkañcy tych miej-

scowo�ci ju¿ korzystaj¹ z nowo pobu-
dowanej sieci. Warto�æ pierwszego za-
dania to kwota 3,5 mln z³otych. Drugi
kontrakt, na kwotê 5,5 mln to budowa
sieci w Czaczu. Tam prace rozpoczê³y
siê z pocz¹tkiem wrze�nia i potrwaj¹
jeszcze kilka miesiêcy. Warto przypo-
mnieæ, ¿e warto�æ ca³ego zadania obej-
muj¹cego: �migiel, Czacz, Przysiekê
Polsk¹, Bruszczewo, Koszanowo, Star¹
Przysiekê Drug¹ , Stare Bojanowo, Ro-
baczyn, Niet¹¿kowo oraz Now¹ Wie�
opiewa na 71 mln  z³otych, z czego po-
nad 43 mln stanowi unijna dotacja z
Funduszu Spójno�ci w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i �ro-
dowisko.

Drog¹ z Przysieki Polskiej do Brusz-
czewa.
Harmonogram budowy sieci kanaliza-
cyjnej nie przypadkowo, w pierwszej ko-

lejno�ci obejmowa³ prace w Bruszcze-
wie i Przysiece Polskiej. Spowodowane
by³o to decyzj¹ przebudowy drogi ³¹cz¹-
cej obie miejscowo�ci. Po³o¿enie na-
wierzchni asfaltowej na odcinku 2,8 km,
po³o¿enie przy niej, w rejonie zabudo-
wanym chodników, a tak¿e przebudo-
wa przepustu do wód przecinaj¹cej dro-

gê rzeki Samicy, kosztowa³o blisko 4 mln
z³otych. Po³owê z tej kwoty samorz¹d
pozyska³ ze �rodków Wielkopolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w ramach "Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011".

Ro�nie jako�æ �migielskiej wody.
W grudniu trwaj¹ koñcowe prace przy
ostatniej stacji uzdatniania wody w
Gminie �migiel, która wymaga³a moder-
nizacji. Stacja w Sp³awiu, bo o niej mowa
zaopatruje w wodê mieszkañców Sp³a-
wia, Karmina, Che³kowa, Zygmuntowa
i Jezierzyc. Jej fatalny stan rzutowa³ na
jako�æ wody dostarczanej do po³o¿o-
nych w tych miejscowo�ciach gospo-
darstw domowych. Za kilka tygodni z
kranów pop³ynie woda uzdatniona w
zmodernizowanej stacji. Tê inwestycjê,
wart¹ 1,5 mln z³, póki co samorz¹d fi-
nansuje z gminnej kasy. Jest jednak
szansa na zewnêtrzne wsparcie zada-
nia. Gmina wyst¹pi³a z wnioskiem do
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i oczekuje na decyzjê rozstrzygaj¹c¹.

Sikorskiego �jak malowana�.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej by³ wykonawc¹ przebudowy
ulicy Sikorskiego w �miglu. Oko³o 300

metrów jezdni oraz przylegaj¹cego do
niej chodnika wykonano z kostki bruko-
wej. Przed po³o¿eniem nowej na-
wierzchni dokonano wymiany sieci ga-
zowej, wodoci¹gowej i czê�ciowo kana-
lizacyjnej. Ca³o�æ prac, na kwotê 380
tys. z³. pokryto ze �rodków bud¿etu
Gminy.

Wind¹ do gabinetów.
Kolejne 130 tys. z³otych poch³onê³a bu-
dowa d�wigu osobowego zamontowane-
go przy �migielskim O�rodku Zdrowia.
Rozwi¹zanie to znacznie u³atwi skorzysta-
nie z us³ug poradni rodzinnej osobom nie-
pe³nosprawnym i starszym, ale tak¿e do-
stosuje budynek do standardów stawia-
nych dzi� zak³adom opieki zdrowotnej.

Przybywa boisk sportowych.
Ju¿ wiosn¹, amatorzy tenisa ziemnego
bêd¹ mogli zagraæ pierwsze mecze na

dwóch nowych  �migielskich kortach te-
nisowych. Boiska powsta³y w mie�cie
przy ulicy Ko�ciuszki, w miejscu, które
niegdy� spe³nia³o rolê lodowiska. Trwaj¹
jeszcze prace uzupe³niaj¹ce, m.in. sta-
wiane jest nowe ogrodzenie. Ca³kowita
warto�æ tego zadania opiewa na 200 tys.
Po³owê tej kwoty pozyskano z samorz¹-
du Województwa Wielkopolskiego.

Energia z ekologicznych wiatrowni.
 Przychylno�æ miejscowego samorz¹du
dla zewnêtrznych inwestorów sprawi³a,
¿e na  Ziemi �migielskiej znów zakrêc¹
siê �mig³a.  Niebawem zaczn¹ pracê
dwie pilota¿owe si³ownie wiatrowe - o
mocy 2,5 MW ka¿da - które s¹ obecnie
montowane pomiêdzy Morownic¹, a Po-
ladowem. Po zakoñczeniu prac plani-
stycznych, przewiduje siê powstanie
dwóch farm wiatrowych. W ka¿dej z nich
ma stan¹æ po 25 si³owni. Budowê wie¿
planuje siê na lata  2011 i 2012.   Poza
pozyskaniem energii ze �róde³ odna-
wialnych, inwestycja ta przyniesie do-
datkowe korzy�ci finansowe mieszkañ-
com , w tym tak¿e po¿ytki dla Gminy,
m.in. nieodp³atna budowa dróg - prowa-
dz¹cych na farmy, oraz znacz¹ce wp³y-
wy do bud¿etu gminy z podatków. Pierw-
szy odcinek drogi gruntowej, ³¹cz¹cy
Morownicê z Poladowem zosta³ nieod-
p³atnie utwardzony przez inwestora
t³uczniem.  Drogê tê z powodzeniem
bêd¹ mogli wykorzystywaæ mieszkañcy
przemieszczaj¹cy siê z Poladowa do
Morownicy, b¹d� w odwrotnym kierun-
ku, bez konieczno�ci "nadk³adania" dro-

gi  i wjazdu do miasta. Ponadto samo-
rz¹d realizuje mniejsze inwestycje: jak
budowa o�wietlenia ulicznego m.in. w
Bruszczewie i Poladowie, dokonuje
modernizacji �wietlic wiejskich, a tak¿e
prowadzi kolejne etapy przebudowy
�migielskiego targowiska.

Wiktor Snela
Burmistrz �migla

�migielskie inwestycje roku 2009
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Inwestycje w Gminie Ko�cian w roku 2009
W zakresie ochrony �rodowiska:

1. Rozbudowa oczyszczalni w Racocie.
Ogólny koszt inwestycji 4,5 mln z³. Na
zadanie udzielono po¿yczkê z WFO-
�IGW w kwocie: 2,5 mln z³. Wykonaw-
ca: PPU PRO-MET z Ko�mina Wielko-
polskiego.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi
Pelikan i Sierakowo - 2.996.621,19 z³.
Na zadanie udzielono po¿yczkê z WFO-
�iGW w kwocie 1.800.000 z³. Wykonaw-
ca: ECOBUD z Czempinia. Termin za-
koñczenia zaplanowano na lipiec 2010.

3. Budowa sieci wodociagowej - roz-
dzielczej z przy³¹czami w miejscowo�ci
Choryñ.
Warto�æ inwestycji: 203.530,64 z³. Wy-
konawca: ELPRO-EKO z Poznania.

4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Katarzyninie - 2.700.000 z³. Wyko-
nawca zadania: PPU PRO-MET z Ko�-
mina Wielkopolskiego. Termin zakoñ-
czenia zadania - maj 2010r.

5. Budowa wodoci¹gu w Gry¿ynie. W
zwi¹zku z awari¹ wodociagu w Gry¿y-
nie zosta³ wymieniony wodoci¹g przy
ulicy Szkolnej i Zielonej w kierunku Nie-
lêgowa. Koszt tego zadania wyniós³
ponad 160.000 z³. Wykonawca: ELPRO-
EKO z Poznania.

W zakresie inwestycji drogowych:

1. Budowa drogi Stare Oborzyska - Ja-
sieñ - Koszt inwestycji: 348.448,19 z³. D³u-
go�æ przebudowanego odcinka 1246 m.
Wykonawca: STRABAG z Warszawy.

2. Budowa drogi Stary Lubosz - Darno-
wo. Koszt inwestycji wyniós³ 210.942,85
z³. Wykonawc¹ by³a firma BUD-HANEX
z Kórnika. Oba zadania zosta³y dofinan-
sowane z Urzêdu Marsza³kowskiego w
³¹cznej kwocie 100.000 z³.

3. Udzielenie pomocy finansowej dla
powiatu ko�ciañskiego w wysoko�ci
400.000 z³ na modernizacjê I etapu drogi
Czarkowo - Gry¿yna oraz 57.000 z³  na
budowê �cie¿ki rowerowej z Gry¿yny do
Nowego Dêbca.

Budowa obiektów:

1. Sala sportowa w Kokorzynie. Prace
budowlane nad nowym obiektem wyko-
nywa³a ko�ciañska firma "Budomont".
Koszt 1.598.459,32 z³

2. Rozbudowa szko³y w Kokorzynie.
Przebudow¹ istniej¹cego budynku zaj-
mowa³a siê firma Zak³ad Budownictwa
Ogólnego S³awomir Bia³asik z Leszna.
Koszt 351.158,13 z³

3. Sala sportowa w Turwi. Wykonawc¹
by³a firma KONTRAKT ze �wiêciechowy.
Koszt tej inwestycji to 1.293.553,00 z³.

4. Utwardzenie placu przy szkole w Tur-
wi. Wykonawca: firma Bruk-Land z Na-
c³awia, koszt: 121.115,50 z³.

5. Przebudowa starej szko³y w Turwi na
mieszkania. Wykonawc¹ robót by³a Fir-
ma Us³ugowo - Handlowa  ROMI z Ko-
bylina. Koszt inwestycji: 201.916,67 z³

6. Budynek z mieszkaniami socjalnymi
w Kurzej Górze. £¹czna warto�c zada-
nia 1.231.792,75 z³. Zadanie zosta³o do-
finansowane ze �rodków Funduszu do-
p³at finansowego wsparcia tworzenia
lokali socjalnych obs³ugiwanego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego w kwo-
cie 272.249 z³

7. Budowa boiska ze sztuczn¹ traw¹ w
Starych Oborzyskach w ramach progra-
mu "Blisko boisko". Budowa boiska
kosztowa³a ³acznie 627.264 z³. Na za-
danie uzyskano dofinansowanie w rów-
nych czê�ciach z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU ̄ ycie
S.A. w ³acznej kwocie 300.000 z³. Wy-
konawca: Zak³ad Robót Ogrodniczych
"Spiraea" z Leszna.

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Starym Luboszu. Wykonawca: MA-
STERS ze Szczecina.
Warto�æ ca³ego przedsiêwziêcia szacu-
je siê na kwotê 560.000, z czego
200.000 stanowi dofinansowanie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Zakoñcze-
nie prac planuje siê na kwiecieñ 2010r.

9. Miejsca postojowe  przy �cie¿ce ro-
werowej z Racotu do Gry¿yny. Koszt
inwestycji 15.000 z³, z czego 10.000 to
koszt dofinansowania z Departamentu
Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Wielkopolskiego.

10. Nowy parking przy Urzêdzie Gminy.
Na podstawie podpisanej umowy dzier-
¿awy z SKR na dzia³kê o pow. 1000m2,
która s¹siaduje z Urzêdem Gminy zo-
sta³ utwardzony i obsadzony zieleni¹
teren na 30 miejsc parkingowych. War-
to�æ zadania to 20.000 z³.

11. Ogródki Jordanowskie w Starych
Oborzyskach i Racocie. Budowa obu
ogródków zosta³a sfinansowana po
20.000 z³ ka¿dy z gminnego funduszu
przeciwdzia³ania alkoholizmowi.

Henryk Bartoszewski
Wójt Gminy Ko�cian

Szko³a Podstawowa w Kokorzynie. Fot. Magdalena Naskrêt.

Oczyszczalnia �cieków w Racocie. Fot. Magdalena Naskrêt.
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INWESTYCJE W KO�CIANIE

W 2009 r. zad³u¿enie miasta spad³o
do poziomu 25,5%, (pod koniec 2006
roku wynosi³o ono 47,6%). Pozwoli³o
to na opuszczenie niechlubnych ran-
kingów najbardziej zad³u¿onych miast
w Polsce (w kategorii miast ma³ych)

a jednocze�nie stworzy³o dobre per-
spektywy na kolejny rok. Mimo ko-
nieczno�ci sp³aty 5 646 000 z³ z tytu-
³u zad³u¿enia w 2009 r., w mie�cie po-
jawi³y siê wa¿ne inwestycje.

Olbrzymim problemem Ko�ciana jest
ci¹gle brak w³a�ciwej infrastruktury
drogowej. Jednym z  priorytetów tej
kadencji, jest zmiana tego stanu, co
znalaz³o swój wyraz w bud¿ecie inwe-
stycyjnym 2009 r. Wykonane zosta³y
nawierzchnie z kostki betonowej na
ulicach M. Reja (112 tys. z³), 2-go
Pa�dziernika (91,5 tys. z³), J. Korcza-

ka (301 tys. z³), K¹tnej (94 tys. z³.),
H. D¹browskiego (712 tys. z³), J. Ka-
sprowicza na odcinku od R. Maya do
H. D¹browskiego (400 tys. z³),F. No-
wowiejskiego (427 tys. z³) oraz ul.
Krzywej na odcinku od ul. Topolowej

do ul. Torowej  wraz z odcinkiem �le-
pym (246 tys. z³.). Jednocze�nie  za-
inwestowali�my w poprawê stanu
chodników buduj¹c brakuj¹cy odcinek
o d³ugo�ci oko³o 386 mb w ul. Z. Kra-
sickiego (92,5 tys. z³), a tak¿e wymie-
nia¹c chodnik na ul. Okrê¿nej. Wy-
mieniono równie¿ zniszczone p³yty na
d³ugo�ci 180 mb, od ul. �migielskiej
do Kwiatowej (warto�æ ok. 61 tys.).
Miasto Ko�cian ponadto wspó³finan-
sowa³o wykonanie chodników w uli-
cach od J. Kiliñskiego do I. Paderew-
skiego, ul. K. Marcinkowskiego, na Pl.
Wolno�ci oraz na ul. Wyzwolenia

Kompleks boisk z programu Orlik 2012. Jedna z najdro¿szych inwestycji miejskich w 2009 r.
wspólfinansowana jednak przez Ministerstwo Sportu i Urz¹d Marsza³kowski.

(przy Zespole Szkó³ nr 3) a tak¿e re-
mont jednej z najwa¿niejszych ulic w
mie�cie ul. J. Pi³sudskiego. £¹czna
kwota pomocy finansowej dla Powia-
tu Ko�ciañskiego na te zadania wy-
nosi³a 900 tys. z³.
Dziêki wybudowaniu nowego zbiorni-
ka retencyjnego, w 2009 r. uniknêli-
�my  uci¹¿liwych wcze�niej proble-
mów z dostawami wody latem. Na
pocz¹tku kadencji okre�la³em to jako
jeden z priorytetów.

Spore zmiany nast¹pi³y równie¿ w za-
kresie ogólnodostêpnej infrastruktu-
ry sportowej. W 2009 r. uda³o nam siê
wybudowaæ kompleks boisk w ra-
mach Programu Orlik 2012 na Os.
Konstytucji 3 Maja oraz boisko wielo-
funkcyjne na Os. Piastowskim. W
zakresie budynków szkolnych, nato-
miast dokonano wymiany stolarki
okiennej i  drzwiow¹ na PCV
(230.452,68 z³) w budynku ZS3. Wy-
remontowany zosta³ tak¿e dach bu-
dynku szko³y na dwóch sektorach,
³¹cznikach oraz sali sportowej, po-
przez ocieplenie wraz z pokryciem za
³¹czn¹ kwotê 161.526,85 z³. Obok
remontu dachu na ZS3, wspólnie z
samorz¹dem powiatu dokonali�my
remontu dachu budynku magistratu
(425 tys. z³).

Miasto zainwestowa³o tak¿e w o�wie-
tlenie uliczne. Mijaj¹cy rok przyniós³
inwestycjê w o�wietlenie na Osiedlu
Jagielloñskim ( 270 tys. z³.) oraz  aran-
¿acjê o�wietlenia - wymianê ¿arówek
oraz opraw o�wietleniowych stylowych
wokó³ Rynku oraz w przy ul. Wroc³aw-
skiej, S. Szczepanowskiego, J. Pi³sud-
skiego (57 tys. z³).

Micha³ Jurga

 Burmistrz Ko�ciana

2009 rok, ze wzglêdu na kryzys gospodarczy na �wiecie i spowolnienie gospodarki w Polsce by³ trudny tak¿e dla
samorz¹du Miasta Ko�ciana. Mimo to wiele istotnych z punktu widzenia mieszkañców problemów uda³o nam siê
rozwi¹zaæ.
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Fachowcy oceniali wszystkie wydatki
przeznaczane przez gminê na admini-
stracjê samorz¹dow¹: a wiêc pensje,
koszty utrzymania urzêdu, wydatki na

szkolenia, delegacje. Na pewno wa¿-
nym czynnikiem jest to, ¿e w Krzywiniu
pracuje ma³o urzêdników w porównaniu
do innych gmin. Ponadto pod kontrol¹
pozostaj¹ równie¿ inne wydatki, takie jak
koszty rozmów telefonicznych, materia-
³ów biurowych. Ten ranking jest oficjal-
nym potwierdzeniem oszczêdnej pracy
krzywiñskiego urzêdu. To zas³uga
wszystkich pracowników.
Nie jest to pierwsze wa¿ne wyró¿nienie
dla naszego urzêdu. W 2005 roku gmi-
na otrzyma³a certyfikat przejrzysto�ci za
udzia³ w akcji "Przejrzysta Polska". Aby
ten certyfikat zdobyæ trzeba by³o spe³-
niæ wiele ostrych kryteriów, które maj¹

szczególne znaczeni dla dzia³alno�ci na
rzecz mieszkañców.
Czytelnikom warto przypomnieæ, ¿e
Krzywiñ nale¿y do najbiedniejszych w

regionie, a ju¿ na pewno
o najni¿szych docho-
dach w³asnych w powie-
cie ko�ciañskim. O tym
mówi¹ dobitnie obiektyw-
ne wska�niki tak zwa-
nych dochodów w³a-
snych w przeliczeniu na
jednego mieszkañca
gminy. W
2008 roku
�rednia kra-
jowa wyno-
si³a 1119 z³.
W naszym
p o w i e c i e
w s k a � n i k
ten kszta³to-
wa³ siê na-
stêpuj¹co:
miasto Ko-
�cian: 1120
z³., gmina
K o � c i a n :
958 z³., mia-

                    sto i gmina
�migiel: 766 z³., C z e m -
p iñ : 769, a Krzywiñ: 585 z³.
Dlatego z takim uporem
ubiegamy siê o pieni¹dze
z zewn¹trz. W minionym
roku z³o¿yli�my trzy projek-
ty na odnowê wsi: Centrum
Rekreacji i Wypoczynku w
Jerce,  zagospodarowanie
parku   podworsk iego ,
Centrum Rekreacji i Wy-
poczynku w Krzywiniu, przebudowê par-
ku  przy  ul.  Ko�ciañskiej i  zagospoda-
rowanie  terenu wokó³ wiatraka w Krzy-
winiu. Wyst¹pili�my równie¿ o sfinanso-
wanie kanalizacji i oczyszczalni �cieków

ROK 2009 W GMINIE KRZYWIÑ

Dobiega koñca 2009 rok. £atwiej bêdzie go pewnie oceniæ za kilka miesiêcy, mo¿e lat. Dzi� najistotniejszym wydaje
siê bardzo wysoka ocena jak¹ wystawili gminie Krzywiñ eksperci, którzy analizowali koszty dzia³alno�ci urzêdów w
skali ca³ego kraju. Gmina Krzywiñ zajê³a drugie miejsce w Polsce w konkursie presti¿owego tygodnika samorz¹do-
wego �Wspólnota� Najtañszy Urz¹d. To rzeczywi�cie du¿y sukces.

w Lubiniu. Z³o¿yli�my w tym roku rów-
nie¿ cztery projekty w konkursie Wiel-
kopolska Odnowa Wsi. To najwiêcej w
Wielkopolsce.

Szczególnie cenna dla rozwoju gminy

jest wspó³praca z powiatem ko�ciañ-

skim. W samym 2009 roku uda³o siê

dziêki tej wspó³pracy wybudowaæ dro-

gi w Wieszkowie i Rogaczewie Wiel-

kim, ponadto chodniki w £uszkowie,

�wiñcu, Kopaszewie i Zbêchach.  Po-

zwala to z optymizmem spojrzeæ na

nadchodz¹cy rok. My�lê, ¿e nie bêdzie

on gorszy od obecnego. ¯yczê tego

równie¿ czytelnikom.

Dyplom rankingu czasopisma "Wspólnota"

Od lewej: Izabela Urban (kier. ref. organizacyjnego), Jacek
Karmiñski (za-ca burmistrza), Pawe³ Buksalewicz (burmistrz),
Irena Grudziñska (skarbnik) i Maciej Gubañski (kier. ref.
gospod. Kom. i planowania przestrzennego).

Pawe³ Buksalewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ
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