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Gdyby każda noc w naszym życiu
mogła być jak noc Bożego Narodzenia,
rozjaśniona światłem wewnętrznym...
brat Roger z Taizé

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia sprawi,
że ten wyjątkowy czas będzie przepełniony

wzajemną życzliwością, szacunkiem i pokojem.

Niech radość ze wspólnego świętowania i spotkania
przy Wigilijnym stole przyniesie Państwu

wytchnienie od trudów codzienności.

Niechaj narodziny Chrystusa dadzą Państwu siłę
do realizacji wyzwań i marzeń,

które przyniesie Nowy 2008 Rok.

Na te świąteczne dni i na nadchodzący Nowy Rok
najlepsze życzenia składają:

Henryk Bartoszewski Andrzej Jęcz Michał Jurga
Wójt Gminy Kościan  Starosta Kościański Burmistrz Miasta

Kościana

  Andrzej Przybyła Iwona Bereszyńska Piotr Ruszkiewicz
   Przewodniczący Przewodnicząca Przewodniczący
Rady Gminy Kościan  Rady Powiatu Rady Miejskiej Kościana

Przypominamy, że tylko do 31 grudnia 2007 r. moż-
na składać wnioski o wymianę książeczkowego do-
wodu osobistego na nowy.

W ostatnie dwa poniedziałki b.r. 24 grudnia (Wigilia)
i 31 grudnia (Sylwester) wnioski o wymianę dowodu będą
przyjmowane do godz. 14.00, natomiast kasa Urzędu
czynna będzie do 11.00.                                                    eb

Jeszcze 1.500
dowodów
do wymiany

Burmistrz
Miasta Kościana

informuje, że
w dniu 24.12.2007 r.

(Wigilia)
Urząd Miejski Kościana

będzie czynny w godzinach
od 8.00 do 14.00.

W Kościanie trudno rozmawia się o sztucznym lodo-
wisku. Niby ono jest. Usytuowane w pobliżu krytej pły-
walni, między parkingiem, a samą pływalnią. Zadaszo-
ne dość wysoką wiatą, oświetlone, z dość wysokimi ban-
dami. Można też na miejscu wypożyczyć łyżwy. Obiekt
prezentuje się na pierwszy rzut oka dobrze, w końcu na
sztuczne lodowisko w Kościanie wyłożono swego czasu
milion i trzysta tysięcy złotych.

Zainteresowani jazdą na łyżwach wiedzą jednak wię-
cej. Bez względu na to, co opowiadają osoby odpowie-
dzialne za przyjęcie konkretnego rozwiązania, zastoso-
wana w Kościanie technologia mrożenia tafli lodowej
nie sprawdza się w naszych warunkach pogodowych. O
ile jeszcze dwa lata temu tafla lodowa istniała aż przez
trzy miesiące i jeden tydzień, to już w zeszłym roku jej
użytkownicy mogli się cieszyć tylko przez jeden miesiąc
i jeden tydzień. To trochę mało, jak na „sztuczne lodowi-
sko”. Kapryśna tegoroczna pogoda nie pozwoliła na
zmrożenie tafli, chociaż bezowocne próby były podejmo-
wane. Może lód będzie chociaż na Wigilię? Wszak „Bar-
bara” była na wodzie...

Jest też inna przykra „tajemnica” związana z ko-
ściańskim sztucznym lodowiskiem. Dach! Nowy, ale za
to przeciekający dach. Nie chroniący przed opadami
zimą, jesienią i wiosną, a także latem, gdy grupa zapa-
leńców - łyżwiarzy chce poćwiczyć na łyżworolkach. Dach
przecieka mimo dokonywanych przez wykonawcę
uszczelnień. W połowie przyszłego roku kończy się rę-

Lodowisko
kojmia na wykonane roboty. Podobno wykonawca za-
mówił ekspertyzę, z której ma wyniknąć, że to projek-
tant źle zaprojektował zadaszenie. Być może jest to
prawda. Póki co, z nieszczelnego dachu będzie kapała
woda.

Czy jest jakaś nadzieja dla kościańskich łyżwiarzy?
Rozwój techniki podsuwa nowe rozwiązania. Najnow-
sze rozwiązanie w tym zakresie przywędrowało do Pol-
ski z Norwegii. Chodzi o Cool2Move. O sztuczne lodowi-
sko z taflą ze sztucznego tworzywa, które można rozło-
żyć na dowolnym, równym i utwardzonym placu. Rów-
nież na betonowym podkładzie dotychczasowego sztucz-
nego lodowiska. Jeździ się po takiej tafli praktycznie
przez cały rok, również w temperaturze do plus 30 stop-
ni Celsjusza, ale najpierw trzeba wydać na jej zakup
około 320 tys. zł netto.

Jeśli nawet ktoś zakupi i uruchomi nowe sztuczne
lodowisko w Kościanie, nadal pozostanie problem, co
zrobić z obecnym lodowiskiem, za które zapłacono je-
den milion trzysta tysięcy złotych, do jakich celów je
wykorzystać? Czy warto było w takim tempie je budo-
wać, czy była to przemyślana decyzja ? Czy było zasad-
ne podjęcie takiej inwestycji? I – czy było działaniem
gospodarnym wydanie tak wysokiej kwoty na coś, z cze-
go nie ma możliwości korzystać? Lodowisko w Kościa-
nie jest – a jakby go wcale nie było. Tylko bez odpowie-
dzi nadal pozostają pytania.

Krzysztof Nowaczyk
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Szanowni Państwo,

Za kilka dni będziemy obchodzić kolejną, 89. rocznicę
wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Żyjemy w centrum Wielkopolski, mieszkamy w do-
mach i chodzimy po ulicach, po których chodzili nasi
dziadowie i pradziadowie, młodzi i starsi ludzie, któ-
rzy w grudniu 1918 roku bez chwili wahania wyszli z
ciepłych domów i poszli walczyć dla siebie i dla nas.

„Skauci kościańscy (…) jako jedyni w zaborze pru-
skim – sami pokonali silny pruski garnizon i przepę-
dzili wrogie oddziały. Pruski garnizon w Kościanie
zajmował obiekty obecnego Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego (…). W parterowym domu
umieszczono magazyn broni. W grudniu 1918 roku
był szczególnie zapełniony karabinami, granatami i
amunicją, bowiem tam właśnie dowództwo pruskie
zdecydował zmagazynować broń zdawaną przez zde-
mobilizowane oddział niemieckie z obszaru Śląska.
W poniedziałek – 30 grudnia arsenał miano opróż-
nić i jego zawartość wywieźć do Drezna. Ale skauci
pozostawali czujni. Noc była ponura. 29 grudnia nad
miastem zalegały gęste chmury i nieprzerwanie
padał rzęsisty deszcz. Ani śladu księżyca. Ciemno.
W takich warunkach rozpoczęła się i przebiegała
brawurowa akcja skautowa oznaczona w dziejach
Wielkopolski kryptonimem „Wolność”, od hasła ja-
kim posługiwali się spiskowcy. O godzinie 22.30 z

Pamiętajmy o powstaniu!
konspiracyjnego lokalu w winiarni Simińskich przy
Rynku wyruszyło na tę akcję w kilku sekcjach 45 dru-
hów. Po latach Józef Kamiński wspominał:   Przy
magazynie broni posterunku nie było. Był przy bra-
mie od strony u. Wrocławskiej (obecnie Aleje Kościusz-
ki). Przekradliśmy się tamtędy. Ppor. Jan Żakowski
wytrychem otworzył drzwi, a po otwarciu okien i okien-
nic rozpoczęliśmy wynosić broń przez bramę od strony
Placu Bernardyńskiego przez okna parterowego bu-
dynku. Przyświecaliśmy sobie elektrycznymi lampka-
mi, które nam bezinteresownie dostarczył śp. Janusz
Czaplicki. Nosiliśmy po 6 karabinów ( dwa na każde
ramię, dwa na szyję z przodu i po jednym w każdej
ręce). Ciężkie karabiny maszynowe przenosiliśmy we
dwóch. W ten sposób wynieśliśmy ok. 800 karabinów
ręcznych, 12 lekkich i 6 ciężkich karabinów maszyno-
wych, kilkanaście tysięcy nabojów karabinowych i do
kulomiotów w skrzynkach oraz kilkanaście skrzyń
granatów ręcznych … . Akcja trwała mniej więcej pięć
godzin, do 4-tej rano.” [J. Zielonka, Hasło: „Wolność”;
Odzew: „Arsenał” w: „Wierni Niepodległej” Kościan
2004, s. 29.]

Szanowni  Państwo, 27 grudnia 2007 roku, w dniu
wybuchu Powstania Wielkopolskiego dajmy wyraz
naszej pamięci o Powstańcach. Wywieśmy flagi pań-
stwowe z okien. Bądźmy dumni z naszej przeszłości!

Andrzej Jęcz
Starosta Kościański

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłosił otwarty kon-
kurs ofert na wykonywanie w 2008 roku przez organiza-
cje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań
powiatu w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury,
promocji i ochrony zdrowia.

Pierwsza grupa zadań, na realizację których można
złożyć ofertę to zadania mające na celu rozwój kultury
fizycznej. Muszą mieć one charakter ponadgminny. Środki
można otrzymać m.in. na  zadania związane z organi-
zacją i udziałem dzieci i młodzieży w mistrzostwach szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalmych
realizowanych zgodnie z regulaminem i terminami za-
wartymi w kalendarzach imprez Szkolnego Związku
Sportowego „Wielkopolska” na rok szkolny 2007/2008 i
2008/2009. W ramach tej grupy zadań oferty można skła-
dać także na realizację imprez zgłoszonych do kalenda-
rza imprez Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS na rok 2008
oraz na inne zadania związane z aktywnym wypoczyn-
kiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży. Za-
rząd Powiatu Kościańskiego w projekcie budżetu na przy-
szły rok zapisał na realizację zadań w ramach tej grupy
kwotę 97 tys. złotych.

Kolejna grupa zadań w ramach której można składać
oferty to turystyka. O środki w wysokości 5 990 złotych
mogą ubiegać się na przykład organizatorzy imprez tu-
rystycznych - wycieczek i rajdów. Na trzecią grupę zadań:
wsparcie i promocję twórczości,  edukację i oświatę kul-
turalną Zarząd zabezpieczył w przyszłorocznym budże-
cie kwotę 12 tys. złotych. Z kolei kwota 18 tys. złotych
zostanie podzielona na realizację zadań z zakresu pro-
mocji i ochrony zdrowia.

Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać
do dnia 11.01.2008 roku w Starostwie Powiatowym w
Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje
data wpływu). Oferty należy składać na drukach ustalo-
nych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Będą
one dostępne w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Kościanie na ulicy  Gostyń-
skiej 38, pok. 211 oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl.

Podmiotami uprawnionymi do składania oferty są or-
ganizacje pozarządowe, podmioty wymienione ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spół-
dzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe
organom administracji publicznej lub przez nie nadzoro-
wane. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Powia-
tu Kościańskiego w ciągu miesiąca od ostatniego dnia
składania ofert. Jego wyniki zostaną podane do publicz-
nej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzie-
la: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, tel. 065 512
70 67 wew. 27 lub 28.                                                           bj

Konkurs ofert

Pod koniec listopada odbyło się w Starostwie Po-
wiatowym w Kościanie spotkanie Zespołu Konsulta-
cyjnego ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Or-
ganizacjami Pozarządowymi.

W czasie spotkania członkowie Zespołu wybrali
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zespołu
Konsultacyjnego. Przewodniczącym został Edward
Strzymiński, Wicestarosta Kościański, a wiceprze-
wodniczącym Kinga Poniży ze Stowarzyszenia „Jeste-
śmy Wśród Was” z Kościana.

Członkowie Zespołu zaopiniowali pozytywnie Infor-
mację zbiorczą ze Współpracy Starostwa Powiatowe-
go w Kościanie oraz jednostek organizacyjnych Powia-
tu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi w
roku 2006. Pozytywną opinię Zespołu uzyskał także
projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-

Spotkanie zespołu konsultacyjnego
wie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Ko-
ściańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz z
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2008”. W dalszej
części spotkania Zespół omówił założenia do uchwały
Rady Powiatu Kościańskiego o otwartym konkursie
ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych.

Na zakończenie spotkania Zespól ustalił termin
spotkania organizacji pozarządowych działających na
terenie Powiatu Kościańskiego z przedstawicielami
władz samorządowych na piątek, 21 grudnia 2007
roku na godzinę 13.00. Spotkanie, tak jak w poprzed-
nich latach odbędzie się w sali konferencyjnej Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kościanie przy ulicy Szpitalnej 7.                                 bj

Zespół przyjął program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Rada Powiatu Kościańskiego udzieliła dotacji Gmi-
nie Kościan na budowę ścieżki rowerowej  z Racotu do
Grażyny w wysokości 130 tysięcy złotych.

Ścieżka rowerowa z Kościana przez Racot, Grażynę
do Dębca znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkań-
ców powiatu, przede wszystkim dzieci i młodzieży, która
odpoczywa nad jeziorem na Dębcu.                                  bj

Dotacja na ścieżkę
Powiat na budowę ścieżki rowerowej przeznaczył 130 tys.



grudzieñ 2007 strona 3

gmina Koœcian

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

 Lp.  Nazwa  inwestycji 0gólny koszt Data rozpocz. Przewidziany termin       Przewidziane  środki
inwestycji Inwestycji zakończenia inwestycji            w  2008  roku

inne             z  budżetu gminy
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bonikowie

wraz z kolektorem tłocznym do Kurowa    1.900.000   2007 r.   2008 r. WFOŚi GW
1.330.000 170.000

  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w  Osieku      400.000  2007 r.  2008 r.  0 180.000
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej

w Katarzynininie   1.020.000  2008 r.  2010 r.  0 20.000
  4. Budowa odcinka przesyłowego

ścieków Choryń – Katarzynin      262.000  2008 r.  2010 r.  0 12.000
  5. Przygotowanie dokumentacji budowy kanaliz.

San  we wsi  Pelikan        25.000  2008 r.  2008 r.  0 25.000
  6. Przygotowanie dokumentacji budowy

kanalizacji sanitarnej w  Kokorzynie        25.000  2008 r.  2008 r.  0 25.000
  7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie   4.500.000  2007 r.  2009 r. WFOŚiGW

1.600.000 580.000
  8. Budowa sieci wodociąg.  W Pianowie        70.000  2008 r.  2008 r.  0        70.000
  9. Budowa wodociągu Gryżyna – Nielęgowo I etap      800.000  2007 r.  2008 r.  0      600.000
 10. Budowa wodociągu Gryżyna – Nielęgowo II etap      200.000  2007 r.  2008 r.  0      200.000
 11. Rozbudowa  stacji  uzdatniania wody

w Katarzyninie   3.390.000  2007 r.  2010 r.  0      800.000
12. Budowa 3 studni głębinowych w Katarzyninie      250.000  2008 r.  2010 r.  0      100.000
13. Budowa wodociągu w Choryni      100.000  2008 r.  2008 r.  0      100.000
14. Budowa ścieżki rowero- wej  Racot – Gryżyna      782.100  2007 r.  2009 r.  0      100.000
15. Przebudowa  drogi

Nowy Lubosz – Nowe Oborzyska      265.000  2008 r.  2008 r. FOGR
65.000      200.000

 16. Przebudowa drogi:
ul. Konwaliowa – Stare Oborzyska      120.000  2008 r.  2008 r.  0      120.000

 17. Przebudowa  drogi:  ul. Szkolna w Racocie   1.515.000  2007 r.  2010 r.  0      120.000
 18. Budowa  drogi Szczodrowo – Kiełczewo      230.000  2008 r.  2008 r. FOGR

50.000       180.000
 19. Budowa drogi:

ul. Ogrodowa i Krótka w Kiełczewie         515.000  2007 r.  2010 r.  0        80.000
 20. Rozbudowa urzędu gminy      587.134  2007 r.  2008 r.  0      230.000
 21. Rozbudowa Szkoły Podst.

w Kiełczewie, budynek w Kokorzynie   1.675.000  2007 r.  2009 r.  0      600.000
 22. Rozbudowa Szkoły Podst. w Turwi   1.285.000  2007 r.  2009 r.  0      400.000
 23. Przebudowa starej szkoły

w Turwi na mieszkania      200.000  2007 r.  2009 r.  0      100.000
 24. Budowa budynku z mieszkaniami

socjalnymi w Kurzej Górze   1.317.500  2007 r.  2009 r.  0        500.000
 25. Wywiercenie 2 studni głębinowych         40.000  2008 r.  2008 r.  0        40.000

Budżet Gminy Kościan
Projekt budżetu Gminy Kościan na rok 2008 zakłada

m.in.:
- dochody w wysokości 32.108.750 zł (w tym m.in.
5.399.935 zł dotacje celowe głównie na pomoc społeczną,
9.261.350 zł dochody od osób prawnych i osób fizycznych,

5.225.529 zł udziału w podatkach, 9.015.586 zł subwen-
cji ogólnej);
- wydatki w wysokości 30.180.250 zł (w tym m.in. 5.552.000
zł wydatków inwestycyjnych, 12.539.046 zł na oświatę i wy-
chowanie);

- nadwyżkę budżetu w wysokości 1.928.500 zł z przeznacze-
niem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.                                              (md)
Wykaz inwestycji gminnych w roku 2008:

Zakończono kolejną inwestycję drogową w Gmi-
nie Kościan. Oddano do użytku gminny fragment dro-
gi łączącej Wławie ze Świńcem. Utwardzono i wyło-
żono warstwą bitumiczną 856 mb drogi o pięciome-
trowej szerokości. Całość inwestycji pochłonęła kwo-

Z Wławia do Świńca asfaltem
tę 345.615 zł, z czego Starostwo Powiatowe w Kościa-
nie wyasygnowało sumę 150.000 zł, a pozostała część
pochodziła z budżetu Gminy Kościan. Inwestycja ta
usprawni i skróci połączenie między miejscowościa-
mi gminy Kościan i gminy Krzywiń.                      (md)

W dniu 24 grudnia 2007r. (poniedziałek
– wigilia) Urząd Gminy Kościan ul. Młyń-
ska 15 będzie czynny do godziny 13.00.
W dniu 31 grudnia 2007r. (poniedzia-
łek – sylwester) Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15 będzie czynny do go-
dziny 15.00.

Przypominam jednocześnie o bez-
względnym obowiązku wymiany dowo-
dów osobistych. Ostateczny termin upły-
wa z dniem 31 grudnia 2007r.

Wójt Gminy Kościan
Henryk Bartoszewski

KOMUNIKAT
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Burmistrz Miasta Kościana i Przewodniczący Rady
Miejskiej Kościana zapraszają wszystkich mieszkańców
do wspólnego przywitania Nowego Roku na kościańskim
Rynku. Muzyka zacznie grać już o 22.30. Na 24.00 zapla-
nowano pokaz sztucznych ogni, a zabawa zakończy się
30 minut później.

Powitanie
Nowego Roku

Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału

w uroczystości patriotycznej z okazji
89. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
która odbędzie się na Placu Paderewskiego,

27 grudnia 2007 roku o godz. 12.00.

W mijającym roku władze miasta Kościana wspiera-
ły działalność kościańskiej policji oraz szpitala.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
otrzymał dwie dotacje celowe o łącznej wartości 29.000
PLN na dofinansowanie planowanych przez szpital za-
kupów. 25.000 PLN miasto dołożyło do nowego aparatu
rentgenowskiego, a 4.000 PLN do kardiotokografu – urzą-
dzenia służącego do monitorowania tętna płodu.

Natomiast Komendę Powiatową Policji miasto wspie-
rało przekazując w ciągu roku pomoc rzeczową w postaci
m.in. notebooka, kserokopiarki, okien i drzwi o łącznej
wartości ponad 18.500 PLN.                                          krs

Wsparliśmy
szpital i policję

Burmistrz Miasta Kościana ogłosił otwarty konkurs
ofert na wykonywanie w 2008 roku przez organizacje po-
zarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożyt-
ku publicznego zadań publicznych miasta Kościana bę-
dących realizacją zadań samorządu gminnego w zakre-
sie kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki, promo-
cji i ochrony zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Oferty należy składać do 4 stycznia 2008 r. włącz-
nie, w Urzędzie Miejskim Kościana.

Wzór oferty dostępny jest w Wydziale Edukacji, Kultu-
ry i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Ko-
ściuszki 22, pok. 200 oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie internetowej http://bip.wokiss.pl/koscianm/.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzie-
la: Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzę-
du Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Ko-
ścian, pokój nr 200, tel. 065 512 22 23.

Konkurs ofert

Już po raz kolejny Burmistrz Miasta Kościana przy-
znał uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym.
Stypendia szkolne przyznane zostały 262 uczniom za okres
od 1 września do 31 grudnia 2007 r. W myśl obowiązują-
cych przepisów Burmistrz Miasta Kościana mógł przy-
znać stypendia szkolne wyłącznie uczniom zamiesz-
kałym na terenie miasta Kościana.

Tym razem stypendium szkolne wypłacone jest w for-
mie gotówkowej ponieważ okres na realizację stypen-
dium jest bardzo krótki – musi być ono rozliczone do
końca 2007 r., a stypendia niewykorzystane w 2007 roku
bezpowrotnie przepadają.

Sytuacja taka nie będzie miała miejsca podczas przy-
znawania stypendiów pod koniec pierwszego półrocza
2008 r., więc przy ich realizacji będzie obowiązywała za-
sada, że stypendyści najpierw za swoje pieniądze doko-
nają zakupów, a następnie otrzymają refundację.         as

Stypendia szkolne

W piątek 30 listopada br. w
KOK-u odbyła się zorganizowa-
na przez Burmistrza Kościana,
Starostę Kościańskiego i Funda-
cję im. Królowej Polski Św. Ja-
dwigi konferencja poświęcona za-
trudnianiu osób niepełnospraw-
nych. Przybyli goście mieli oka-
zję poznać niepełnosprawnych,
którzy odnieśli sukces w życiu za-
wodowym oraz przedsiębiorców
zatrudniających takie osoby w
swoich firmach.

Jak zauważył Burmistrz
Miachał Jurga, tego typu spotka-
nia są bardzo ważnym elemen-
tem kampanii informującej o
możliwościach zaistnienia osoby
niepełnosprawnej na rynku pra-
cy i powinny być organizowane
częściej.                                                         krs

Niepełnosprawni
w pracy

Żeby ograniczyć ilość składowanych odpadów na wy-
sypiskach oraz zwiększyć ilość odpadów kierowanych do
recyklingu, Rada Ministrów wprowadziła od 1 stycznia
2008 r. wyższe (o blisko 500%) opłaty środowiskowe za
umieszczanie odpadów niesegregowanych na składowi-
sku. Konsekwencją tego jest wzrost opłat pobieranych
przez przedsiębiorców za usługi odbioru odpadów od wła-
ścicieli nieruchomości.

Aby zapobiec znacznej podwyżce cen za usługi odbio-
ru odpadów, Rada Miejska Kościana w dniu 29 listopa-
da 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-
ści za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. W uchwale określono górną staw-
kę opłat w wysokości 5,50 zł od osoby na miesiąc tj.

Segregujmy odpady
wzrost o 10 % oraz ustalono limit odbioru odpadów nie-
segregowanych w ramach opłaty na 60 litrów od osoby na
miesiąc. W ramach opłaty firma odbierze również wszyst-
kie posegregowane odpady opakowaniowe (szkło, tworzy-
wa sztuczne, makulatura, złom) oraz dwa razy w roku
odpady wielkogabarytowe wraz ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.

W przypadku, gdy ilość 60 litrów odpadów niesegre-
gowanych na osobę miesięcznie okaże się niewystarcza-
jąca właściciel nieruchomości ma możliwość za dodat-
kową opłatą zgłoszenia wywozu dodatkowych pojemni-
ków. Firmy odbierające odpady oferują także zakup wor-
ków wraz z opłaconym ich wywozem.

W związku z nowymi uregulowaniami firmy odbiera-
jące odpady skontaktują się z właścicielami nierucho-
mości w celu zmiany umów na odbiór odpadów.             jf

Przypomina, że używanie materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym ograniczone jest
wyłącznie do dni 31 grudnia i 1 stycznia. Mogą ich używać wyłącznie osoby pełnoletnie, a dzieci i
młodzież poniżej 18 roku życia tylko pod opieką rodziców względnie innych osób pełnoletnich upoważnio-
nych przez rodziców.

Obowiązujące przepisy prawne zezwalają na sprzedaż wyrobów pirotechnicznych wyłącznie osobom pełno-
letnim.

Za nieprzestrzeganie zasad sprzedaży grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.                                                                                                                                                               mk

Materiały pirotechniczne

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 7.221,50 z³. + podatek VAT w wysokoœci 22%.

Ca³kowita wielkoœæ wynajmowanej powierzchni wynosi 3.575 m2.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 27 grudnia 2007 r. o godz. 1000,

w budynku Urzêdu Miejskiego w Koœcianie, sala 23.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Organizacyjny Urzêdu Miejskiego

w Koœcianie, pokój 104 ( tel. 65 512 13 00 lub 65 512 11 11 wew. 214 ).
Z treœci¹ og³oszeñ o przetargu mo¿na zapoznaæ siê

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego Koœciana:
 http://bip.wokiss.pl/koscianm/.
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W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
udzielane będą stypendia dla uczniów i studentów.

Pomoc materialna  będzie udzielana uczniom szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdol-
nionym zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno - przy-
rodniczych i technicznych, którym sytuacja materialna
utrudnia rozwój edukacyjny. Na poziomie Województwa
Wielkopolskiego zasady przyznawania stypendiów oraz
kryteria rekrutacji stypendystów i wysokość wsparcia
określi Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Uczniowie
zostaną objęci pomocą stypendialną od roku szkolnego
2008/2009.

Stypendia dla studentów bedą przydzielane osobom po-
bierającym naukę w szkołach wyższych na kierunkach wska-
zanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któ-
re określi kryteria i zasady przydzielania pomocy.

W związku z zakończeniem realizacji Działania 2.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy sty-
pendialne”,  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego 2004 - 2006, w roku szkolnym i akade-
mickim 2007/2008 nie jest przewidziana kontynuacja po-
mocy stypendialnej dla uczniów i studentów, na zasadach
określonych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, gdzie powiaty były dysponentem środków
finansowych przeznaczonych na stypendia dla studentów,
a organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne - najczę-
ściej powiaty lub gminy - realizowały projekty stypendial-
ne dla uczniów.

W  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pro-
gramy stypendialne dla uczniów będą realizować samorzą-
dy, natomiast stypendia dla studentów obejmą szkoły wy-
ższe. Informacje o udziale Powiatu Kościańskiego w pro-
gramie stypendialnym współfinansowanym z Europejskie-
go Funduszu Społecznego będą zamieszczane na stronie
internetowej Powiatu.                                                         bp

Stypendia
z Europejskiego
Funduszu Społecznego
dla uczniów i studentów

Od kilku dni podopieczni Ośrodka Wsparcia w Kościanie
mają do swojej dyspozycji nowy dziewięcioosobowy samo-
chód, volkswagena, przystosowanego do przewozu osób nie-
pełnosprawnych.

Prawie rok funkcjonowania ośrodka bez własnego, dużego
samochodu, dostosowanego do przewozu osób niepełnospraw-
nych nie był ze względów organizacyjnych łatwy. Przy trans-
porcie naszych podopiecznych korzystaliśmy z pomocy i życz-
liwości Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Rehabilita-
cji dla Dzieci i Młodzieży z Kościana, Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej z Krzywinia i firmy pana Ciesielskiego – mówi kierow-
nik Ośrodka Zdzisława Lehmann. Teraz cieszymy się, że mamy
własny pojazd. Łatwiej będzie nam zorganizować pracę ośrod-
ka, a co ważne nasi podopieczni będą mieli stałe godziny przy-
jazdu i odjazdu. To dla nich bardzo ważne. Samochód pozwo-
li nam bardziej urozmaicić ich pobyt w ośrodku. Będziemy
mogli, na przykład zorganizować letnie wyjazdy nad jezioro.

Samochód jest wyposażony w szyny umożliwiające mo-
cowanie wózków inwalidzkich, paski, poręcze. Jest miejsce
na przewożenie złożonych wózków. Pojazd kosztował 108 tys.
złotych. Środki na jego zakup Powiat Kościański pozyskał w
formie dotacji od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

bj

Samochód ułatwi pracę Ośrodka Wsparcia

Z samochodem łatwiej

W 2007 roku budżet Powiatu Kościańskiego za-
mknął się kwotą ponad 45 milionów złotych.  Znaczą-
cym sukcesem powiatu jest to, że pierwotnie zakła-

Dodatkowych siedem milionów

Źródło pozyskanych środków zewnętrznych środki środki Razem
bieżące inwestycyjne

budżet państwa 1 407 847 1 457 731 2 865 578
fundusze unijne 404 520 1 602 897 2 007 417
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 80 381 931 250 1 011 631
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 0 10 000 10 000
subwencje 136 269 340 000 476 269
program rządowy GAMBIT 0 1 187 500 1 187 500
Ogółem 2 029 017 5 529 378 7 558 395

dany budżet, w wyniku podjętych starań został po-
większony o 7 milionów 558 tysięcy 395 złotych. Fun-
dusze te pochodziły z różnych źródeł.  bj

Cieszymy się, że możemy pomóc po-
licji w budowaniu poczucia naszego bez-
pieczeństwa – mówił starosta Andrzej
Jęcz przekazując 22 listopada Henryko-
wi Kasińskiemu, komendantowi ko-
ściańskiej policji, kamerę cyfrową ze sta-
tywem i sprzętem audio pozwalającym
na nagrywanie przesłuchań.

Parametry techniczne sprzętu zosta-
ły dobrane w taki sposób aby zarejestro-
wane na niej obrazy i dźwięk mogły od
razu stanowić materiał dowodowy w pro-
wadzonych przez policję postępowa-
niach.

Sprzęt audio, który otrzymała Ko-
menda będzie wykorzystywany w niebie-
skim pokoju. W pomieszczeniu tym za-
instalowano zestaw bezprzewodowych
mikrofonów, głośników, specjalnego
sprzętu transmisji i regulacji dźwięku.
Dzięki temu przesłuchanie na przykład
osoby małoletniej będzie mogła prowa-
dzić jedna osoba, a nie jak to było to do

Kamera dla policji

Kamera będzie wykorzystywana w działaniach operacyjnych policji

tej pory cały zespół  fachowców. Osoby, które muszą  - z
racji służbowych – obserwować przesłuchanie mogą to
robić zza weneckiego lustra. Takie rozwiązanie technicz-
ne w znaczny sposób ułatwi pracę policji, a przede wszyst-

kim poprawi komfort przesłuchania i zmniejszy stres u
przesłuchiwanego dziecka.

Kamera i sprzęt zakupiony przez Starostwo koszto-
wał ponad 4700 złotych.                                                                                   bj

„Powiat Kościański dba o środowisko” to hasło proekolo-
gicznej akcji w ramach której Starostwo Powiatowe w Ko-
ścianie chce zwrócić uwagę mieszkańców powiatu na pro-
blem foliowych toreb i opakowań, z którymi chodzimy na
zakupy i które bardzo często zaśmiecają nasze miejscowo-
ści.

Jak wskazują dane, tylko w Polsce rocznie wyrzuca się
około 35 mln torebek, a więc 60 tys. ton. Tona to około 165 kg
ropy naftowej. Wykorzystanie takich ilości energii wiąże się
z emisją do atmosfery gazów cieplarnianych. Łącznie w ska-
li roku oznacza to produkcję nawet 10 mln ton dwutlenku
węgla. Większość tych, łatwo niszczących się i tylko raz uży-
wanych toreb trafia na składowiska odpadów a czas rozkła-
du torby foliowej, według różnych źródeł wynosi od 100 do
500 lat.

Mamy świadomość, że przyzwyczajenia nie zmienią się od
razu, przyzwyczajenia kształtują się powoli, ale chcielibyśmy
zwrócić uwagę mieszkańców i prosić, żeby zrezygnowali z uży-
wania foliowych toreb i zechcieli zmienić swoje przyzwyczaje-
nia – mówi Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Skierowali-
śmy apel do wszystkich sklepów, w szczególności do tych skle-
pów dużych, gdzie olbrzymie ilości opakowań są używane, by
zechciały poprzeć naszą inicjatywę. Chcielibyśmy, by takie tor-
by stały się modne, by było dobrze widziane jak ktoś robi za-
kupy z torbą ekologiczną.

W ramach akcji, 21 grudnia od godziny 11.00 młodzież z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, Liceum
Ogólnokształcącego w Śmiglu i gimnazjów z Czempinia, Jerki
i Krzywinia będzie na ulicach swoich miejscowości rozdawać

ekologiczne torby, sfinansowane z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoba, która do-
stanie torbę otrzyma również ulotkę informującą o celu ak-
cji. Młodzież rozda 7 tysięcy toreb. Akcja będzie kontynu-
owana w przyszłym roku, tak, by torba ekologiczna trafiła
pod każdy adres w powiecie.                                                bj

Z ekologiczną torbą na zakupy
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Lp.Nazwa imprezy Termin Miejsce Główny organizator
1. XVII Indywidualne Mistrzostwa Gminy 20.01.2008 Hala Sportowa

w Tenisie Stołowym (niedziela)  w Racocie OSiR Kościan
2. Halowe Mistrzostwa Gminy Hala Sportowa: OSiR Kościan

w Piłce Nożnej: drużyny niezrzeszone 19.01.2008 Racot
drużyny zrzeszone 10.02.2008 Stare Oborzyska
juniorzy (1991 i młodsi) 09.02.2008 Racot
trampkarze (1993 i młodsi) 16.02.2008 Racot
młodzicy (1995 i młodsi) 23.02.2008 Racot
orlicy (1997 i młodsi) 16.02.2008 Racot
żacy (1998 i młodsi) 23.02.2008 Racot

3. Wiosenne Zawody Strzeleckie 16.03.2008 Strzelnica Koło Strzeleckie
(niedziela) w Widziszewie w Widziszewie

4. Piłkarska Liga Wiejska Gminy wiosna Boiska piłkarskie OSiR Kościan
Kościan Seniorów jesień powiatu kościańsk. PS LZS Kościan

5. Piłkarska Powiatowa Liga Drużyn wiosna Boiska piłkarskie OSiR Kościan
Młodzieżowych – Festyny Piłkarskie jesień powiatu kościańsk.  PS LZS Kościan

6. Wiosenne Biegi Przełajowe 05.04.2007 Hipodrom w „Jantar” Racot
Inauguracja Dni Olimpijczyka (sobota) Racocie

7. V Mistrzostwa Ziemi Kościańskiej 19.04.2008 Kurza Góra „Sana” Kościan
w Duathlonie (sobota)  PS LZS Kościan

8. Majowy Turniej Strzelecki – 01.05.2008 Strzelnica Koło Strzeleckie
V Memoriał Tomasza Rusieckiego (czwartek) w Widziszewie w Widziszewie

9. Otwarcie sezonu w Nowym Dębcu 28.06.2008 Plaża w OSiR Kościan
VI Bieg Romantyczny Parami (sobota) Nowym Dębcu  „Niedźwiedź”

10. Puchar Wójta w Piłce Nożnej 2008 lipiec Boiska piłkarskie OSiR Kościan
Gminy Kościan

11. XIV Maraton Pływacki w Nowym Dębcu 03.08.2008 Plaża OSiR Kościan
(niedziela) w Nowym Dębcu

12. XXII Biegi Przyjaźni 17.08.2008 Widziszewo „Sana” Kościan
(niedziela)

13. Zawody w Skokach przez przeszkody wrzesień Hipodrom w Racocie RKJ Racot
14. XV Bieg Olimpijski 13.09.2008 Hipodrom w Racocie „Jantar” Racot

(sobota)
15. XXIII Biegi im. Dezyderego Chłapowskiego 04.10.2008 Park przy Pałacu OSiR Kościan

(sobota) w Turwi
16. IV Olimpiada Bez Barier 18.10.2008 Hala sportowa „Jantar” Racot

(sobota) w Racocie
17. VIII Mistrzostwa Gminy i Powiatu

w Strzelaniu z Wiatrówki 16.11.2008 Strzelnica Koło Strzeleckie
(niedziela) w Widziszewie w Widziszewie

18. V Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym
Par Deblowych 07.12.2008 Hala Sportowa OSiR Kościan

(niedziela) w Racocie
19. XVI Mistrzostwa Gminy w Siatkówce 14.12.2008 Hala Sportowa OSiR Kościan

(niedziela) w Racocie

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
W GMINIE KOŚCIAN W ROKU 2008

16-17 listopada w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Racocie odbyły się obchody Jubileuszu 25 – lecia SKS
„JANTAR”. W piątek 16.11 odbyło się kolejne zebranie spra-
wozdawczo – wyborcze zarządu szkolnego. Oprócz uczniów
– członków i kandydatów do SKS – u, w zebraniu udział
wzięli zaproszeni goście, m.in.:
- Małgorzata Adamczak -  Senator RP
- Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny PKOL-u
- Dariusz Abramuk- Sekretarz Generalny SZS
- Tomasz Wiktor – Dyrektor Departamentu Sportu i Tury-
styki UM w Poznaniu
- Marian Poślednik – Przewodniczący Komisji Sportu i Tu-

Obchody 25-lecia SKS „JANTAR” Racot

Nagrodzeni medalami za zasługi dla PKOl

rystyki Sejmiku Wielkopolskiego
- Tomasz Jurek – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej AWF
w Gorzowie Wlkp.
- Andrzej Jęcz – Starosta Kościański
- Michał Jurga – Burmistrz Kościana
- Dorota Lew – Burmistrz Czempinia
- Wiktor Snela – Burmistrz Śmigla
- Henryk Bartoszewski – Wójt Gminy Kościan
- Zdzisław Urbańczyk – Prezes SZS „Wielkopolska”
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili olimpijczycy i spor-
towcy:
- Marian Sypniewski – trzykrotny medalista olimpijski w
szermierce
- Marek Łbik – dwukrotny medalista IO w Seulu – kajakar-
stwo
- Andrzej Głyda – dwukrotny uczestnik IO w strzelaniu ske-
et
- Zbigniew Rachwalski – olimpijczyk z Moskwy w hokeju
na trawie
- Tadeusz Kulczycki – lekkoatleta, uczestnik IO w Mona-
chium
- Adela Dankowska – szybownictwo

Wśród gości byli także przyjaciele i sportowcy klubu,
nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Racocie,
oraz dziesięcioro absolwentów SP w Racocie, uczestników
wycieczki do Międzygórza w 1982r., podczas której powoła-
no do życia SKS „JANTAR”.

W pierwszej części zebrania odbyło się wręczenie nagród
najlepszym sportowcom szkół w Racocie w roku szkolnym

2006-2007. Zostali nimi w gimnazjum – Roma Jakubowska
i Michał Pryfer, a w szkole podstawowej – Patrycja Drze-
wiecka i Piotr Szczerbal. Następnie 44 uczniów klas pierw-
szych gimnazjum otrzymało legitymacje członkowskie Szkol-
nego Klubu Sportowego „JANTAR”. Sprawozdanie z dzia-
łalności za ubiegły rok szkolny odczytał przewodniczący za-
rządu szkolnego, uczeń III klasy – Mikołaj Janowski, a Julia
Lajszner przedstawiła plan pracy na rok przyszły. Następ-
nie odbyły się wybory nowego 5–osobowego zarządu. Prze-
wodniczącą została Dominika Nowaczyk z klasy IIIb.

Po roboczej części spotkania odbyła się druga, bardziej
uroczysta. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uzna-
niu zasług w propagowaniu sportu wśród dzieci i młodzieży
przyznał Szkolnemu Klubowi Sportowemu „JANTAR” Ho-
norową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Wielkopol-

Gratulacje i podziękowania od samorządowców

skiego”. Tomasz Wiktor oraz Marian Poślednik w imieniu
Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyli to wyróż-
nienie na ręce prezesa Klubu .

Sekretarz Generalny PKOL-u Adam Krzesiński wrę-
czył Brązowe Medale „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olim-
pijskiego”:
- Henrykowi Dębskiemu
- Mirosławowi Gano
- Mirosławowi Buchowskiemu
- Piotrowi Kaczmarkowi
Medal „Przyjaciel Szkolnego Związku Sportowego” z rąk
Dariusza Abramuka odebrali:
- Paweł Walenciak – Piekarnia M i P Walenciak
- Sławomir Nyczak – EWMAR Kurza Góra
- Zenon Pytlak – „Alba” s.c.
- Karol Szubert – „Augusto” sp. z o.o.
- Włodzimierz Nowaczyk – Rada Rodziców
- Paweł Kaczmarek – prezes OSP w Racocie
- Joanna Pleskot – Bank Spółdzielczy w Kościanie
Medale „Za Zasługi dla Szkolnej Kultury Fizycznej” otrzy-
mali:
- Andrzej Przybyła – przewodniczący Rady Gminy w Ko-
ścianie
- Stefania Malińska  - sekretarz SP w Racocie
- Jarosław Górny – absolwent SP w Racocie
Złotą odznakę „Za Zasługi dla Sportu” z rąk Tomasza Wik-
tora otrzymał prezes Klubu – Wojciech Ziemniak. Następ-
nie zaproszeni goście złożyli  gratulacje i życzenia z okazji
jubileuszu.
17 listopada odbyła się druga część obchodów jubileuszu
25-lecia. W kościele parafialnym w Racocie była msza św.
w intencji SKS-u, a później w auli gimnazjum odbyło się
spotkanie absolwentów. Pysznej zabawie i wspomnieniom
nie było końca.                                                                (md)

Nagroda dla „Jantara” z rąk Sekretarza Generalnego PKOl
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W akcję „ Powiat kościański dba o środowisko”,
poza zainicjowaną w tym roku inicjatywą mającą za-
chęcić mieszkańców naszego powiatu do zrezygno-
wania z foliowych toreb przy robieniu zakupów wpi-
suje się również podjęta w 2006 roku przez Radę Powiatu
uchwała zatwierdzająca regulamin udzielania dofinanso-
wania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realiza-
cję przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów po-
wstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych
zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego.

W roku 2007 zostały złożone w starostwie dwa wnioski,
obydwa uzyskały wsparcie finansowe. Wnioski składane na
przykład w roku 2007 pozwalają na realizację zadania, po
podpisaniu umowy z wnioskodawcą w roku 2008 – wyjaśnia
Beata Kownacka naczelnik Wydziału Architektury Budow-
nictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym.
Wszystkie wnioski złożone u nas w 2007 roku były merytorycz-
nie uzasadnione i zostały rozpatrzone pozytywnie. W budżecie
powiatu są zagwarantowane środki na ich realizację.

Od stycznia 2008 roku będzie można składać kolejne
wnioski, które będzie można realizować w roku 2009. Infor-
macje na temat warunków przyznawania środków można
uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony
Środowiska, przy ul. Gostyńskiej 38 lub na stronach inter-
netowych powiatu, gdzie znajduje się regulamin udziela-
nia finansowego wsparcia.

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze
względu na swoje zalety, między innymi odporność na wy-
sokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji
żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od po-
nad 100 lat w około 3 000 wyrobów przemysłowych. Dziś
jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Azbest staje
się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub ja-
kiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest.
Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i
możliwość wdychania ich do płuc. Dlatego produkcja, stoso-
wanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi
azbest zostały zakazane. Szacuje się, że na terenie Polski
znajduje się 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest a
w naszym powiecie, 7 641,20 t.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarza powinien zo-
stać usunięty z wszystkich obiektów w kraju do 31 grudnia
2032 roku.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie sta-
nowi zagrożenia. Jednak w trosce o zdrowie własne i bli-
skich oraz o czystość środowiska właściciele nierucho-
mości zobowiązani są między innymi do corocznego przed-
kładania informacji o ilościach posiadanych wyrobów za-
wierających azbest.                                                            bj

Azbest do likwidacji

Do 28 grudnia 2007 roku można w siedzibie  Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie na ul. Kaź-
mierczaka 41 składać oferty  prowadzenie  - przez cały
2008 rok - placówek opiekuńczo-wychowawczych wspar-
cia dziennego.

Placówka wsparcia dziennego to miejsce, które mię-
dzy innymi zapewnia dziecku pomoc w nauce, organizuje
mu czas wolny, zapewnia rozwój zainteresowań, organi-
zację zabaw i zajęć sportowych, przynajmniej jeden posi-
łek, wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych
funkcji.

Zarząd Powiatu Kościańskiego na powyższe zada-
nie przeznaczy kwotę 39 tys. złotych. Osoby Podmioty
szczegółowa informacją na temat konkursu uzyska ją
osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  lub
pod numerami telefonu tel. 065  5 11 01 66 lub
065 5 11 98 32.                                                                    bj

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na reali-
zację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie kultury, kultury fizycznej, ratownictwa wod-
nego, krajoznawstwa turystyki oraz rozwoju i poprawy
bazy sportowej w roku 2008.

Więcej informacji i formularze wniosków znajdziecie
Państwo na stronach BIP Urzędu Marszałkowskiego
www.umww.pl                                                            bj

Pieniądze od Marszałka

Pod koniec listopada zakończyła
się w mieście Kościanie największa
tegoroczna inwestycja Starostwa Po-
wiatowego, remont ulicy Poznańskiej.

Generalny remont na ulicy Po-
znańskiej został przeprowadzony na
odcinku 1100 metrów – od skrzyżo-
wania z ulicą Gostyńską do marketu
znajdującego się przy wyjeździe na
Poznań.

By zrealizować kolejny już  - po
remoncie na ulicach Surzyńskiego i
Śmigielskiej  - tak duży remont w
mieście starostwo złożyło projekt do
Ministerstwa Transportu i Budow-
nictwa. Inwestycja uzyskała ministe-
rialne wsparcie w ramach trzeciej
edycji programu Likwidacja Miejsc
Niebezpiecznych na Drogach. Uzy-
skane przez starostwo wsparcie to
kwota prawie miliona dwustu tysię-
cy złotych.  Łączny koszt remontu to
kwota 2 miliony 971 tys. złotych.
Łącznie, od 2005 roku, na remonty
największych arterii komunikacyj-
nych Kościana powiat wydał kwotę
ponad 5 i pół miliona złotych.

W ramach przebudowy, na skrzy-
żowaniu ulicy Północnej i Poznań-
skiej powstało rondo. Na całym od-
cinku drogi została położona nowa
nawierzchnia. Wyznaczono ciągi pie-
szo – rowerowe, zatoki postojowe dla
autobusów i wygodne parkingi.
Wzdłuż ulicy ustawiono ławeczki,
nasadzono iglaki, drzewa  liściaste,
40 sztuk lip krymskich zostanie po-
sadzonych jeszcze w tym roku. Cała
ulica została oznakowana i oświetlo-
na.

Przypominamy również, że dzię-
ki staraniu Burmistrza Kościana
Michała Jurgi, Starosty Kościań-
skiego Andrzeja Jęcza i przy popar-
ciu Marka Woźniaka, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w
ramach prowadzonych prac wyre-
montowano skrzyżowanie ulic Po-
znańskiej i Gostyńskiej w Kościa-
nie. Środki na ten cel pochodziły z
budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

bj

Wyremontowana ulica
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We wtorek, 27 listopada 2007 jedenaście osób otrzy-
mało z rąk Andrzeja Jęcza, Starosty Kościańskiego umo-
wy na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ko-
ścianie.
Od listopada 2004 roku, gdy zostały z osobami bezrobot-
nymi podpisane pierwsze umowy  z tej formy wsparcia
skorzystały już 255 osoby. W tym roku dotacje na rozpo-
częcie własnej działalności gospodarczej przyznano 76
osobom.
Starosta podkreślił, że ta forma wsparcia jest najlepszą
i najskuteczniejszą formą wspierania osób aktywnych,
które nie boją się ryzyka i decyzji o podjęciu działalności
gospodarczej na własną. Przed wręczeniem umów zapew-
nił zebranych, że mogą liczyć na dalsze wsparcie pracow-
ników Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Wspierania
Przedsiębiorczości. Życzył wszystkim powodzenia w pro-
wadzeniu działalności i w realizacji osobistych planów.
Średnia wysokość udzielonych dotacji wynosiła 12 tys.
Przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na taką
działalność jak konserwacja zabytków, podkuwanie koni,
auditing i termowizje, oraz usługi  spawalniczo – ślusar-
skie, projektowo – technologiczne, internetowe, ogólno-
budowlane, sprzedaż dodatków spożywczych.                bj

Dotacje
dla 11 osób

Dotacje w tym roku otrzymało już 76 osób.

„09. 04.
Piąta rano. Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie.
Wyjazd karetką więzienną w celkach (straszne!). Przy-
wieziono [nas] gdzieś do lasu; coś w rodzaju letniska. Tu
szczegółowa rewizja. Zabrano [mi] zegarek, na którym
była godzina 6,30 [8,30]. Pytano mnie o obrączkę, którą
[...]. Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk [...]”.
To ostatni wpis w pamiętniku Adama Solskiego...

A oto najbardziej wstrząsający ostatni zapis dokonany
przez N.N.:

”17. 04.
O godz. 1-szej naszej 11-ej odjazd w kierunku Smoleń-
ska. [...] południe [...]
5 ludzi [...] zakratowanym. Podobno mamy wysiadać w
Smoleńsku. Stacje [...] Jelnia, Kołodnia, Smoleńsk. Godz.
17-ta za Smoleńskiem 5 [?] km [?] jest letnisko [?] ludzi
127 [?] przygotowano kar”.

(„Pamiętniki znalezione w Katyniu”, praca zbiorowa.)

JÓZEF RZEPKA
J. Rzepka przyszedł na świat 20 kwietna 1909 r. w

Darominie, powiat sandomierski. Szkołę powszechną
ukończył w 1923 r, później uczył się w Męskim Państwo-
wym Seminarium Nauczycielskim w Krotoszynie. Tam
też w maju 1929 r. otrzymał świadectwo dojrzałości, co

anną, z domu Skrzypczak. Wkrótce urodziło im się dwoje
dzieci: syn Zbyszko i córka Hanka.

Placówka, którą objął, była szkołą jednoklasową, czte-
roodziałową z siedmioletnim programem nauczania. Jak
w wielu podobnych – edukację prowadził jeden nauczy-
ciel. Z pewnością nie była to lekka praca, zważywszy na
przykład, że 1937 r. uczyło się tam blisko 100 dzieci.
Nauczyciel zaś musiał sprawować opiekę nad całą –
uczącą się w danych godzinach – grupą wychowanków. A
uczył ich praktycznie wszystkich przedmiotów : od języ-
ka polskiego aż po religię. Zachowane wspomnienia by-
łych uczniów wskazują, że poziom nauczania był wysoki.
Mimo trudnej pracy, umiał też znaleźć czas na kontakty
z mieszkańcami wioski, na pomoc w różnych życiowych
sytuacjach.

Jako żołnierz rezerwy do 1938 r. związany był służbo-
wo z 60 PP w Krotoszynie, a następnie z 55 w Lesznie.
Jeszcze przed wybuchem wojny uzyskał stopień podpo-
rucznika.
25 sierpnia 1939 r. został powołany do stawienia się w
55 PP, punkt mobilizacyjny znajdował się na wschód od
Warszawy. Wkrótce do Joanny Rzepki zaczęły nadcho-
dzić nieliczne listy wojenne. Pierwszy, datowany dnia 27
sierpnia został wysłany z okolic Warszawy. Następny,
napisany prawie miesiąc później, pochodził już z Koziel-
ska. Wiadomo, że J. Rzepka jeszcze raz wysłał potajem-
ny gryps do najbliższych, a potem zapadła cisza.

Zginął w Katyniu, w wieku 31 lat, prawdopodobnie w
maju 1940 r. Jego zwłoki odnaleziono w trakcie prac eks-
humacyjnych i oznaczono symbolem AM – 3852. Zamor-
dowany miał przy sobie dwa listy, kalendarzyk kieszon-
kowy i medalik. Bezpośrednią przyczyną śmierci był strzał
w tył głowy.

JÓZEF JAKUBIEC
J. Jakubiec – syn Michała i Franciszki, urodził się 7

stycznia 1902 r. w miejscowości Goździszce Nowe, w
Małopolsce. Był nauczycielem, przed wybuchem II wojny
światowej mieszkał i pracował w Gierłachowie. Zacho-
wały się wspomnienia jego żony Marii:
Mój ś.p. mąż był nauczycielem, kierownikiem szkoły po-
wszechnej w Gierłachowie….

W ramach mobilizacji wezwano męża do Kościana.
Tutaj jakaś specjalną misję spełniał p. Krupowicz (lub
Krupczyński). Używali samochodu p. Mieczysława Chła-
powskiego z Kopaszewa i jeździli po różnych placówkach.
Mąż brał udział w tej misji specjalnej, której celu nie znam.
Wiem, że udali się w kierunku granicy wschodniej. 29 listo-
pada małżonek wysłał list z obozu sowieckiego w Koziel-
sku. Pisał w nim: „Droga, Kochana Rysieńko, Rodzice i
wszyscy w domu! Jestem w Rosji Sowieckiej. Jestem zdrów
i myślami zawsze z Wami. Piszę, lecz nie wiem, czy żyjecie,
szczególnie nie wiem o Tobie Rysieńko. Widziałem Cię ostat-

ni raz 1 IX 1939r.
Odpiszcie mi za-
raz według niżej
podanego adresu
po rosyjsku i obok
po polsku. Piszcie
tylko ściśle o spra-
wach rodzinnych i
odpowiedzcie mi
ściśle na pytania:
1) Co słychać z
Maryśką, z czego
się utrzymuje, czy
otrzymuje jaki za-
siłek i czy mieszka
w naszym miesz-
kaniu szkole? 2)
Co słychać u Was?
3) Co słychać z
moimi pszczoła-
mi, czy są i ile uli?
4) Co z moim
mieszkaniem i mo-

Jeżeli chcesz pozyskać nową wiedzę bądź udoskona-
lić już posiadane umiejętności w zakresie tworzenia i
realizacji projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
Ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8
64-000 KOŚCIAN

I.
Szkolenie rozpocznie się w I kwartale 2008 r.
II.
Przedmiotem szkolenia jest przygotowywanie do opra-
cowywania i wdrażania projektów w aspekcie możli-
wości wykorzystania dofinansowania projektów ze
środków Unii Europejskiej w okresie programowania
2007-2013.
III.
Udział w szkoleniu zagwarantuje zdobycie wiedzy w
zakresie:
a) programów operacyjnych na lata 2007-2013

b) systemu instytucjonalnego zarządzania fundusza-
mi strukturalnymi w Polsce,
c) procedury aplikowania o środki unijne,
d) przygotowywania projektów i wniosków aplikacyj-
nych,
e) wdrażania projektów oraz poznania elementów za-
rządzania projektami i monitoringu,
f) obsługi narzędzi niezbędnych do sporządzenia,
wdrożenia i rozliczenia projektu (generatory).
IV.
Uczestnikami szkolenia mogą być osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ko-
ścianie, posiadające wykształcenie wyższe o prefero-
wanych kierunkach takich jak:
- ekonomia
- politologia
- administracja

*****
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zaprasza-
my do siedziby
Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, gdzie będzie
można uzyskać
szczegółowe informacje nt. projektu szkolenia.

KONSULTANT FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Bezpłatne szkolenie dla osób bezrobotnych

*****************************

upoważniało go
do pełnienia
funkcji nauczy-
ciela w szkołach
powszechnych.
Wkrótce roz-
począł pracę za-
wodową, naj-
pierw w szkole w
Górze koło Jaro-
cina, po dwóch
latach przeniósł
się do Gostynia
(1931), a później
nauczał w Pia-
skach (1932-
1935).

Latem 1936
został powołany
na kierownika
Szkoły Po-
wszechnej w
Zglińcu. Za-
mieszkał tam
wraz z żoną Jo-

imi rzeczami? Całuję Was wszystkich i krewnych i pozdra-
wiam wszystkich we wsi, a szczególnie dzieci szkolne. Bądź-
cie zdrowi i zaraz odpiszcie!”

Dziś wiadomo, że ppor. rez. 55 PP w Lesznie, Józef
Jakubiec, został zamordowany wiosną 1940 r. w Katy-
niu. Jego zwłoki oznaczono symbolem AM 3649.

Opracował - Marek Ryba

Józef Rzepka fot. źródło: Archiwum
Państwowe w Lesznie. Spuścizna Je-
rzego Zielonki.

Józef Jakubiec fot.  źródło: Archi-
wum Państwowe w Lesznie. Spuści-
zna Jerzego Zielonki


