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Informujemy, że od 1 grudnia
nastąpi zmiana organizacji ruchu
na ulicach 27 Stycznia i Naruto-
wicza w Kościanie. Będzie na nich
obowiązywał ruch jednokierunko-
wy. Dodatkowo na ulicy 27 stycz-
nia będzie obowiązywał zakaz
ruchu samochodów ciężarowych.
Szczegółowy schemat oznakowa-
nia prezentujemy obok.

Zmiana
Organizacji
Ruchu

B.J. – Prowadzenie szkoleń przez Powiatowy Urząd
Pracy to jedna z ważniejszych form pomocy dla osób bez-
robotnych. W roku 2006 przeszkoliliście Państwo prze-
szło 300 osób, w tym roku podobnie. Jakie plany szkole-
niowe ma urząd pracy na rok 2008?

E.B. – Szkolenia to nie tylko ważny element walki z
bezrobociem, ale przede wszystkim element skuteczny.
Na rok 2008 mamy ambitne plany. Poprawa sytuacji
na rynku pracy, wzrost liczby miejsc pracy oraz fakt, ze
część dobrze wykwalifikowanych osób wyjechała za gra-
nicę no i rozwijająca się gospodarka powoduje perma-
nentną konieczność szkolenia, dokształcania, podnosze-
nia kwalifikacji. W związku z tym planujemy w przy-
szłym roku – podobnie jak w roku bieżącym – przeszko-
lić dużo osób w różnych kierunkach. Nasze szkolenia
dały osobom szkolącym się określone umiejętności, ta-
kie jak obsługa maszyn, zawodowe prawo jazdy, upraw-
nienia spawacza, obsługa wózka widłowego. Prowadzi-
liśmy i chcemy kontynuować szkolenia dla magazynie-
rów, dają one znajomość specjalistycznego programu
komputerowego oraz obsługi wózka widłowego. Będzie-
my prowadzić kursy komputerowe dające podstawowe
umiejętności obsługi komputera, ale także będziemy
organizować zaawansowane kursy komputerowe, dla
osób posiadających podstawową wiedzę z tej dziedziny.
Chcemy również zaproponować bezrobotnym szkolenie
z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycz-
nie. Szkolenie osób bezrobotnych zainteresowanych zdo-
byciem umiejętności w tej dziedzinie przeprowadzali-
śmy w 2006 roku.

Plany szkoleniowe na przyszły rok

B.J. – Można powiedzieć, że wszystkie te szkole-
nia to już tradycja. Czy przygotowujecie Państwo coś
nowego dla osób poszukujących pracy?

E.B. - Mamy kilka nowych, pilotażowych projektów.
Chcemy przeprowadzić kilkutygodniowe szkolenia mo-
dułowe dla osób, które chciałyby się nauczyć pisania pro-

B.J. – Dla ilu osób jest ta oferta?
E. B. - Optymalna grupa, by sprawnie przeprowadzić szko-

lenie i warsztaty to grupa nie większa niż 15 osób, ale uza-
leżniamy to od ilości kandydatów, bo, gdy będzie duże zain-

O plany szkoleniowe Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2008 panią dyrektor Ewę Bebę pyta  Bartosz Jankowski

jektów finansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Re-
krutacja w styczniu. Planuje-
my, że osoby, które ukończą ten
kurs to będą kadry dla samo-
rządów i innych instytucji, któ-
re w nowym okresie finansowa-
nia będą aplikowały o środki
w ramach tego programu. Trze-
ba stworzyć kadry, które będą
chciały i umiały je pozyskać.

B.J. – Na czym będą pole-
gały te szkolenia ?

E.B. – Szczególny nacisk chce-
my położyć na część warszta-
tową szkolenia. Będą to warsz-
taty pisania projektu. Najpierw
nauka, a później samodzielnie
ich pisanie. Będziemy się sta-
rali, by po zakończeniu kursu
jego uczestnicy mogli odbyć staż
w różnych instytucjach. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Ewa Beba.
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Na XIV sesji, która odbyła się 30 października 2007
roku Rada Miejska podjęła uchwały okołobudżetowe,
które są podstawą do założeń projektu budżetu na 2008
rok - uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, od
środków transportowych oraz wysokości stawek opłaty
targowej na 2008 rok.

Uchwały podatkowe określają zasady ustalania, wy-
sokości oraz terminy płatności podatków obowiązują-
cych na terenie miasta Kościana. Podatki szczegółowo
zostały przedstawione w niniejszym wydaniu Orędow-
nika Samorządowego.
- Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
podziału nieruchomości. Ustalono 30 % stawkę opła-
ty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści przed i po podziale,
- dokonano zmiany uchwały Nr XXXVIII/451/05 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 15 grudnia 2005 r. w spra-
wie ustalenia przebiegu istniejących dróg gmin-
nych położonych na terenie miasta Kościana. Zmia-
na uchwały wynikała z konieczności dokonania korekty
przebiegu dróg gminnych w ul. Wały Żegockiego na od-
cinku od ul. Strzeleckiej do ul. Marcinkowskiego. Przed-
miotowy odcinek ciągu pieszego nie powinien być ujęty
w uchwale określającej przebieg dróg gminnych,
-  dokonano również zmiany uchwały w sprawie okre-
ślenia procedury uchwalania budżetu oraz rodza-
ju i szczegółowości materiałów informacyjnych to-
warzyszących projektowi budżetu. Uchwałą wska-
zano, że dochody budżetu ujmuje się w podziale na do-
chody bieżące i dochody majątkowe. Zmiany będą obo-
wiązywać przy opracowywaniu projektu budżetu na 2008
rok,
-    wprowadzono zmiany do budżetu Miasta Kościa-
na na 2007 rok,
- uchwalono program współpracy Gminy Miejskiej
Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2008 rok. Program reguluje współpracę
Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządo-
wymi i określa zasady, formy oraz zakres i priorytety
współpracy. Zlecenie realizacji zadań publicznych na-
stąpi poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert,
- w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację Zespołu
Szkół nr 2 w Kościanie, Os. Piastowskie 47, „Termomo-
dernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania z cie-
plika na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządo-
wym nr 1 na Os. Piastowskim nr 73”, Teermomoderni-
zację ze zmianą systemu ogrzewania z cieplika na ko-
tłownię gazową w Zespole Szkół nr 3  przy ul. Wyzwole-
nia 24”, podjęto uchwały o utracie mocy uchwał doty-
czących tych zobowiązań,
-  podjęto uchwałę o powołaniu radnego Pana Teodora
Kubackiego w skład Komisji Budżetu i Finansów.

Informacja o pracach komisji stałych Rady.
Przed XIV sesją Rady Miejskiej odbyły się posie-

dzenia komisji stałych Rady Miejskiej Kościana. Ko-
misje opiniowały projekty uchwał będące przedmiotem
obrad Rady. Szczegółowo analizowano projekty uchwał
dotyczące ustalenia stawek podatkowych na 2008 rok.
Ponadto na posiedzeniach komisji poruszano bieżące
sprawy dotyczące Miasta.

Z prac Rady Miejskiej
XIV sesja Rady Miejskiej Kościana

Osoby, które są uprawnione do uzyskania pomocy z
Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, mogą do koń-
ca 2007 r. składać wnioski przyznanie środków w ramach
realizowanych przez Fundację programów. Szczegółowych
informacji dla naszego regionu udziela Stowarzyszenie
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę mieszczące
się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Pozna-
niu, Al. Niepodległości 16/18, tel. 0 61 854 15 28 w godzi-
nach: poniedziałek - piątek: 10.00 – 13.00. Więcej:
www.fpnp.pl.                                                                       krs

Pomoc z Fundacji
„Pojednanie”

Przy okazji inauguracji roku akademickiego Kościań-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się
25 października, Burmistrz Michał Jurga był gospoda-
rzem spotkania z Rektorem Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza Stanisławem Lorencem oraz Starostą Ko-
ściańskim, Wójtem Gminy Kościan i Burmistrzami
Krzywinia, Śmigla i Czempinia.

Uniwersyteckie plany
Wśród wielu tematów spotkania pojawił się także te-

mat dotyczący otwarcia w kościańskim Kolegium UAM
czterech nowych kierunków licencjackich: informatyki, go-
spodarki przestrzennej, rewitalizacji miast i wsi oraz j.
angielskiego. Pomysł ten spotkał się z dużą przychylno-
ścią ze strony władz uczelni. O postępach w jego realizacji
będziemy Państwa informować w Orędowniku.           Krs

Burmistrz Miasta Koœciana og³asza

I przetarg nieograniczony ustny
na wynajem na okres 3 lat lokalu u¿ytkowego znajduj¹cego siê na nieruchomoœci po³o¿onej w Koœcianie przy ul.
Bernardyñskiej 2, przeznaczony na cele magazynowe.
Stawka wywo³awcza czynszu najmu miesiêcznego wynosi 34,34 z³. + podatek VAT w wysokoœci 22%. Wielkoœæ
wynajmowanej powierzchni wynosi 17m2.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 listopada 2007 r. o godz. 10.00, w budynku Urzêdu Miejskiego w Koœcianie, sala 23.

oraz
I przetarg nieograniczony ustny

na wynajem na okres 3 lat lokalu u¿ytkowego znajduj¹cego siê na nieruchomoœci po³o¿onej w Koœcianie przy ul.
Bernardyñskiej 2, przeznaczony na cele magazynowe.
Stawka wywo³awcza czynszu najmu miesiêcznego wynosi 4.868,20 z³. + podatek VAT w wysokoœci 22%. Wiel-
koœæ wynajmowanej powierzchni wynosi 2.410 m2.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29 listopada 2007 r. o godz. 10.30, w budynku Urzêdu Miejskiego w Koœcianie, sala 23.

Szczegó³owych informacji w sprawie obu przetargów udziela Wydzia³ Organizacyjny Urzêdu Miejskiego w Ko-
œcianie, pokój 104 ( tel. 65 512 13 00 lub 65 512 11 11 wew. 214 ).
Z pe³n¹ treœci¹ og³oszeñ o przetargu mo¿na zapoznaæ siê w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego
Koœciana: http://bip.wokiss.pl/koscianm/.

Zwiększyć możliwości inwestycyjne miasta i popra-
wić stopień zaspakajania potrzeb jego mieszkańców.
Czy mieszkańcy Kościana mogą liczyć na nowe inwesty-
cje miejskie? Czy na miejscu dróg gruntowych, których w
mieście przecież nie brakuje, powstaną asfaltowe na-
wierzchnie z chodnikami z jednej i drugiej strony? Czy
powstanie stadion sportowy z prawdziwego zdarzenia,
nowe boiska oraz place zabaw? Czy swoją funkcjonal-
ność i estetykę odzyskają wyremontowane budynki uży-
teczności publicznej, w tym zaniedbane budynki szkół i
przedszkoli? Czy na jakieś dodatkowe środki finansowe
mogą liczyć kościańscy nauczyciele? Czy możemy sobie
pozwolić na dotowanie istniejących klubów sportowych
na dotychczasowym poziomie? Czy jest szansa na kom-
pleksowe zaspakajanie innych, ważnych potrzeb miesz-
kańców Kościana?

O możliwościach inwestycyjnych miasta, w tym tak-
że Kościana, o zaspakajaniu potrzeb jego mieszkań-
ców, zazwyczaj decyduje dostęp do środków finan-
sowych. Dostęp ten jest tym większy, im mniejsze
jest zadłużenie miasta, liczone jako procent docho-
dów budżetowych. Jakie zatem miasto Kościan ma
w tej chwili zadłużenie? Na co możemy sobie po-
zwolić?

Ranking zadłużonych jednostek samorządowych w
Polsce przedstawiono we „Wspólnocie” nr 45 z 10 listo-
pada 2007 roku, specjalistycznym czasopiśmie. Miejsce
Kościana wśród miast powiatowych Polski przedstawia
tabela ze strony 23. Ze względu na miejsce Kościana w

Nowe kierunki działań w Kościanie
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Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Ko-
ścianie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz.
Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl;
Internet: www.powiatkoscian.pl
Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Inter-
net: www.koscian.pl
Gmina: 065 512 10 01; e-mail:sekretariat@gminako-
scian.wokiss.pl; Internet: www.gminakoscian.wokiss.pl

Rada Gminy Kościan uchwałą nr XI/93/2007 z dnia
21 grudnia 2007r. ustaliła następujące podatki i opłaty
lokalne za rok 2008:
Wysokość stawki podatku od nieruchomości w stosun-
ku rocznym wynosi:
1) od gruntów:
a) związanych  z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,54 zł od 1 m2 powierzch-
ni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni
      wodnych  - 3,74 zł od 1 ha  powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 po-
wierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,59 zł  od 1 m2 powierzchni użytko-
wej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,70
zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od budynków lub ich części położonych na terenach
przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzen-
nego pod zabudowę rekreacyjną lub letniskową  - 6,37 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
f) pozostałych – 4,30  zł od 1m2 powierzchni użytko-
wej;
3) od budowli – 2% ich wartości ;
4) podatek od  nieruchomości płatny jest u sołtysa wsi,
w kasie Urzędu Gminy bądź na konto Urzędu Gminy;
Opłata miejscowa:
Opłata miejscowa za pobyt w ośrodku wypoczynkowym
w Nowym Dębcu pobierana od osób fizycznych w wyso-
kości 0,60 zł dziennie.
Opłata targowa za sprzedaż:
- z samochodu 30,00  zł dziennie
- z ręki 15,00  zł dziennie

Ponadto Rada Gminy Kościan uchwałą nr XI/94/2007
z dnia 21 listopada 2007r. postanowiła obniżyć na tere-
nie Gminy Kościan średnią cenę skupu  żyta  za 1q, ogło-
szoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2007r.
(M.P. Nr 77, poz. 831) przyjmowaną jako podstawę do
naliczania podatku rolnego w 2008 roku z kwoty 58,29 zł
za 1q do kwoty 40,00 zł za 1q.                                     (md)

Podatki gminne

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie zaprasza na
Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Par Deblowych,
które odbędą się w Hali Sportowej w Racocie 2 grudnia
2007r. o godz. 9.30 (zgłoszenia w dniu zawodów) oraz na
Mistrzostwa Gminy Kościan w Siatkówce,  9 grudnia
2007r.o godz. 9.30 również w Hali Sportowej w Racocie.
Zgłoszenia do tej imprezy w Ośrodku Sportu i Rekreacji
(065-512-11-25) do czwartku 6 grudnia 2007r. Prawo star-
tu w obu imprezach mają wyłącznie mieszkańcy Gminy
Kościan i stali pracownicy zakładów z Gminy Kościan.

(md)

Gminne
zawody sportowe

W dniu 8 listopada 2007r. w Stadninie Koni w Gole-
jewku (Gmina Pakosław) odbyła się konferencja „Roz-
wój turystyki na obszarze Gościnnej Wielkopolski – pro-
dukty, promocja, innowacje”. Spotkanie zorganizowała
Lokalna Grupa Działania – Fundacja Gościnna Wielko-
polska w ramach projektu „Doświadczenia i Tradycje dla
Przyszłości” realizowanego w programie „Leader+” sche-
mat II.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Gminy
Kościan – Henryk Bartoszewski, Andrzej Przybyła, Ma-
rietta Szkudlarska, Marek Ptak. Prezes Fundacji „Go-
ścinna Wielkopolska” – Marian Poślednik, otwierając
konferencję przedstawił zaproszonych gości i prelegen-
tów, m.in. Jacka Wieję – z-cę Dyrektota Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopolskiego, Andrzeja Halasiewi-
cza – Dyrektora FAPA, kierownika Projektu Krajowa Sieć
Leader, Annę Polok – członka Komitetu Monitorującego
SPO ROL i PROW.

Podczas konferencji przedstawiono możliwości reali-
zacji celów i rozwoju turystyki na obszarze Gościnnej
Wielkopolski (gminy Kościan, Krzywiń, Dolsk, Piaski,
Pępowo, Pakosław, Jutrosin, Miejska Górka, Kobylin) w
ramach Lokalnej Grupy Działania. Za priorytety uznano
rozwój produktów turystycznych, kształtowanie prze-
strzeni, rozwój infrastruktury turystycznej, promocję re-
gionu, a za główne cele rozwój funkcji turystycznych i re-
kreacyjnych, wspieranie przedsiębiorczości w obszarze
turystyki i wykreowanie marki regionu. Zwrócono także
uwagę na pejzaż wiejski jako zasób turystyczny, niszczo-
ny poprzez rozwój ekonomiczny. Poruszono także proble-
matykę turystyki konnej (szlaki konne: istniejący „Wiel-
kopolska Podkowa” i projektowany „Szlak Konny Chła-

Gościnna Wielkopolska

powskiego”). Wskazano na wykorzystanie starych budow-
li (m.in. wiatraki, dworce kolejowe, zabytki sakralne,
pałace, dworki) i zanikających zawodów w rekreacji tury-
stycznej.

Na zakończenie konferencji rozstrzygnięto konkurs
na zestaw biesiadny „Gościnnej Wielkopolski”. Wyróż-
nienie za kulinaria otrzymali m.in. reprezentujący Gmi-
nę Kościan Restauracja pod Bażantem w Racocie i kuch-
nia Pałacu Jabłonowskich w Racocie. Te oraz inne obiek-
ty gastronomiczne z opisywanego regionu znajdą się w
„Przewodniku kulinarnym po Gościnnej Wielkopolsce”,
który lada moment trafi do turystów i wszystkich zain-
teresowanych.                                                        (mp, md)

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Kościan

W dniu 24 grudnia 2007r. (poniedziałek – wigilia)
Urząd Gminy Kościan ul. Młyńska 15 będzie czynny do godziny 13.00.

W dniu 31 grudnia 2007r. (poniedziałek – sylwester)
Urząd Gminy Kościan ul. Młyńska 15 będzie czynny do godziny 15.00.

rankingu publikujemy fragment tabeli dotyczącej pierw-
szych dziesięciu pozycji – miast powiatowych najbar-
dziej zadłużonych w Polsce wg stanu na koniec 2006
roku. Oto tabela:

MIASTA POWIATOWE. Zadłużenie w końcu 2006 r.
jako procent dochodów budżetowych

2002 2003 2004 2005 2006 Miasto %
33 5 12 7 1 Wąbrzeźno 52,12

21 11 2 2 Wałbrzych 51,76
255 18 13 4 3 Lubań 51,09
1 1 2 1 4 Choszczno 49,70
192 67 3 6 5 Wołów 49,45
28 6 4 3 6 Kościan 47,62
7 13 10 5 7 Zgierz 46,01
41 74 87 42 8 Sochaczew 44,82
255 34 41 31 9 Iława 44,44
43 14 1 8 10 Łęczyca 44,30

Jak wynika z powyższego, Kościan należy do naj-
bardziej zadłużonych miast powiatowych w Pol-
sce(blisko 23 miliony zł na koniec 2006 roku). Za-
dłużenie to zaczęło gwałtownie narastać od 2003 roku,
kiedy z 28 miejsca „awansowaliśmy” na miejsce 6. Rok
2004 to „awans” na miejsce 4, a w roku 2005 znowu
„awansowaliśmy” do ścisłej czołówki dłużników – zna-
leźliśmy się na trzecim miejscu! Koniec roku 2006
to szóste miejsce wśród najbardziej zadłużonych
miast powiatowych w Polsce. Czy sytuacja na koniec
roku 2007 będzie lepsza? Aby zmniejszyć rozmiar za-
dłużenia w mieście Kościanie podjęto szereg działań

oszczędnościowych i dyscyplinujących tak, żeby nie trze-
ba było aż tyle pożyczać (czytaj: niepotrzebnie płacić
odsetki). Na pewno dzięki podjętym działaniom napraw-
czym poprawia się sytuacja finansowa miasta. Wyma-
ga ona jednak dalszych działań naprawczych i bieżą-
cego monitorowania realizacji zaplanowanych wydat-
ków. Zadanie jest trudne: z pewnych wydatków w roku
2007 nie można było rezygnować (trzeba na przykład
było wybudować kotłownie w Zespole Szkół Nr 3 i Sa-
morządowym Przedszkolu Nr 1), postanowiono też za-
sadniczo nie zwiększać obciążeń podatkowych miesz-
kańców Kościana w roku 2008, co znalazło swój wyraz w
projekcie budżetu na rok 2008. W tymże projekcie pla-
nowane zadłużenie spadnie do około 40 %. Tak, czy
inaczej, możliwości finansowania inwestycji i za-
spakajania potrzeb mieszkańców zostały w mieście
Kościanie - poprzez zaciągnięcia w poprzednich
latach długów – znacznie ograniczone. Najbardziej
zadziwiający jest fakt, że mało kto tak znaczne za-
dłużenie Kościana chce przyjąć do wiadomości, a
jeszcze mniej osób chce wziąć to zadłużenie pod
uwagę przy zgłaszaniu kolejnych żądań.

Kościan ma przed sobą okres, kiedy trzeba będzie
dokładnie przyglądać się każdej wydawanej złotówce, a
także okres, w którym trzeba będzie realizować pomysły
zwiększające w zaistniałej sytuacji możliwości inwesty-
cyjne miasta oraz możliwości zwiększenia stopnia za-
spokojenia potrzeb zbiorowych jego mieszkańców.

Krzysztof Nowaczyk Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Nowe kierunki... cd. ze str. 2
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powiat Koœciañski

teresowanie tego rodzaju szkoleniem to mogą powstać dwie
grupy szkoleniowe.

B.J. – Jakie osoby będą mogły wziąć udział w takim
szkoleniu?

E.B. – Jak już wspomniałam rekrutację rozpocznie-
my w styczniu. Mogą do niej przystąpić wszyscy bezro-
botni, którzy zadeklarują chęć udziału w szkoleniu i
przejdą proces rekrutacji prowadzony przez doradcę za-
wodowego.

B.J. – Wspominała Pani o kilku propozycjach. Czyli?
E.B. - W przyszły roku planujemy również przepro-

wadzić pilotażowe szkolenie dla osób chcących znaleźć
zatrudnienie w ramach zawodów gastronomicznych, ta-
kich jak: barman, kucharz, kelner. W ramach tego szko-
lenia również szczególny nacisk chcemy położyć na część
praktyczną. Wynika to stąd, że mamy w urzędzie zare-
jestrowaną dużą liczbę bezrobotnych osób posiadają-
cych niektóre z tych zawodów, ale ich umiejętności nie
przystają do zapotrzebowania pracodawców. Muszą
mieć dobrą praktykę w dobrych miejscach. Planujemy,
że elementem tego szkolenia będzie np. dla kelnerów i
barmanów nauka języka w zakresie pozwalającym im
na porozumiewanie się z klientem.  Wreszcie na koniec,
w związku z tym, że w ostatnim czasie widzimy zwięk-
szone zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze chcemy
kontynuować – zapoczątkowany w tym roku - pilotażo-
wy program szkolenia na opiekuna osoby zależnej.

B.J. – Ile osób było zainteresowanych nauką w tej
dziedzinie?

E.B. - Przeszkoliliśmy 10 osób. W ramach szkolenia
osoby miały praktyki w domach pomocy społecznej i w
szpitalach. Jest duże zapotrzebowanie na takie usługi,
nie tylko ze strony instytucji, ale także ze strony osób
prywatnych. W związku z tym chcemy kontynuować szko-
lenia dla opiekunów w przyszłym roku. Ilość i wielkość
grup osób szkolonych będzie również uzależniona od skali
zainteresowania.

Chcę podkreślić, że Powiatowy Urząd Pracy jest otwar-
ty na sugestie ze strony pracodawców dotyczące potrzeb
szkoleniowych wobec potencjalnych pracowników. Zawsze
chętnie podejmiemy współpracę w przeszkoleniu grupy
pracowników mających uzyskać zatrudnienie w firmie.

Plany... cd. ze str. 1

Starostwo Powiatowe w Kościanie przekazało kwotę
100 tysięcy złotych na zakup dla Powiatowej Komendy
Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie podnośnika hy-
draulicznego i samochodu marki man. Łączny koszt za-

100 tysięcy na podnośnik

Starostwo Powiatowe przekazało na nowy samochód kwo-
tę 100 tys. złotych.

kupu samochodu z podnośnikiem to 940 tys. złotych. Poza
wsparciem ze strony powiatu na zakup samochodu zło-
żyły się wszystkie gminy z powiatu, które łącznie na ten
cel przekazały także 100 tysięcy złotych. Reszta tej du-
żej sumy 740 tys. przekazała Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość przekazania wozu strażakom odbyła
się 14 listopada w Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kościanie. Starosta Andrzej
Jęcz – wyraził przekonanie, że zakupiony, dzięki współ-
pracy samorządów i Komendy Wojewódzkiej samochód
będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego powia-
tu. W uroczystości wzięli udział burmistrzowie gmin
powiatu kościańskiego, komendant wojewódzki straży
pożarnej i gospodarze, kościańscy strażacy z komen-
dantem Jarosławem Tomaszewskim. Po przekazaniu
kluczyków samochód poświecił ksiądz dziekan Cze-
sław Bartoszewski.

Nowy sprzęt znacznie poprawi możliwości opera-
cyjne powiatowej straży pożarnej.  Dzięki niemu stra-
żacy będą mogli swoje akcje prowadzić na wysokości
ponad 24 metrów. W ramieniu podnośnika zainstalo-
wana jest instalacja wodno – pianowa, która kończy
się działkiem zainstalowanym w koszu. W koszu znaj-
duje się również agregat prądotwórczy, dzięki niemu
dostęp do zasilania potrzebnego do prowadzenia ak-
cji ratowniczych będzie zdecydowanie łatwiejszy. Za-
mieszczona na podnośniku drabina umożliwia bez-
pieczniejszą ewakuację poszkodowanych. Kosz jest
przystosowany do mocowania noszy, co ułatwi trans-
port osób, które trzeba zwieźć z wysokości w pozycji
leżącej. Dodatkowym atutem nowego wozu strażac-
kiego są zainstalowane w nim urządzenia łącznościo-
we, które ułatwią strażakom kontakt podczas akcji
ratunkowej.                                                                          bj

Starostwo Powiatowe w Kościanie ogłasza świątecz-
ny konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu
powiatu na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”.

Z jednej strony chcemy zachęcić uczniów do pielęgno-
wania bożonarodzeniowych, staropolskich  tradycji, z dru-
giej taki konkurs jest doskonałą okazją do rozwijania
umiejętności plastycznych i manualnych – mówi Sylwia
Sałacka – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecz-
nych w Starostwie. Prace plastyczne będą oceniane w dwóch
kategoriach. Pierwsza to klasy I-III, druga IV-VI. Termin
dostarczenia prac do Starostwa Powiatowego na ulicę Go-
styńską 38 upływa w środę 12 grudnia. Zachęcam do udzia-
łu w konkursie.

Uczestnicy konkursu swoje dzieła mogą wykonać przy
użyciu dowolnych materiałów plastycznych. Maksymal-
na wielkość podstawy szopki – 42 cm na 30 cm. Nadesła-
ne na konkurs prace musza być własnością autorów. Pra-
ce można wykonać indywidualnie lub w zespole, składa-
jącym się maksymalnie z czterech osób. Prace muszą być
opisane. W każdej kategorii zostaną wyróżnione trzy pra-
ce. Przy ocenie będzie brana pod uwagę tradycyjność szop-
ki, kolorystyka, materiały i technologia wykonania, de-
koracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy
i samodzielność wykonania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 14 grudnia 2007
roku. Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezento-
wane w okresie od 15.12.2007 do 6.01.2008 w Starostwie
Powiatowym w Kościanie, w budynku przy Alejach T. Ko-
ściuszki 22.                                                                             bj

Najpiękniejsza
szopka
bożonarodzeniowa

W dniach 12 i 13 listopada w Ośrodku Szkolenio-
wym w Dymaczewie odbyło się drugie z zaplanowanych
w ramach partnerstwa edukacyjnego spotkań. Głów-
nym zamierzeniem programu „Partnerstwa edukacyj-
nego” jest optymalne dostosowanie  systemu kształce-
nia teoretycznego i praktycznej nauki zawodu w szko-
łach ponadgimnazjalnych w Powiecie Kościańskim do
potrzeb lokalnego rynku pracy. Dwudniowe spotkanie
zgodnie z wcześniejszymi założeniami miało charak-
ter warsztatów szkoleniowych, w których udział wzięli
wszyscy partnerzy lokalnego rynku pracy; przedsiębior-
cy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przedstawi-
ciele samorządu powiatowego oraz przedstawiciele
Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na czte-
ry grupy: rolno – spożywcza, metalowa, stolarsko-bu-
dowlana, oraz pozostali tj. grupa, która zadaniem
było wypracowanie metod promocji przedsiębiorczo-
ści. Kluczem podziału były branże, w których dzia-
łają przedsiębiorcy uczestniczący w programie. Do-
datkowo do każdej z grup przydzielono reprezentan-
tów szkół ponadgimnazjalnych działających na tere-
nie powiatu oraz przedstawicieli samorządu powia-
towego i Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

Zadaniem każdej z grup było – w pierwszym dniu
warsztatów - dokładne zdiagnozowanie problemu edu-
kacyjnego, jego przyczyn i wypracowanie koncepcji po-
prawiającej sytuację. Drugiego dnia grupy robocze pre-
zentowały efekty swoich przemyśleń. Prezentacja
przekonała uczestników warsztatów, że większość wy-
pracowanych w grupach pomysłów i rozwiązań  jest
zbliżona i wzajemnie się uzupełnia.

Na zakończenie warsztatów określono działania,
których realizacja doprowadzi do bardziej elastycz-
nego reagowania szkół i systemu kształcenia na bodź-
ce płynące z rynku pracy. Jako działania priorytetowe
uczestnicy warsztatów wskazali systematyczne ba-
danie potrzeb kadrowych lokalnych przedsiębiorców.
Za istotne uznano wprowadzenie kształcenia modu-
łowego w szkołach zawodowych. Wymiana informacji
pomiędzy szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnzajal-

nymi i lokalnymi przedsiębiorcami również – zdaniem
uczestników warsztatów – wpłynie korzystnie na ja-
kość edukacji. W szkołach gimnazjalnych z uczniami
pracować powinni doradcy, którzy poprzez rozbudo-
wane i wieloaspektowe poradnictwo pomogą młodzie-
ży określić predyspozycje zawodowe i wskażą możli-
wości kształcenia oraz zdobywania praktycznych
umiejętności zawodowych. Szczególną uwagę praco-
dawcy zwrócili także na konieczność zmiany wizerun-
ku firm oraz stereotypowego postrzegania pewnych
zawodów jako mało atrakcyjnych.

Uczestniczący w warsztatach – przedsiębiorca Re-
migiusz Krzyżański – przyznaje, że inicjatywa staro-
stwa powiatowego była pożyteczna. Choć problem
kształcenia zawodowego – mówi Krzyżański - wykra-
cza poza możliwości samorządu to spotkanie pozwo-
liło na mentalne przełamanie istniejących barier i
przekonał jego uczestników do tego, że zmiany są
możliwe. Wypracowanie systemu kształcenia zawo-
dowego wymaga wzajemnego poznania problemów
stron, a ich identyfikacja w trakcie prac pozwoliła na
wzajemne zrozumienie stanowisk. Pomimo, że dotych-
czasowa komunikacja przedstawicieli grup uczestni-
czących w spotkaniu opierała sie na przywiązaniu do
swoich racji i wiedzy w tym zakresie udało sie sfor-
mułować oczekiwania partnerów i nakreślić cele. Po-
czątek został zrobiony – mówi przedsiębiorca - lecz
dalsze działania zweryfikują efekty. Mam przekona-
nie że pożytecznie spędziliśmy czas i oczekuję konty-
nuacji.

Podobną, pozytywną opinię na temat warsztatów
ma Ewa Beba  - Dyrektor Urzedu Pracy . Uważam, że
spotkanie było udane – przyznaje – pracodawcy byli
aktywni i mięli dużo ciekawych pomysłów.  Spotkanie
było doskonałym forum do konfrontacji oczekiwań pra-
codawców z możliwościami szkół. Chcielibyśmy, by
efektem zawiązanego partnerstwa edukacyjnego był
co najmniej jeden projekt. O środki unijne pozwala-
jące na jego realizację będziemy się ubiegać, gdy mar-
szałek województwa ogłosi konkurs w ramach tego
obszaru działania – przyznaje Beba.                           bj

Wspólnie o edukacji
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miasto Koœcian

- Dobiega końca przebudowa ul. Czajki
w Kościanie. W ramach inwestycji, w któ-
rej kosztach partycypowali mieszkańcy tej
ulicy, wykonano prawie 900 m2 nawierzch-
ni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem.
Prace wykonała wybrana w drodze prze-
targu Firma Usługowo-Handlowa Jacek
Kubiak z Kościana, a kosztowały one w su-
mie 237.741,40 zł.
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej i Dróg wymienia chodnik po lewej
stronie ul. Św. Ducha do wysokości ul. Mo-
niuszki. Pozostała część chodnika zosta-
nie wyremontowana w przyszłym roku.
- Wzmocniono nawierzchnię gruntową
na ul. Podgórnej i Kruczkowskiego gruzem
ceglano-betonowym.                                 krs

Inwestycje
i remonty

Ulica Czajki

Burmistrz Miasta Koœciana i Starosta Koœciañski zapraszaj¹
pracodawców oraz instytucje zajmuj¹ce siê osobami niepe³no-
sprawnymi na spotkanie, które odbêdzie siê w dniu 30 listopada
br. w Koœciañskim Oœrodku Kultury o godz. 11.00. Tematem
przygotowanego przez Fundacjê im. Królowej Polski œw. Jadwi-
gi spotkania bêd¹ sprawy zwi¹zane z zatrudnianiem osób niepe³-
nosprawnych.                                                                          krs

Zaproszenie
dla przedsiębiorców

Dwieście  paczek świątecznych ze słodyczami  trafi
do uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Kościan, kolejnych 60 – do podopiecznych miej-
skiej świetlicy socjoterapeutycznej. Paczki zostaną roz-
dane w dniu 17 grudnia w poszczególnych szkołach. Listę
obdarowanych przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej
w porozumieniu z pedagogami szkolnymi.kn

Świąteczne prezenty
dla najmłodszych

Burmistrz Miasta Koœciana
informuje,

¿e w dniu 20 grudnia 2007 r. odbêdzie siê
przetarg ustny na wydzier¿awienie na okres 3 lat

czêœci nieruchomoœci gruntowej, po³o¿onej
w Koœcianie na os. Sikorskiego,

przeznaczonej pod ustawienie 2 gara¿y.
Pe³na treœæ og³oszenia wywieszona zosta³a
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Koœcianie

oraz zamieszczona na stronie: www.koscian.pl
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ

w Urzêdzie Miejskim, pok. 202,
tel. 065 512 14 66 wew. 303.

Burmistrz Miasta   Koœciana
og³asza

pierwszy nieograniczony, publiczny przetarg ustny
na sprzeda¿ prawa w³asnoœci:

lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. u¿ytkowej 79,52 m2 wraz z dwoma piwnicami, znajduj¹cego  siê w budynku
przy Al. Koœciuszki 5-7 oraz ustanowienie prawa u¿ytkowania wieczystego  udzia³u w nieruchomoœci grunto-
wej, oznaczonej nr geodezyjnym 1970 o pow. 1200 m2, wynosz¹cego 7952/50221 czêœci, objêtego KW 404.
Cena wywo³awcza: 100.000,00 z³ w tym:
-  lokalu   83.000,00 z³ - u³amkowej czêœci gruntu 17.000,00 z³
-  wadium   10.000,00 z³.
Cena wywo³awcza nie zawiera op³at i podatków zwi¹zanych z przeniesieniem prawa w³asnoœci, które zobowi¹-
zany bêdzie uiœciæ nabywca nieruchomoœci.
Nieruchomoœæ gruntowa obci¹¿ona jest s³u¿ebnoœci¹ na rzecz w³aœcicieli dzia³ek znajduj¹cych siê na zapleczu.
Z nabywc¹  lokalu zostan¹ ustalone nastêpuj¹ce warunki:
· Sprzeda¿ lokalu za cenê  wylicytowan¹  w przetargu
· I wp³ata z tyt. u¿ytkowania wieczystego udzia³u w gruncie 15% wylicytowanej ceny u³amkowej czêœci gruntu
+  podatek VAT 22 %
· Powy¿sze op³aty p³atne przed zawarciem aktu notarialnego.
· Op³ata roczna za u¿ytkowanie wieczyste 1% ceny udzia³u w dzia³ce p³atna z góry  ka¿dego roku do dnia 31
marca, po roku ustanowienia prawa u¿ytkowania wieczystego. Op³ata roczna mo¿e byæ aktualizowana w okre-
sach nie krótszych ni¿ 1 rok ze wzglêdu na zmianê wartoœci gruntu.

                       Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 stycznia 2008r. o godz. 10oo

                                 w sali nr 23 Urzêdu Miejskiego w Koœcianie Al. Koœciuszki 22
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp³acenie wadium w podanej wy¿ej wysokoœci, na konto Urzêdu
Miejskiego nr: 29 1610 1188 0011 5153 2000 0011 Bank Spó³dzielczy w Koœcianie. Wadium winno wp³yn¹æ na
konto najpóŸniej w dniu  07.01.2008r.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet ceny nabycia lokalu. Wadium
ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³, od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który nie zosta³ ustalony jako nabywca nieruchomoœci, bêdzie wyp³acone
niezw³ocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest okazaæ dowód to¿samoœci, dowód wp³aty wadium, a osoba reprezentu-
j¹ca  osobê prawn¹ b¹dŸ osobê fizyczn¹ winna siê okazaæ stosownym pe³nomocnictwem.
W Wydziale  Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzêdu Miejskiego w Koœcianie, pokój 206 (tel.
5121466 w.36) mo¿na uzyskaæ wszelkie informacje zwi¹zane z  przetargiem.  Zastrzega siê prawo odwo³ania
przetargu z wa¿nych przyczyn.

Na ostatniej sesji, radni miejscy podjęli trzy uchwały
określające wysokość podatków i opłat lokalnych na 2008
rok – w sprawie podatku od nieruchomości, określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transpor-
towych na terenie miasta Kościana oraz zasad ustalania
i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej na terenie miasta Kościana na 2008 r.

Na nadchodzący rok radni nie uchwalili podatku od
posiadania psa, gdyż ustawodawca go zlikwidował, wpro-
wadzając w to miejsce opłatę. Rada Miejska Kościana,
na wniosek Burmistrza, odstąpiła od uchwalenia
opłaty za posiadanie psa na 2008 rok.

W przypadku podatku od nieruchomości, radni zde-
cydowali o podniesieniu stawek w 4 pozycjach: podat-
ku od gruntów związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej (o 1 grosz), od gruntów pod jeziorami,
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym oraz zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie świad-
czenia usług zdrowotnych.

Natomiast stawki podatku od budynków lub ich czę-
ści związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, z którego miasto ma największy dochód, pozostają
niezmienne od 2006 roku.

Podatek od środków transportowych nie zmienia się
w Kościanie od 2003 r. Warto także zaznaczyć, że wyso-
kość podatku od samochodów o masie do 12 ton kształ-
tuje się na podobnym poziomie, jak w gminach ościen-
nych, zaś właściciele pojazdów o masie powyżej 12 ton
zapłacą w Kościanie podatek niższy, niż mieszkańcy są-
siednich gmin.

Kolejna opłata - targowa - nie była w Kościanie zwięk-
szana od 2005 r. i wynosiła 1,70 PLN za m2 zajmowanej
powierzchni. Dopiero na 2008 rok Rada Miejska podnio-
sła ją o 10 groszy.

Obok przedstawiamy zestawienie obowiązujących na
terenie Miasta Kościana podatków i opłat lokalnych w
latach 2006 - 2008 w porównaniu ze stawkami propono-
wanymi na rok 2008 oraz ze stawkami  maksymalnymi
określonymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2007 r.                                                                   krs

Rodzaj podatku - opłaty Uchwalone 2006 uchwalone 2007 uchwalone  2008 Max. 2008
określone przez
 Min. Finansów

Podatek od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem
działalności gosp. 0,67 0,68 0,69 0,71
b/ pozostałych 0,31 0,34 0,34 0,35
c/ pod jeziorami ,zajętych
na zbiorniki wodne od 1 ha 3,52 3,65 3,74 0,35
2. Od budynków lub ich części;
a/ mieszkalnych od 1 m2 0,55 0,57 0,57 0,59
b/ budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej 17,78 17,78 17,78 19,01
c/ zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu 8,56 8,64 8,86 8,86
kwalifikowanym materiałem siewnym
d/ zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia
usług zdrowotnych 3,68 3,75 3,84 3,84
e/ od pozostałych powierzchni od 1m2 6,14 6,20 6,20 6,37
3. budowli 2% 2% 2% 2%

Podatek od środków transportowych b.z. b.z. b.z. X

Opłata targowa:
za 1m2  zajmowanej powierzchni 1,70 1,70 1,80 631,94 dziennie

Podatkowa stabilność
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Julia Jakubiak urodziła się z dziecięcym porażeniem
mózgowym. Mimo licznych operacji oraz bezustannej reha-
bilitacji – dziewczynka nadal ma problemy z samodziel-
nym poruszaniem się. Do maja b.r. przemieszczała się tyl-
ko na czworaka lub w specjalnym chodziku. Szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie http://www.juliajaku-
biak.prv.pl/

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach
zaczęło zbierać fundusze na dofinansowanie kosztów reha-
bilitacji Julki od grudnia ubiegłego roku. Staraliśmy się
pomóc Rodzicom Dziewczynki m.in. poprzez poinformowa-
nie licznej rzeszy ludzi o zbiórce na tak szczytny cel – także
o możliwości wpłacania 1% podatku w związku ze statu-
sem organizacji pożytku publicznego Fundacji „Zdążyć z
Pomocą”, do której należy Julcia. Samorząd uczniowski prze-
prowadził zbiórkę pieniędzy wśród uczniów oraz nauczycie-
li. Poprosiliśmy także Organizatorów Wielkiej Loterii z ZS
nr 4 w Kościanie o przeznaczenie pewnej kwoty na dofinan-
sowanie rehabilitacji w Mielnie.

Na przełomie maja i czerwca Julka wraz z Mamą uczest-
niczyła w pierwszym turnusie w Mielnie. Podczas uroczysto-
ści zakończenia roku szkolnego Dziewczynka dostarczyła nam
wielu wzruszeń. Poprzedniego dnia wróciła z Mamą z pierw-
szego turnusu w Mielnie i niesamowicie zaskoczyła nas po-

Pomoc dla Julki
prawą swej sprawności – szła niemalże sama - z asekuracją
Mamy. Zawdzięcza to głównie swej determinacji podczas
codziennych ćwiczeń rehabilitacyjnych. To najlepszy dowód
na to, że warto zbierać fundusze na następny turnus w Miel-
nie - Julka z pewnością w pełni wykorzysta kolejną szansę.
Uczniowie klas trzecich podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego przekazali Julci maskotkę oraz uzbierane
pieniądze na dofinansowanie części kolejnego turnusu.

Od czerwca przez całe wakacje –  do chwili obecnej trwa
charytatywna aukcja na Allegro. Udało się tam uzbierać
ponad 2000 zł. Serdecznie wszystkich zachęcamy do udzia-
łu w aukcji: http://www.allegro.pl/my_pa-
ge.php?uid=7444508

Można także wpłacać pieniądze na poniższe konto
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”: 90 1020 1156
0000 7002 0051 6088, koniecznie z dopiskiem „Dla Julii
Jakubiak”. Adres Fundacji: ul. Łomiańska 5, 01-685
Warszawa.

Jesienią zorganizowaliśmy kilka zbiórek złomu. Łącznie
uzbieraliśmy ponad 5000 zł.

6 października zespół SCARS zagrał koncert haevy me-
talowy w Zdunach koło Krotoszyna. Uzbierali ponad tysiąc
złotych. Anonimowy Darczyńca przekazał dla Julki 1000 zł.

W pierwszej połowie listopada Dziewczynka wraz z
Mamą pojechała na kolejny, dwutygodniowy turnus do Miel-
na. I znów po powrocie zauważyliśmy olbrzymie postępy
sprawności fizycznej – tym razem potrafi już kilka kroków
zrobić samodzielnie.

18 listopada w hali sportowej naszego gimnazjum zor-
ganizowaliśmy Dzień Hobbysty, z którego dochód przekra-
czający 2 400 został także przekazany na dofinansowanie
kosztów rehabilitacji. Odbyły się wówczas różnego rodzaju
występy i pokazy. Chętni mieli okazji brać udział w licyta-
cji na rzecz Julki. W przyszłym roku także chcemy zorgani-
zować Dzień Hobbysty. Już dziś serdecznie wszystkich za-
praszamy.

Niedawno rozpoczęliśmy akcję konkursową „Każda
puszka na wagę złota”. Uczniowie mogą przynosić zduszo-
ne puszki po napojach. Klasa, która uzbiera najwięcej pu-
szek – zostanie nagrodzona. Przewidujemy także nagrodę
dla ucznia, który uzbiera najwięcej puszek spośród wszyst-
kich gimnazjalistów. Dochód z akcji zostanie przeznaczony
na dofinansowanie kolejnego turnusu w Mielnie dla Julii
Jakubiak. Dziewczynka ma już zarezerwowany czteroty-
godniowy turnus w maju. Koszt takiego turnusu wynosi ok.
13 tysięcy złotych.

Bardzo ważny jest fakt, że Julka nie jest pierwszą osobą,
na którą zbieramy pieniądze w naszym gimnazjum. Kilka
lat temu udało się załatwić dwie pompy insulinowe. Jedną
dla ucznia naszego gimnazjum Łukasza Leonarczyka, na-
tomiast drugą dla ucznia z ZS nr 4 w Kościanie. Dwa lata
temu nauczyciele z Gimnazjum w Starych Oborzyskach
uzbierali kilkanaście tysięcy złotych na schodołaz dla Le-
onarda Kupki.

Będziemy się starać nadal zbierać fundusze różnymi
możliwymi sposobami.                          Barbara Zaborska

Leśnicy z Nadleśnictwa Kościan od lat z ochotą współ-
pracowali z okolicznymi szkołami, nawet wówczas, gdy
głośno się nie mówiło o tzw. leśnej edukacji. Z czasem
jednak rosły nasze możliwości. Na terenie leśnictwa Olej-
nica i Przemęt Nadleśnictwo wraz Parkami Krajobrazo-
wymi utworzyło ścieżkę przyrodniczo-leśną z której ko-
rzystać może każdy. Na trasie umiejscowione są tablice
opowiadające o różnych fazach w życiu lasu i jego różno-
rodności.

Najlepszym i najprzyjemniejszym miejscem, gdzie
najczęściej przeprowadzane są zajęcia jest las a w pobli-
żu Kościana – Gospodarstwo Szkółkarskie Racot. Szkół-
ka w Racocie jest dla nas leśników przede wszystkim
źródłem sadzonek do odnowień i zalesień, jednak dosko-
nale spełnia ona rolę obiektu edukacyjnego. Wspaniale
można tam przeprowadzić lekcje „od nasionka do doj-
rzałego drzewa”. Mamy przygotowane tablice z różno-
rodnymi nasionami, a w sezonie jesiennym można zoba-
czyć świeże zbiory żołędzi, bukwi, lipy itp. Rosnące już
drzewka obserwujemy na kwaterach. tam poznajemy
gatunki nie tylko drzew leśnych ale także drzewa i krze-
wy ozdobne. Teren szkółki to również fragmenty starego
drzewostanu dębowego z podsadzeniem bukowym. Wi-
dzimy więc już dojrzały drzewostan i fazy jego wzrostu.

Ze szkółki możemy udać się na krótki bądź dłuższy
spacer po pobliskim lesie. Tam z łatwością można prze-
prowadzić lekcje o lesie mieszanym, liściastym lub igla-
stym, przedstawić piętrową budowę lasu. Spacerując od-
krywamy ambonę myśliwską, paśniki do zwierzyny,
skrzynki lęgowe dla ptaków, słupki oddziałowe, dziuple
w starych drzewach. Dowiadujemy się potrzebie grodze-
nia upraw, pracach związanych z pozyskiwaniem drew-
na w lesie. Każda pora roku przynosi nam inne możliwo-
ści poznawania przyrody, będzie to kwitnąca konwalia,
grzyby leśne, czy przebarwiające się dęby. Nasz eduka-
cyjny spacer urozmaicamy grami, zagadkami oraz zaję-

Z leśnikami do lasu
i z lasem do szkół

ciami ruchowymi. Po spacerze zawsze możemy odpocząć
pod wspaniałym zadaszeniem z paleniskiem. Czeka tam
na nas ognisko i solidne ławy. Wystarczy tylko wyjąć za-
pasy z plecaków i z zadowoleniem planować kolejne wy-
prawy. Najliczniej odwiedzają nas przemiłe przedszko-
laki, które są najbardziej ciekawe, wszędobylskie i pełne
energii. Przybywają także uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół średnich i także studenci.

Chętni i spragnieni wiedzy, nie muszą przyjeżdżać
wyłącznie do szkółki. Leśnicy prowadzą tego typu zaję-
cia  także u siebie w poszczególnych Leśnictwach, w lesie
– który jest wspaniałym obiektem edukacyjnym. Leśni-
cy, jeżeli istnieje taka potrzeba, przyjeżdżają do szkół,
gdzie prowadzą pogadanki o leśnych mieszkańcach, pra-
cy leśnika, zagrożeniach lasu.  Corocznie organizowane
są przez Nadleśnictwo konkursy. Najbliższy konkurs pla-
styczny pt.  „Leśne kryjówki i domy zwierząt” będzie miał
swój finał w grudniu. Prace można przesyłać do końca
listopada. Laureaci otrzymują nagrody w postaci ksią-
żek. Dla każdego uczestnika (a jest ich ponad 500) dru-
kujemy pamiątkowe dyplomy.

Zapraszamy do lasu, zapraszajcie nas do szkół,
Leśnicy z Nadleśnictwa Kościan.

Marlena Kowalkowska
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Gimnazjaliści wiedzą o AIDS

Organizatorzy i zwycięzcy konkursu.

Informujemy, że do 8 grudnia 2007 roku można w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie składać wnioski w
otwartym konkursie ofert na prowadzenie od 1 stycznia
2008 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej na teranie po-
wiatu Kościańskiego dla 30 uczniów.

Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczy na reali-
zację tego zadania kwotę 475.200 złotych.

Oferty konkursowe mogą składać podmioty, które pro-
wadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i
posiadają dokumenty świadczące o co najmniej dwulet-
nim, nieprzerwanym prowadzeniu takiej działalności.

Więcej szczegółów na temat wymaganych dokumen-
tów i kryteriów oceny ofert znajduje się w Biuletynie In-
formacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.powiat-
koscian.wokiss.pl/bip.php?pid=11111658                        bj

Konkurs na
prowadzenie Warsztatów

Z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa
Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Poznaniu odbył
się konkurs dla młodzieży klas Ii II szkół gimnazjal-
nych województwa wielkopolskiego pod hasłem : „ Ja
już wiem – zapytaj mnie, dlaczego warto mieć wiedze o
HIV i AIDS”.

Współorganizatorami etapu powiatowego konkursu
było Starostwo Powiatowe w Kościanie i  Powiatowa Sta-

Starostwo Powiatowe w Kościanie każdego roku po-
dejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień. W
tym roku pod koniec listopada zostaną zorganizowane
dla uczniów klas pierwszych,  ich rodziców oraz kadry
nauczycielskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ko-
ścianie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążko-
wie, Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu szkolenia z
zakresu profilaktyki narkomanii. Środki na ich organi-
zację daje Starostwo Powiatowe.

W spotkaniach weźmie udział Piotr Adamczak, kierow-
nik Ośrodka MONARU dla dzieci i młodzieży uzależnionej
w Łodzi, dwóch byłych pacjentów Ośrodka MONAR oraz
Helena Strzałkowska,  terapeuta, specjalistka terapii uza-
leżnień ze Stowarzyszenia NASZA ALTERNATYWA.

Organizacja szkoleń ma za zadanie przybliżyć jego
uczestnikom pokazać  - mówi Barbara Łakoma z Wy-

Na boisku Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Franciszka Rataj-
czaka w Kościanie - 16 listopada
2007 roku – miało miejsce ciekawe
wydarzenie. Uczniowie mieli okazję
podziwiać pokaz jazdy konnej i sko-
ki przez przeszkody swojej koleżan-
ki, Magdy Szymaniak, uczennicy kla-
sy 2B Liceum Ogólnokształcącego.
Magda, inicjatorka pokazu z wielką
precyzją wykonała, często zapierają-
ce dech w piersiach skoki.

Pokaz cieszył się dużym zainte-
resowaniem, co więcej młodzież Ze-
społu mogła nie tylko podziwiać ta-
lent Magdy, ale i skorzystać  z kon-
nej przejażdżki.

Transport koni i sprzętu zorgani-
zowała firma „Salar” z Gierłachowa.

(mm)

STOP dla narkotyków

Przeszkody
w szkole

Pokaz skoków przez przeszkody to niecodzienna szkolna atrakcja.
Fot. Alicja Kopienka

cja Sanitarno – Epidemiolo-
giczna w Kościanie. Stacja
ufundowała I nagrodę. Był
nią PenDrive . Nagrody za II
i III miejsce, książki ufundo-
wało Starostwo Powiatowe w
Kościanie.

Finał  konkursu odbył się
w Starostwie Powiatowym w
Kościanie, w środę, 14 listo-
pada. Laureatom gratulował
wicestarosta kościański
Edward Strzymiński. Pod-
kreślił wagę problemu  HIV
i AIDS we współczesnym
świecie oraz potrzebę rozpo-
wszechniania wiedzy na te-
mat związanych z wirusem
zagrożeń, w szczególności
wśród młodzieży. Określił
HIV jako problem globalny,
który nie dotyczy tylko ludzi
w Afryce i środowisk podnie-
sionego ryzyka, ale całej
światowej społeczności, tak-

że nas, Polski. Najlepszym środkiem prewencji  - przy-
znał wicestarosta - jest propagowanie wiedzy na temat
AIDS.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Magdalena Knapp z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Starych Oborzyskach
II miejsce – Paula Nowak, Zespół Szkół w Krzywiniu
 III miejsce – Joanna Paszek, Gimnazjum im. prof. Sta-
nisława Kielicha w Borowie                                     mon w

działu Spraw Społecznych i Oświaty Starostwa Powia-
towego - czynniki sprzyjające uzależnieniu od środków
odurzających, rodzaje uzależnień, możliwości leczenia,
sposoby postępowania z osobami eksperymentującymi i
uzależnionymi. Wreszcie ma wskazać gdzie szukać po-
mocy, jak zapobiegać. To, że prowadzić spotkania będą
osoby, które same wpadły w nałóg i osoby, które poma-
gają osobom uzależnionym sprawi, że spotkania nie będą
oderwane od rzeczywistości, ale pokażą, że problem ten
może dotyczyć każdego – podkreśla Łakoma.

Spotkania dla 100 – 150 osobowych grup młodzieży
potrwają dwie godziny. W tym czasie jego uczestnicy
będą mieli okazje nie tylko do wysłuchania prowadzą-
cych, ale także do dyskusji. Zajęcia szkoleniowe dla ro-
dziców potrwają trzy godziny, podobnie dla nauczyciel-
skiej.                                                                                       bj

Na szkolnych scenach to uczniowie najczęściej prezen-
tują swoje artystyczne talenty i są oklaskiwani przez na-
uczycieli. W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Ko-
ścianie role się odwróciły. Uczniowie mieli okazję  - 21
listopada - zobaczyć swoich nauczycieli w zupełnie nieco-
dziennych wcieleniach - krasnali, macochy, królewny i księ-
cia. Przedstawienie „Królewna Śnieżka i siedmiu krasno-
ludków” zostało przygotowane w ramach Programu „Czy-
tające Szkoły”, który jest elementem kampanii społecz-
nej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Program ten jest reali-
zowany w „Konopnickiej” od listopada i potrwa do czerw-
ca przyszłego roku.  Nauczyciele intensywnie ćwiczyli po-
południami przez cały tydzień. Sami przygotowali sceno-
grafie i kostiumy. Opłaciło się – przedstawienie zostało
entuzjastycznie przyjęte i długo oklaskiwane przez uczniów.
Pedagodzy zapowiadają, że dla swoich uczniów przygo-
tują kolejne artystyczne niespodzianki.                           bj

Wyjątkowe przedstawienie

Królewna Śnieżka i krasnale w „Konopnickiej”.

Od 5 listopada 2007 roku działa Punkt Pomocy Żyw-
nościowej przy ulicy Wodnej 8. Ciepłe posiłki wydawane
będą od godziny 12.00 od poniedziałku do piątku. Z po-
mocy punktu, który tradycyjnie będzie wydawał posiłki
aż do wiosny mogą skorzystać wszyscy potrzebujący.

Punkt Pomocy Żywnościowej jest prowadzony przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.   bj

Posiłki wydają panie Monika Dybionka i Agata Pelec

Punkt Pomocy
Żywnościowej  otwarty
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Na ostatnim posiedzeniu  - 30 października - Rada
Powiatu Kościańskiego rozpatrzyła uchwałę i przyję-
ła „Program regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes
w obwodach łowieckich Powiatu Kościańskiego w celu
restytucji zająca szaraka Lepus europaeus”. Program
został przygotowany przez Wydział Architektury, Bu-
downictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powia-
towego w Kościanie we współpracy ze Stacją Ba-
dawczą Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu.

Potrzeba opracowania programu wynika z faktu,
że w ostatnich latach znacznie wzrosła – na co głow-
nie wskazywali myśliwi - populacja lisów w obwodach
łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego. Więk-
sza ilość lisów to mniejsza ilość zajęcy. W związku z
tym dokonano analizy sytuacji obu gatunków na tere-
nie powiatu oraz ustalono jakie działania należy pod-
jąć, by przywrócić równowagę gatunkową pomiędzy
zwierzyną drobną a drapieżnikami. Efektem realiza-
cji działań zawartych w programie ma być uzyskanie
optymalnej relacji pomiędzy zwierzyną drobną, a dra-
pieżnikiem, jakim jest lis, który powinien stać się „sa-
nitariuszem łowiska” nie wywierającym tak negatyw-
nego wpływu na drobne gatunki łowne, jak ma to miej-
sce w chwili obecnej – wyjaśnia Zbigniew Dominiak –
z Wydziału Architektury Budownictwa i Ochrony Śro-
dowiska. Dokonanie istotnych zmian w środowisku
przyrodniczym powinno przyczynić się również do za-
pewnienia różnorodności gatunkowej, gdyż – dodaje -
bierna ochrona drobnej zwierzyny łownej w obecnej sy-
tuacji nie może przynieść korzystnych i pożądanych
rezultatów.

By osiągnąć zakładane w Programie rezultaty, tzn.,
by uzyskać prawidłową relację międzygatunkową za-
kłada się, że na obszarze 1000 ha powinno żyć od
dwóch do trzech lisów. Program zakłada ścisłą współ-
pracę z kołami myśliwskimi i myśliwymi z powiatu.
By osiągnąć jego cel określono w nim szczegółowe eta-
py współpracy. Koniecznym elementem programu jest
odstrzał lisów. Zachętą do udziału myśliwych w reali-
zacji Programu jest to, że myśliwi, którzy odstrzelą
największą ilość lisów będą premiowani. Osoba, któ-
ra odstrzeli najwięcej lisów – konkurs rozpoczął się 1
listopada otrzyma pamiątkowy puchar i tytuł „Naj-
lepszego Lisiarza Powiatu Kościańskiego”. Jest to
konkurs indywidualny. W konkursie, którego zasady
są określone w regulaminie biorą również udział koła
łowieckie, dzierżawiące obwody łowieckie oraz zarzą-
dzający obwodami łowieckimi wyłączonymi na tere-
nie powiatu.  Formą nagrody dla zwycięzców kon-
kursu zbiorowego będzie przekazanie przez Sta-
rostwo Powiatowe w Kościanie określonej ilości
zajęcy w celu wypuszczenia ich na terenie obwo-
du łowieckiego.

Zgodnie z założeniami wdrażanego Programu wsie-
dlanie zajęcy w powiązaniu z redukcją populacji li-
sów ma doprowadzić do pełnego odrodzenia gatunku
zająca szaraka na terenie Powiatu Kościańskiego.
Skuteczność rozpoczętych działań będzie oceniona
wiosną. Wówczas będzie możliwa ich ewentualna ko-
rekta.                                                                                      bj

Lepus europaeus
Zając Szarak Lepus europaeus

Rekordowa ilość biegaczy, 354 osoby, wystartowały i z
sukcesem ukończyły III Międzynarodowy Kościański Pół-
maraton im. dra Henryka Florkowskiego, który 4 listopada
odbył się w Kościanie. Prócz Polaków na starcie stanęli
goście z Ukrainy, Białorusi i Kenii.

W tegorocznym Półmaratonie dopisała frekwencja. Bieg
ukończyło ponad 100 osób więcej niż w ubiegłym roku. Cie-
szymy się, że tyle osób skorzystało z naszego zaproszenia i
zechciało wziąć udział w tym dużym sportowym wydarzeniu
– mówi Edward Strzymiński – Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Półmaratonu. Lepsza od ubiegłorocznej
pogoda sprawiła, że zwycięzca uzyskał lepszy czas, a i na
trasie biegu, którego trasa powadziła ulicami Kościana kibi-
cowało biegaczom więcej osób.

Dystans Półmaratonu najszybciej pokonał reprezentant
Ukrainy Michajło Iveruk z czasem jednej godziny, czterech
minut i 46 sekund. Zawodnik pobił rekord trasy Kościań-
skiego Półnaratonu. W roku ubiegłym zwycięzcy biegli trzy
minuty dłużej. Drugi na mecie był Karol Rzeszkiewicz z

Rekordowy Półmaraton
czasem 01:04:47, reprezentujący Klub SKLA Sopot, trzeci
był również reprezentant Polski Jan Białk. Na pokonanie
dystansu Półmaratonu potrzebował godziny, czterech mi-
nut i 57 sekund.

Najszybszą zawodniczką była Dorota Ustianowska,
uzyskała czas 01:13:59. Drugi czas wśród pań uzyskała
Edyta Lewandowska z Klubu RKS Łódź z czasem 01:15:07.
Trzecie miejsce, wśród pań zajęła reprezentantka Ukrainy,
Angelika Awerkowa z czasem 01:16:12.

Organizatorami imprezy było Starostwo Powiatowe w
Kościanie, wszystkie gminy powiatu kościańskiego. Za spor-
towe przygotowanie imprezy odpowiadał Ludowy Klub Spor-
towy „Sana” w Kościanie, Stowarzyszenie LZS w Kościa-
nie, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, KS Sztafeta Ateń-
ska i Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Ofi-
cjalnym sponsorem imprezy była firma Coccodrillo z Ko-
ściana. Zawodnikom i kibicom czas w czasie imprezy umi-
lała swoją grą Kapela Podwórkowa Wiarusy ze Śmigla.  bj

Zwycięzca tegorocznego Półmaratonu pobił rekord trasy.

W środę, 7 listopada Andrzej Jęcz – Starosta Ko-
ściański, Paweł Buksalewicz – Burmistrz Miasta i
Gminy Kościan, Roman Majorczyk – Przewodniczący
Rady Gminy Krzywiń oraz Henryk Szymanowski –
społecznik z Łuszkowa otwarli wyremontowaną dro-
gę w Łuszkowie.

Prace przeprowadzono na odcinku 2km, objęły one
modernizację nawierzchni, odwodnienie i namalowa-
nie nowych pasów. Koszt robót, nadzorowanych przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościenie wyniósł jeden
milion 210 tysięcy złotych z pracami dodatkowymi.
Pieniądze na remont pochodziły z budżetu Powiatu

Otwarcie drogi w Łuszkowie

Remont drogi w Łuszkowie to kolejna duża inwestycja powiatu.

Kościańskiego, który na ten cel przeznaczył 560 tys.
zł. W kosztach swój udział miał także Urząd Miasta
i Gminy Krzywiń który wsparł inwestycje kwotą 300
tys. zł oraz sfinansowaniem kanalizacji burzowej na
kwotę 170 tys. złotych. Pozostałe środki pozyskano z
Ministerstwa Infrastruktury. Prace wykonała firma
Skanska S.A.

Remont znacznie poprawił bezpieczeństwo podró-
ży i ułatwił dojazd z Łuszkowa do drogi wojewódzkiej
Leszno – Śrem. Zakończona właśnie modernizacja od-
cinka w samym Łuszkowie jest uzupełnieniem prze-
budowy drogi powiatowej Nowy Dwór - Turew.         mr


