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Tegoroczne XXVIII Dni Kościana, trwające od 13-
15 czerwca 2014 r., zainaugurowane zostały uroczystą
sesją Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się w piątek
13 czerwca.

W sobotę 14 czerwca na kościańskiej scenie zapre-
zentowały się dzieci i młodzież z kościańskich szkół i
przedszkoli oraz lokalne grupy taneczne i śpiewacze. Do-
datkowo kościańska policja prowadziła akcję pod nazwą
„Policja przyjazna dzieciom”. Dzieci miały możliwość za-
poznania się z pracą policji oraz mogły wykazać się wiedzą
na temat jej funkcjonowania. O godzinie 16.00 można było
usłyszeć odezwę społeczności PaT.

W godzinach wieczornych rock’n’rollowym brzmie-
niem rozgrzał mieszkańców lokalny zespół Ogień, który
po raz pierwszy wystąpił na kościańskiej scenie. Pierw-
szy dzień święta miasta zakończył koncert gwiazdy wie-
czoru Tomasza Karolaka wraz ze swoim zespołem „Pącz-
ki w tłuszczu”.

Niedzielne występy rozpoczęły Kościańskie
Zmagania Trójbojowe i Pokazy Mistrzów Kobra Ko-
ścian. Zachęcali publiczność do wzięcia udziału w kon-
kurencjach siłowych. Później na deskach sceny poja-
wiła się Orkiestra Dęta OSP Kościan, która zaprezen-
towała swój repertuar estradowy. O godzinie 17.30 dla
mieszkańców Kościana zaśpiewał lubiany i znany wo-
kalista Jerzy Połomski. W programie koncertu znala-
zły się jego największe przeboje, a Kościaniacy mogli

W Dni Kościana rekreacja i rozrywka
przekonać się o sile jego głosu. Oprócz występów mu-
zycznych organizatorzy przewidzieli w tym dniu także
dawkę humoru, dzięki występowi mistrza kabaretu
Marcina Dańca, który przybył do naszego miasta z lau-
reatami programu „Szansa na sukces”. W finale Świę-
ta Miasta zaprezentował się na scenie Dawid Podsia-
dło – zwycięzca programu X-factor i zdobywca wielu
nagród muzycznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także inne
atrakcje, które towarzyszyły Dniom Kościana. Wiele osób
skorzystało z promocji „Aktywny Kościan za pół ceny”.
Dzięki tej akcji można było zakupić bilety na kościańskie
atrakcje m.in. basen, sauny, grotę solną, wieżę ciśnień o
50 % taniej. Przez cały weekend wieczorami czynne było
też obserwatorium astronomiczne w wieży ciśnień, a na
Orliku na os. Konstytucji 3 Maja można było oglądać
gwiazdy z ustawionego tam teleskopu astronomicznego.

Ponadto na rynku i nie tylko, za niewiela bejmów
można było kosztować wielkopolskich potraw, które przy-
gotowały lokalne firmy. W akcji „Kościan smakuje” wzięło
udział siedem kościańskich firm gastronomicznych oferu-
jących swoje wyroby w promocyjnych cenach m.in.: Poezja
Smaku, Rzeźnictwo Wędliniarstwo Wiesław Błaszkowski,
Sweet Cafe, Saskia, Zajazd u Dudziarza oraz Gospoda
Ryś. Dodatkowo dla występujących dzieci Piekarnia Cu-
kiernia Gastronomia Michał Czaplicki wykonała trady-
cyjne wielkopolskie szneki z glancem w kształcie serca.

Humor Kościaniakom poprawiał Marcin Daniec, który wy-
stąpił z laureatami programu „Szansa na sukces”

Święto Miasta zakończył koncert Dawida Podsiadło zwycięz-
cy programu X-factor i zdobywcy wielu nagród muzycznych

Tegoroczne XXVIII Dni Kościana, trwające od 13-15
czerwca 2014r., zainaugurowane zostały uroczystą sesją Rady
Miejskiej Kościana.

Uroczyste posiedzenie rady otworzył jej przewodni-
czący Piotr Ruszkiewicz, który stwierdził w swym wystąpie-
niu, że uroczysta sesja inauguruje XXVIII Dni Kościana, ale
jednocześnie jest odpowiedzią na apel prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego do Polaków o wspólne uczczenie 25.
rocznicy rozpoczęcia w Polsce systemowej transformacji. Stąd
w odpowiedzi na Jego apel warto zastanowić się dzisiaj nad
wartością wolności i nad znaczeniem wolnych wyborów.

Podczas sesji prof. dr hab. Waldemar Łazuga wygło-
sił wykład popularnonaukowy pod tytułem ,,Niepodległość,
rządność, samorządność’’.

Sesja była okazją do wręczenia statuetek Nagrody
Miasta Kościana „Kościan Dziękuje”. W tym roku Kapituła
Nagrody „Kościan Dziękuje” przyznała dwie nagrody zasłu-
żonym osobom, które wybitnie przyczyniają się do rozwoju
miasta. Laureatami Nagrody zostali: Piotr Bielicki za wszech-
stronną działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Stanisław Wujec za wieloletnie i bezinteresowne działania
na rzecz rozwoju piłki ręcznej w Kościanie.

Nagrody za osiągnięcia w nauce przyznano również
najzdolniejszym uczniom kościańskich szkół. Z Zespołu Szkół
nr 1 w Kościanie otrzymali je: Jolanta Olejnik, Konrad Łuka-
szyk, Wiktoria Michalkiewicz i Antoni Zielonka; z Zespołu
Szkół nr 2: Iga Pokładecka, Anna Kacprzak i Kinga Smardz;
z Zespołu Szkół nr 3: Julia Kasińska, Zuzanna Mądry; z Ze-
społu Szkół nr 4: Zuzanna Kuta, Agnieszka Siejek, Aniela
Krajewska, Agnieszka Siąkowska, Hubert Józefowski; a z I
Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie:
Michalina Domagała, Arkadiusz Buchowski, Barbara Socha
oraz Erika Kruk.

Podczas sesji wręczono także nagrody Stowarzysze-
nia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie: Michali-
nie Domagale, Ewelinie Niklas, Adamowi Józefowiczowi oraz
Wojciechowi Ludowiczowi.

Nagrody wręczono również laureatom konkursu Sto-
warzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego pt. „Gene-
rał  Dezydery Chłapowski – życie i dzieło. Park Krajobrazowy
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego”, z I miejscem Kingi
Smardz z Zespołu Szkół nr 2, II miejscem Oliwii Ciesielskiej
również z dwójki i III miejscem Filipa Bukowieckiego z Ze-
społu Szkół w Jerce.

Burmistrz nagrodził także kościańskich sportowców:
Dominikę Krzyżańską, Dominikę Ludwiczak, Michalinę Sta-
chowiak i Iwo Naglika, trenujących karate w klubie Gottsu
Kościan; Alicję Urbaniak, Jakuba Synaka, Huberta Dudzia-
ka i Jonasza Pługowskiego – uprawiających trójbój siłowy w
klubie Kobra Kościan oraz utytułowanych w biegach Barto-
sza Świątkowskiego i Daniela Bosego z klubu LKS Sana, a
także szczypiornistę Bartosza Wolnego z MKS Tęcza Kościan.

Podczas sesji wręczono także medale okolicznościo-
we Kościańskiemu Bractwu Kurkowemu.

Uroczysta sesja
Rady Miejskiej Kościana

Statuetkę „Kościan Dziękuje” otrzymał zasłużony dla Ko-
ściana Piotr Bielicki

W piątek 27 czerwca na rozpoczęcie wakacji zostanie
otwarta wypożyczalnia kajaków na Łazienkach. Bę-
dzie ona czynna przez całe wakacje, czyli do 31 sierp-
nia w godzinach od 10.00 do 21.00. Wypożyczanie sprzę-
tu jest odpłatne - koszt udostępnienia sprzętu: do 1,5
godziny – 10 zł, do 3 godzin – 20 zł, a cały dzień – 40 zł.
Wynająć kajak może tylko osoba pełnoletnia po okaza-
niu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobi-
sty, prawo jazdy, paszport). Osoba niepełnoletnia może
korzystać z kajaka tylko i wyłącznie pod opieką rodzi-
ca lub opiekuna prawnego lub upoważnionej osoby peł-
noletniej umiejącej pływać. Więcej na stronie www.mo-
sir.koscian.pl oraz pod nr tel. 65 5120477.

Rusza
wypożyczalnia kajaków

Już od 16 czerwca każda rodzina wielodzietna, z co
najmniej trójką dzieci na utrzymaniu, będzie mogła w
swojej gminie złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Ro-
dziny. Pierwsze karty będą już w lipcu. Ogólnopolska Kar-
ta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodziet-
nych, upoważniający do ulg na terenie całego kraju, nie
tylko w obrębie gminy.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu
członkowi rodziny wielodzietnej, także rodzinom zastępczym
i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest
dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub w przypadku kon-
tynuowania nauki 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają
kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta
przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone
są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Ro-
dziny”. Więcej informacji na ten temat na stronie www.ko-
scian.pl.

Karta Dużej Rodziny



czerwiec 20142strona

powiat Koœciañski

A P  E  L
W okresie letnim znacznie wzrasta ilość poża-

rów - głównie w sektorze rolniczym. W związku z tym
apeluję do mieszkańców powiatu kościańskiego o prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w
szczególności:
• Stosować się do wskazań podanych w instrukcjach
obsługi maszyn rolniczych i innych urządzeń z wła-
snym napędem,
• Stosować odpowiednie silniki elektryczne w stosun-
ku do warunków pracy. Minimalna odległość układu
napędowego od stert, stogów i budynków o konstruk-
cji palnej winna wynosić 5 m.,
• Ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w
odległości co najmniej 10 m. Od stert, stogów i budyn-
ków o konstrukcji palnej,
• Zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spa-
linowych przed wylotem iskier,
• Zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
• Przechowywać potrzebne materiały pędne, w ilości
nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w za-
mkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości
co najmniej 10 m. Od punktu omłotowego, stogowania
i miejsc prowadzenia podobnych prac żniwno-omłoto-
wych,
• Używać ognia otwartego i palić tytoń w odległości
nie mniejszej niż 10 m. Od punktu omłotowania, sto-
gowania itp. Prac, w miejscu oczyszczonym z mate-
riałów palnych,
• Wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombaj-
nowania w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy oraz w
razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania
przerw hamujących rozprzestrzenianie się pożarów,
• Miejsca omłotów, niezależnie od wymaganego pod-
ręcznego sprzętu gaśniczego, należy wyposażyć w becz-
kę z wodą o pojemności minimum 200 dcm3 z wia-
drem lub w inny  sposób,
• W czasie obsługi sprzętu, maszyn i pojazdów, pod-
czas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich trans-
portu palenie tytoniu jest zabronione,
• Podczas układania stert i stogów z palnymi produk-
tami roślinnymi należy pamiętać, że strefa pożarowa
nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 i kubatu-
ry 5000 m3,
• Prowadzenia codziennych zabiegów konserwacyjnych
maszyn i urządzeń -wszystkie części mechaniczne pra-
cujące w ruchu muszą być systematycznie smarowa-
ne i sprawdzane czy są sprawne. Zatarte łożyska są
bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras
do słomy.

Zwracam się do szeów gminnych zespołów za-
rządzania kryzysowego o powoływanie w środowiskach
lokalnych, obywatelskich służb wartowniczych w ob-
szarach szczególnie narażonych na wystąpienie poża-
ru (kompleksy stogów, areały nieskoszonych zbóż itp.).

Wzywam mieszkańców, szczególnie młodych lu-
dzi, by korzystali z numeru telefonu 112 tylko i wy-
łącznie dla  powiadamiania o zagrożeniu, a nie jak
wielokrotnie to się zdarza, numer ten wykorzystywa-
ny jest do celów niezwiązanych z zagrożeniami.

Proszę również, by rodzice, wychowawcy kolo-
nii, obozów informowali swoich podopiecznych o za-
grożeniach , które mogą powstać w najbliższym oto-
czeniu oraz uświadamiali ważność posługiwania się
nuemerem telefonu 112.

O negatywnych skutkach zagrożenia pożarowe-
go proszę informować:

- komendę powiatową państwowej straży pożarnej w
kościanie – tel. 65 511 70 95, tel. Alarmowy 998
  lub 112, albo najbliższą jednotkę ochotniczej straży
pożarnej,
- komendę powiatową policji – tel. 65 511 62 00 lub
tel. Alarmowy 997,
- nadleśnictwo kościan – tel. 65 512 02 33,
- nadleśnictwo konstantynowo – tel. 61 813 77 91.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

/-/ Andrzej Jęcz

Rozpoczęły się prace remontowo-mederni-
zacyjne na drogach powiatowych Jarogniewice-
Mikoszki, Gniewowo-Wonieść  oraz przy budowie
ścieżek rowerowych w Starym Bojanowie, Czem-
piniu, Darnowie i na odcinku Czempiń-Iłówiec.

Nowa nawierzchnia bitumiczna położona
zostanie na ponad dwukilometrowym odcinku
drogi Gniewowo-Wonieść. Na tym odcinku drogi
powiatowej wzmocnione zostaną także pobocza.
Na istniejących przepustach ustawione zostaną
bariery energochłonne. Ponadto odbudowane zo-
staną rowy. W Gniewowie przebudowany zosta-
nie istniejący chodnik. Koszt przebudowy drogi
Gniewowo-Wonieść wyniesie 713  648 złotych. In-
westycję kwotą 297 tys. złotych wesprze Gmina
Śmigiel, reszta, czyli ponad 416 tys. złotych po-
chodzić będzie z budżetu Starostwa Powiatowe-
go w Kościanie.

Prace wykończeniowe trwają na 670-me-
trowym odcinku drogi Jarogniewice-Mikoszki,
gdzie położona została już nowa nawierzchnia bi-
tumiczna, z obu stron wzmocnione zostały też
pobocza. Poza tym na istniejącym przepuście
ustawione zostaną bariery energochłonne. Prace
na tej drodze wykonuje Przedsiębiorstwo Dróg i 
Ulic Leszno Sp. z  o.o.  Koszt inwestycji, która
pokryta zostanie z budżetu Powiatu Kościańskie-
go, wyniesie  171  628 złotych.

Tegoroczne inwestycje drogowe Powiatu
Kościańskiego zakładają także budowę kilku
ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowero-
wych. Jedna z najważniejszych ścieżek powsta-
nie na odcinku Czempiń-Iłówiec. Ścieżka, która
powstaje przy drodze powiatowej będzie miała
ponad trzy kilometry. Na długości pierwszych
120 metrów ścieżka wyłożona zostanie kostką
betonową, brukową, na tym odcinku ułożone zo-
staną także krawężniki. Pozostała cześć ścież-
ki będzie miała nawierzchnię z masy bitumicz-
nej. Masa bitumiczna wyłożona zostanie także
na wjazdach na pola. Pod wjazdami zmoderni-
zowane zostaną wszystkie przepusty. Ścieżka
będzie miała 2 metry szerokości. Wszystkie pra-
ce przy tej inwestycji, której koszt wyniesie 737 
370 złotych, wykonuje Przedsiębiorstwo Trans-
portowo – Spedycyjno - Handlowe PRA-MAS Sp.
z  o.o. z Leszna. Powstanie tej ścieżki ułatwi
rowerzystom dojazd do Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Budowa ścieżki sfinansowana zo-
stanie z budżetu Starostwa Powiatowego w Ko-
ścianie.

Ciągi pieszo-rowerowe powstają w Sta-
rym Bojanowie i Czempiniu. Ciąg w Starym Bo-
janowie wyłożony został już kostką betonową,
brukową, będzie miał 400 metrów długości i 2
metry szerokości. Koszt budowy wyniesie 72 tys.
złotych. Prace wykończeniowe trwają także przy
budowie 180-metrowego ciągu pieszo-rowerowe-
go w Czempiniu. Ciąg będzie miał nawierzchnię
z kostki betonowej, brukowej. Ponadto przebu-
dowane zostaną schody i rampa przy zejściu do
przejścia dla pieszych. Koszt budowy tego ciągu
to prawie 40 tys. złotych. Obie inwestycje, tzn.
w Starym Bojanowie i Czempiniu finansowane
będą z budżetu Powiatu Kościańskiego.

Prace trwają przy budowie ciągu pieszo-
rowerowego w Darnowie. Inwestycja, której koszt
to ponad 213 tys. złotych, obejmuje budowę 520
metrów ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2
metrów, budowę dojścia do przystanku autobu-
sowego i wjazdów na całej długości ciągu oraz
wymianę krawężników. Przy krawężnikach na
jezdni wylana zostanie na szerokości 0,5 metra
nowa masa bitumiczna. Ponadto wymienione
zostaną kratki oraz naprawiona kanalizacja
deszczowa. Inwestycja finansowana jest ze środ-
ków Powiatu Kościańskiego. Prace przy budo-
wie ciągu pieszo-rowerowego wykonuje Przed-
siębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlo-
we PRA-MAS Sp. z o.o. z Leszna i są one konty-
nuacją prac sprzed roku.                                      hg

Powiat buduje i remontuje

W Starym Bojanowie powstaje ciąg pieszo - rowerowy. Wyłożony
został już kostką betonową, brukową, będzie miał 400 metrów dłu-
gości i 2 metry szerokości. Koszt budowy wyniesie 72 tys. złotych.

Remont drogi Mikoszki - Jarogniewice kosztował budżet
powiatu ponad 170 tys. złotych.

W Gniewowie przebudowany zostanie istniejący chodnik.
Koszt przebudowy drogi Gniewowo-Wonieść wyniesie 713 
648 złotych.

 Inwestycję kwotą 297 tys. złotych wesprze Gmina Śmigiel,
reszta, czyli ponad 416 tys. złotych pochodzić będzie z bu-
dżetu Starostwa Powiatowego w Kościanie.
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gmina Koœcian

Podczas ostatniej sesji Radni Gminy Kościan
udzielili Wójtowi Henrykowi Bartoszewskiemu absoluto-
rium. Wójt złożył Radzie szczegółowe sprawozdanie z 
wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Po zapoznaniu się
z  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu o  sprawozdaniu z  wykonania budżetu oraz
wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy pozytywnie oce-
niła prowadzoną przez Wójta politykę finansową.

Budżet Gminy Kościan w  2013 r. zgodnie z
pierwszą uchwałą  z grudnia 2012 r. wynosił po stronie
dochodów 41.935.463 zł i  po stronie wydatków 45.043.164
zł. W  ciągu roku radni jedenaście razy dokonywali zmian
w  budżecie i  w  grudniu 2013 r. wartości te przedstawiały
się następująco: dochody 46.508.607,17 zł i  wydatki
48.023.785,17 zł. Podobnie jak w  latach poprzednich bu-
dżet w  roku 2013 został zrealizowany na wysokim pozio-
mie. Dochody wykonano w  wysokości 45.962.864,95 zł, co
stanowi 98,83% planu. Wydatki zrealizowano w  wysoko-
ści 44.401.586,33 zł, co stanowi 92,46 % planu. Na reali-
zację wydatków majątkowych zaplanowano w  budżecie
Gminy kwotę 9.617.494 zł, a wykonano 7.991.385,16 zł, co
stanowiło 83,09 % planu, a  16,64% wydatków ogółem. Na
zadania inwestycyjne wydatkowano w 2013 r. łączną kwo-
tę 6.053.362,45 zł. Wykonano 37 inwestycji, z których naj-
ważniejszymi były budowa kanalizacji sanitarnej w Wi-
dziszewie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikosz-
kach, budowa drugiego etapu drogi Kościan – Nacław, prze-
budowa przedszkola w Kokorzynie. Ponadto dzięki pozy-
skanym środkom unijnym wykonano znaczną ilość prac
związaną z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ściach Wyskoć i Turew oraz wybudowano świetlicę wiejską
wraz z zapleczem pod nazwą „Gościniec Gryżyna”.

Wyższe w  stosunku do roku poprzedniego obser-
wujemy wydatki na oświatę. Roczny plan wykonano na
poziomie 98,09 % przeznaczając na cele oświatowe
17.284.592,24 zł. W minionym roku gmina udzieliła dofi-
nansowania na łączną kwotę 1.938.022,71 zł w ramach
których m.in. jednostka OSP Racot zakupiła samochód
bojowy (dofinasowanie 375.013,90 zł), Starostwo Powia-
towe wybudowało odcinek drogi Kościan – Śrem (444.100
zł), ścieżkę rowerową Racot – Darnowo (150.000 zł) oraz
dokonało rozbudowy kościańskiego szpitala (150.000 zł).
W 2013 roku Gmina Kościan spłaciła raty pożyczek zacią-
gniętych w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i  Gospodarki Wodnej w  kwocie 2.175.000,00 zł oraz kre-
dyty w wysokości 990.640,00 zł. Zadłużenie Gminy Ko-
ścian na koniec roku 2013 wynosiło 6.618.876,50 zł.

Wysoki wskaźnik realizacji założonych planów
świadczy o  dobrej kondycji finansowej gminy i  odpowie-
dzialnym zarządzaniu gminnymi finansami. Ubiegłorocz-
ny budżet pozwolił na realizację większości zamierzeń,
gwarantujących zrównoważony rozwój gminy.            (mn)

Absolutorium za rok 2013

30 maja 2014 roku decyzją Rady Ministrów
został powiększony teren Podstrefy Kościan w Wi-
dziszewie, który objęty jest Wałbrzyską Specjalną
Strefą Ekonomiczną. Dzięki prowadzonej przez
Gminę Kościan akcji informacyjno – promocyjnej
terenów inwestycyjnych w Widziszewie wielu in-
westorów zainteresowało się przygotowaną Strefą
Gospodarczą. Dobra komunikacja, dostęp do me-
diów oraz możliwość skorzystania z pomocy pu-
blicznej w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej
podnosi atrakcyjność tego obszaru. Obecnie Gmi-
na Kościan przygotowuje niezbędne dokumenty do
kolejnego wniosku o powiększenie o nowe działki.

(ap)

Tereny
inwestycyjne
w Widziszewie
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W Dzień Samorządowca 27 maja br. Burmistrz
Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem oraz
Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
Maciejem Zielonką oddali hołd pierwszym przedstawi-
cielom kościańskiego samorządu po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918 r.

Samorządowcy złożyli wiązanki kwiatów na gro-
bach pierwszego w niepodległej Polsce Burmistrza Mia-
sta Kościana Stanisława Koszewskiego oraz pierwszego
Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Nowakow-
skiego.

Szefowie samorządu Kościana złożyli wiązanki kwiatów
na grobach pierwszych włodarzy miasta w niepodległej Polsce
Fot. B. Ludowicz

Samorządowcom
w hołdzie

Dnia 1 czerwca samorząd Kościana zorganizował dla
dzieci oraz młodzieży I Kościański Kajakowy Dzień Dziecka
przy Łazienkach. Dzieci mogły spróbować swoich sił biorąc
udział w różnych konkurencjach. Z nowej atrakcji skorzystało

I Kajakowy Dzień Dziecka

Pamiątkowe zdjęcie po rozgrywkach z medalistką Izabelą Dylewską

ponad 150 osób. Wszyscy otrzymali medale i dyplomy, a naj-
lepsi puchary. W przerwie zmagań na dzieci czekał poczęstu-
nek.  Całą imprezę poprowadziła medalistka mistrzostw Eu-
ropy, świata i igrzysk olimpijskich Izabela Dylewska.

Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargu

na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan

Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o nume-
rze geodezyjnym 3124 o powierzchni 0.03.20 ha, zapi-
sana w Księdze Wieczystej PO1K/00003988/9, poło-
żona w Kościanie na zapleczu ul. Bukowej, zabudowa-
na budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej
40,94 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o
powierzchni użytkowej 30,00 m2 i 9,80 m2, przezna-
czona w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego pod funkcję terenów miesz-
kaniowych o charakterze ekstensywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2014r. o
godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Ko-
ściuszki 22 pokój nr 23

Cena wywoławcza: 32 000,00 zł
Wysokość wadium:  6 400,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer
92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spół-
dzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu
Miejskiego najpóźniej do dnia 04 lipca 2014r.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie kościań-
skich szkół mogą ubiegać się o pomoc rzeczową o charak-
terze edukacyjnym oraz zwrot kosztów zakupu podręcz-
ników szkolnych. Szczegółowe informacje na temat kryte-
riów dochodowych oraz zwrotu kosztów uzyskają Państwo
w szkołach, do których uczęszczają Państwa dzieci.

Stypendia
i wyprawka dla uczniów

Wakacje już za kilka dni i jak co roku miasto oraz
wiele instytucji samorządowych zaplanowało szereg waka-
cyjnych zajęć dla dzieci.

Samorząd Kościana sfinansował letni wypoczynek w
dwóch 10-dniowych turnusach w Kołobrzegu dla 100 dzieci w
wieku od 7 do 16 lat z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego i
z problemami uzależnień. Wsparcie na organizację ciekawych
zajęć wakacyjnych dla dzieci pozostających w wakacje w domu
otrzymały parafie pw. Św. Ducha i Św. Brata Alberta oraz
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.

W wakacje kościańskie szkoły zaplanowały szereg wa-
kacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, którym będzie towa-
rzyszyła realizacja treści o charakterze profilaktyki uzależ-
nień od nikotyny, alkoholu i narkotyków.

Jak co roku przez okres wakacji do 4 zł/ godz. zostaną
obniżone ceny biletów wstępu na basen dla dzieci i młodzieży
ze szkół z terenu powiatu kościańskiego.

Z innymi gminami powiatu kościańskiego miasto
współorganizuje rajd rowerowy po powiecie kościańskim, któ-
rego uczestnikami będzie 50 uczniów gimnazjum (w tym 10 z
Kościana) pochodzących z uboższych rodzin (uczestnicy nie
ponoszą żadnych kosztów) w nagrodę za wysokie osiągnięcia
w nauce i działalność szkolną.

Dzieci w wieku 6 do 13 lat będą mogły skorzystać rów-
nież z propozycji Kościańskiego Ośrodka Kultury organizujące-
go w pierwszych tygodniach lipca „Letnie Warsztaty Artystycz-
ne”. W dwóch grupach wiekowych: dzieci 6-9 lat od 1-4 lipca, a
10-13 lat w dniach 7-10 lipca, w godz. 9-12 będą mogły uczęsz-
czać na bezpłatne zajęcia plastyczne i teatralne.  Będą się od-
bywały w pomieszczeniach KOK przy ul. Bernardyńskiej 2.
Ponadto 16 i 23 lipca w godz. 16-18 będą warsztaty dudziar-
skie. Szczegóły znajdą Państwo na www.kok.koscian.pl.

Również Centrum Wolontariatu przy OPS w Kościa-
nie organizuje zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:
od 6-9 lat w terminie 7-18 lipca, a 10-15 lat od 28 lipca–8
sierpnia. W programie min.: zajęcia integracyjne, plastyczne,
muzyczne, a także wyjazdy do gospodarstwa agroturystycz-
nego, kina oraz nad jezioro. W ramach współpracy ze Spół-
dzielnią Socjalną „Poezja Smaku” zaplanowano także zaję-
cia kulinarne.

W terminie od 7-11 lipca rady osiedli Jagiellońskie i
Gurostwo organizują dla dzieci „Wesołe Wakacje”.

Propozycje wakacyjne

W dniu 17 lipca 2014 roku wchodzi w życie usta-
wa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498), która
wprowadza szereg zmian w dotychczasowej procedurze
udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicz-
nych.

Nowa ustawa zniesie dotychczasowy obowiązek
uzyskania pozwolenia na organizację zbiórki i zastąpi go
zgłoszeniem zbiórki w formie ofiar w gotówce i w naturze
w miejscach publicznych.

Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych
Obowiązkowe będzie również sprawozdanie z ta-

kiej zbiórki, które będzie widoczne dla wszystkich na ogól-
nopolskim elektronicznym portalu internetowym.
Każdy będzie miał dostęp do informacji o tym, jak dużo
udało się zebrać oraz jak zebrana gotówka i dary zostały
rozdysponowane. Organizator zbiórki będzie miał obowią-
zek i możliwość informowania darczyńców o planach i spo-
sobie rozdysponowania środków, a darczyńca będzie mógł
bardziej świadomie podejmować decyzje o tym, które zbiórki
chce wspierać. Więcej informacji na stronie www.koscian.pl.

Po raz szósty w Kościanie odbył się Turniej Piłki Ręcz-
nej Chłopców o Puchar Braci Jureckich. W niedzielę 8 czerw-
ca 2014r. hala sportowa ZS4 była miejscem rozgrywek mło-
dych szczypiornistów z rocznika 2003.

W turnieju brało udział sześć chłopięcych drużyn. Po
zaciętej walce piłkarzy ręcznych wygrała drużyna Spartanie
Jerka. Drugie miejsce na podium zajął MKS Real Astromal
Leszno. Brąz wywalczyła drużyna MKS Poznań, za nimi
uplasowali się gospodarze MKS Tęcza Kościan, potem UKS
Orlik SP2 Świebodzin oraz Nielba Wągrowiec.

Najlepszym bramkarzem okrzyknięto Norberta Sob-
kowiaka z Jerki, a najlepszym strzelcem Oskara Bluncka z
MKS Poznań. Statuetkami ufundowanymi przez Starostę
Kościańskiego Edwarda Strzymińskiego wyróżnieni zostali
najlepsi zawodnicy drużyn: Patryk Trąbka (MKS Tęcza Ko-
ścian), Marcin Mikołajczak (MKS Real Astromal Leszno),
Dorian Muszyński (Nielba Wągrowiec), Oskar Blunck (MKS
Poznań), Bartek Jędrowiak (Spartan Jerka),

Mikołaj Stanulewicz (UKS Orlik SP2 Świebodzin).
Nagrodę specjalną ufundowaną przez Marka Werle, wice-
prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, otrzymał Mikołaj
Stężycki z Tęczy Kościan.

Turniej o Puchar
Braci Jureckich

Zwycięska drużyna Spartanie Jerka odbiera puchar Braci Ju-
reckich
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Podczas ostatniej wizyty w Gminie Kościan Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego - Marka Woźniaka
zapoznano z Terenem Aktywizacji Gospodarczej w Piano-
wie. Na obszarze 16 ha Gmina Kościan wybudowała nowe
drogi z oświetleniem, wodociąg i kanalizację sanitarną  z
60% udziałem środków Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego.  Na tym terenie w Miejscowym Pla-
nie Zagospodarowania Przestrzennego została przewidzia-

Obwodnica Kościana
na nowa obwodnica dla miasta Kościana. Marszałek wy-
soko ocenił tak przygotowaną koncepcję przebiegu nowej
obwodnicy. Ważny podkreślenia jest fakt, iż w ramach bu-
dowy drogi S5 powstanie zjazd o długości 1800 m z  węzła
Kościan do obecnej drogi krajowej nr 5 przy stacji paliw
Shell. W przyszłości będzie on częścią 5,5 km nowej obwod-
nicy. Aby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana potrzeb-
ne będą   środki pomocowe z Unii Europejskiej.           (ap)

Czerwiec dla najmłodszych dzieci z Nowych Obo-
rzysk i Nielęgowa był szczególny nie tylko ze względu
na obchodzony Dzień Dziecka. W obu tych miejscowo-
ściach Gminy Kościan miało miejsce uroczyste otwar-
cie placów zabaw. Pierwszymi szczęśliwcami byli mi-
lusińscy z Nowych Oborzysk. Wartość inwestycji wy-
niosła 27.000 zł, z czego 20.000 zł pochodziło ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Tydzień później o swój plac zabaw wzbo-
gaciły się dzieci z Nielęgowa. Wartość tego zadania
wyniosła 23.600 zł, z czego 15.600 zł pochodziło ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, a brakujące 8.000 zł to środki pochodzące
z Funduszu Sołeckiego.

Już niebawem zostaną ukończone kolejne place
zabaw w Kobylnikach i Kawczynie.  Miejsca rekreacji
będą wyglądać w tych miejscowościach bardzo podob-
nie. Oba place wyceniono na kwotę 20. 000 zł. Podział
środków wygląda następująco: Kobylniki – 12.500 zł
pochodzi z Funduszu Sołeckiego, a 7.500 zł z GKRPA,
zaś w przypadku Kawczyna – 8.000 zł to środki z Fun-
duszu Sołeckiego, a 12.000 zł z GKRPA. Wykonawcą
placów zabaw była firma FORESTO ze Środy Wielko-
polskiej.                                                                          (mn)

Nowe place zabaw

W niedzielne popołudnie 1 czerwca 2014 roku od-
były się w Racocie zawody drezynowe w ramach elimi-
nacji gminnych X Otwartych Mistrzostw Gościnnej Wiel-
kopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych. Zawody roze-
grano na dystansie ok. 150 metrów i połączono je z pik-
nikiem pod hasłem „Dzień Dziecka na drezynach”. Pod-
czas festynu, w którym wzięło udział ponad 200 amato-
rów drezyn i rekreacji, dzieci i rodzice mogli skorzystać
z rekreacyjnych przejażdżek drezyną ręczną użyczoną
przez Krzywińską Kolej Drezynową, drezyną rowerową
Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska
Gościnna”, wziąć udział w konkursach plastycznych i
ekologicznych oraz poczęstunku gastronomicznym. W
zawodach drezyn ręcznych wzięło udział 8 czteroosobo-
wych osad. Wygrały drużyna z Gminy Jutrosin: Szkara-
dowo II, w czasie 32,28 sekundy przed ekipą Szkarado-
wo I (32,68). Trzecie miejsce zajęło OSP Masłowo –
Gmina Dolsk (34,09), wyprzedzając nieznacznie Kiep-
skich z Darnowa, którzy pojechali w czasie 34,65 se-
kundy. Zawodnicy najlepszych osad otrzymali nagrody
rzeczowe i punkty do tegorocznego Grand Prix Mi-
strzostw Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych,
którego finały odbędą się 3 sierpnia br. na dworcu kole-
jowym w Jutrosinie. Najlepsza osada żeńska – „Pyszą-
ca Dziewczyny”, otrzymała nagrodę  Wójta Gminy Ko-
ścian – obiad w restauracji. Po zawodach drezyn ręcz-
nych odbyły się zawody dzieci i młodzieży w wyścigach
reprezentacji dwuosobowych na drezynie rowerowej na
dystansie 10 metrów. W kategorii gimnazjum wygrała
drużyna Kościan przed Pędzącymi Bananami i Szybki-
mi Dziewczynami z Racotu. W kategorii szkół podsta-
wowych triumfowała ekipa Młodzik Team przed Wy-
miataczami (obie z Racotu) i Czwartoklasistkami z
Kościana. Organizatorami zawodów byli Międzygmin-
ny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan przy pomo-
cy OSP Racot.                                                                 (md)

Dzień Dziecka
na drezynach

W niedzielne popołudnie 15 czerwca boisko w Tur-
wi stało się areną zaciętej rywalizacji strażaków z ochot-
niczych straży pożarnych w Gminnych Zawodach Sporto-
wo - Pożarniczych. Do turnieju rozgrywanego pod czujnym
okiem sędziów, powołanych przez st. bryg. Jarosława To-
maszewskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kościanie, stanęło 29 drużyn, w tym 8
kobiecych z  jednostek OSP z terenu gminy Kościan oraz
OSP Kościan. Sędzią Głównym Zawodów był mł. bryg.
Marcin Los, a Komendantem dh Grzegorz Stanisławiak. 
Rywalizacja sportowo – pożarnicza toczyła się w katego-
rii młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz w gronie se-
niorów. Zawody składały się z dwóch części. Pierwsza to
sztafeta, natomiast druga to zadanie bojowe polegające
na rozwinięciu linii głównej tworzonej przez dwa odcinki
węża do rozdzielacza oraz od rozdzielacza do linii gaśni-
czych, składających się z dwóch odcinków zakończonych
prądownicą. Zawodnicy
musieli strumieniem
wody trafić w tarczę oraz
strącić pachołki z pod-
staw.  Klasyfikacja
przedstawiała się nastę-
pująco: w drużynie MDP
dziewcząt I miejsce zaję-
ła MDP Stare Oborzyska,
II miejsce MDP Koko-
rzyn, zaś III miejsce MDP
Bonikowo. W grupie
chłopców natomiast od-
powiednio MDP Koko-
rzyn, MDP Stare Oborzy-
ska, a za nimi MDP Cho-
ryń. W grupie seniorów
podium zajęli odpowied-

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
nio: w drużynie kobiet: I miejsce KDP Racot, II miejsce
KDP Stare Oborzyska, III miejsce KDP Kokorzyn; zaś w
drużynie mężczyzn odpowiednio I OSP Turew I, II OSP
Turew II, a tuż za nimi OSP Stare Oborzyska.

Podczas zawodów rozegrano start równoczesny
dwóch drużyn posiadających najlepsze czasy w ćwicze-
niu bojowym w grupie „A” o puchar Wójta Gminy Ko-
ścian. Puchar zdobyła jednostka z OSP Turew I, poko-
nując rywali ze swojej jednostki czyli zespół OSP Tu-
rew II. Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają po-
ziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy
okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, pozna-
nie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przy-
gotować się lepiej do prawdziwych działań przeciwpo-
żarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywaliza-
cja dla zawodników oraz świetne widowisko i zabawa
dla widzów.                                                                       (mn)
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Już po raz szósty Zarząd Powiatu Kościańskiego
przyznał nagrody i wyróżnienia sportowcom i trenerom
Ziemi Kościańskiej, którzy osiągnęli znaczące wyniki spor-
towe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajo-
wym.

Uroczyste spotkanie podczas którego Andrzej
Jęcz, Starosta Kościański w towarzystwie Edwarda
Strzymińskiego, Wicestarosty Kościańskiego wręczyli 37
zawodnikom wyróżniającym się w 2013 roku nagrody fi-
nansowe i okolicznościowe statuetki odbyła się w ponie-
działek, 9 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół im. M.
Konopnickiej w Kościanie. Nagrodami finansowymi Za-
rząd Powiatu Kościańskiego wyróżnił także 5 trenerów.
Trenerzy z rąk starostów odebrali gratulacje i pamiąt-
kowe statuetki.

- Jest nam bardzo miło spotkać się z państwem -
mówił, zwracając się do gości Andrzej Jęcz, Starosta Ko-
ściański. - Chcemy w ten sposób uhonorować osoby, które
osiągnęły sukcesy sportowe, zaczynając od najmłodszych
do najstarszych sportowców Ziemi Kościańskiej. Cieszy nas
ogromnie, że w tym roku będziemy mieć przyjemność uho-
norowania  sportowców nawiązujących do wspaniałej tra-
dycji kościańskiej koszykówki, reprezentantów Obry Ko-
ścian, którzy awansowali do II ligi koszykarskich rozgry-
wek - podkreślił A. Jęcz.

Zgodnie z regulaminem przyznawania nagród i
wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wy-
niki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym, wyróżnienia i nagrody przyznaje się za-
wodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kościańskie-
go lub będącym członkami klubu sportowego działającego
na terenie powiatu kościańskiego, za indywidualne lub
drużynowe zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miej-
sca na: Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpij-
skich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mi-
strzostwach Polski, Pucharze Świata, Pucharze Europy,
Pucharze Polski,  Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików.

- Sport jest ważną drogą życia. Nie można w pełny
sposób przeżyć życia, jeśli nie ma się styczności ze spor-
tem - zaznaczył starosta kościański. Niekoniecznie to
musi być sport wyczynowy. Nam zależy przede wszyst-
kim na tym, by popularyzować aktywny sposób życia, a
państwo jesteście przykładem tego, że, aby osiągnąć suk-
cesy sportowe to trzeba hartu ducha. Nie tylko ciało musi
być sprawne, ale musi być sprawny i duch - podkreślał A.

Powiat wyróżnił najlepszych sportowców
Jęcz.  - Bez tej sprawności duchowej, samozaparcia, sa-
modyscypliny, systematyczności, ofiarności nie ma suk-
cesów sportowych. Sumienna, twarda praca to jedyna
droga do sukcesu. Doceniamy państwa sukcesy. Potrafi-
cie łączyć sport, naukę i inne obowiązki. Jesteście wzora-
mi do naśladowania. Chcielibyśmy - zaznaczył starosta
- by państwa naśladowano.

Na zakończenie starosta Andrzej Jęcz pogratulo-
wał sukcesów trenerom i rodzicom nagrodzonych sportow-
ców. W imieniu wyróżnionych zawodników i trenerów sta-
rostom i Zarządowi Powiatu Kościańskiego podziękował
za docenienie osiągnięć i pracy Roman Talikadze, trener
Ludowego Klubu Sportowego SANA Kościan.
Nagrody finansowe oraz statuetki dla zawodników za osią-
gnięcie wysokich wyników sportowych w 2013 roku otrzy-
mali:
zawodnicy Klubu Karate GOTSU Kościan:
Katarzyna Posała, Adrian Frąckowiak, Magdalena Go-
dlewska, Marta Michalewicz, Wiktoria Jaźwińska, To-
masz Walkowiak, Michalina Stachowiak, Iwo Naglik,
Dominika Ludwiczak, Julia Kaczmarek, Jakub Górecki,
Aneta Trączyńska, Agnieszka Żaczyk, Dominika Krzyżań-
ska, Szymon Borowski, Bartosz Górecki, Łukasz Borow-
ski, Mateusz Olejnik, Bogusz Bednarek,
zawodnicy Sportowego Klubu TIGER Wielkopolska: Ma-
rek Walenczewski, Emil Janowski, Krystian Zieliński,
Mikołaj Kuźniak,
zawodnicy Klubu Kobra Kościan: Hubert Dudziak, Mar-
cin Kapała, Szczepan Zimmermann, Kamila Kasperska,
Daniel Bosy, Alicja Urbaniak, Jakub Synak, Ryszard Szy-
moniak,
zawodnicy Basket Club Obra Kościan: Sebastian Smo-
czyk, Waldemar Kabat, Paweł Ciążkowski,
zawodnik: Nikodem Dworczak, MKS Tęcza Kościan Lu-
dowy Klub Sportowy SANA Kościan,
zawodnik: Daniel Bosy, Ludowy Klub Sportowy SANA
Kościan,
zawodnik: Michał Rybakowski, PBG Basket Junior Po-
znań,
zawodnik: Dawid Niekraś, UKS KSM Tęcza Kościan.

Nagrody finansowe oraz statuetki dla trenerów za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych zawodników,
których trenują za 2013 otrzymali: Roman Talikadze, Lu-
dowy Klub Sportowy SANA w Kościanie, Krzysztof Bed-
narz, Sportowy Klub TIGER Wielkopolska, Roman Szym-
kowiak, Klub Sportowy KOBRA Kościan, Maurycy Waw-
rzyniak, Klub Karate GOTTSU Kościan, Marek Łodyga,
Basket Club OBRA Kościan.                                                bj

Starosta Kościański Andrzej Jęcz w towarzystwie
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Jacka Nowaka oraz
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Dariu-
sza Korzeniowskiego odebrał zmodernizowane w tym roku
drogi i chodniki, których remont był wspólnymi inwesty-
cjami Powiatu Kościańskiego oraz Gminy Krzywiń.

W Łuszkowie przy cmentarzu powstał 60-metrowy
chodnik. Koszt tej inwestycji to prawie 22 tys. złotych.
Wykonawcą jest firma Gór-Bud PW. Usługi brukarskie
Górny J. ze Śremu. Nowy 270-metrowy chodnik powstał
także w Zglińcu. Jego koszt to prawie 56 tys. złotych.

Prace w Wieszkowie były dokończeniem robót
sprzed roku i dwóch lat. W ramach prac na prawie 500
metrach jezdni wylana została nowa nawierzchnia bitu-
miczna, powstały krawężniki oraz kanalizacja deszczo-
wa. Całkowity koszt tego remontu to blisko 413 tys. zło-
tych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Trans-
portowo-Spedycyjno-Handlowe Pra-Mas Sp. z o.o. z Lesz-
na.

Prace ciągle trwają natomiast w Lubiniu, gdzie
powstaje 600-metrowy ciąg pieszo-rowerowy z kostki be-
tonowej, brukowej o szerokości 2 metrów. Po tej stronie
drogi zostanie wybudowany krawężnik. Ponadto powsta-
nie kilka studni chłonnych. Wykonawcą tej inwestycji jest
Firma Usługowo-Handlowa Marek Kołodziejczyk z Ko-
ściana. Koszt remontu wyniesie 189  707 złotych.        hg

Wspólne inwestycje
Powiatu Kościańskiego
i Gminy Krzywiń

W Łuszkowie powstał nowy chodnik. Koszt prawie 22 tys.
złotych.

W Wieszkowie w ramach prac na prawie 500 metrach jezd-
ni wylana została nowa nawierzchnia bitumiczna. Koszt
inwestycji to blisko 413 tys. złotych.

Nowy 270-metrowy chodnik powstał także w Zglińcu. Jego
koszt to prawie 56 tys. złotych.

W ramach tegorocznej, dziewiętnastej edycji ogłoszo-
nego przez Gazetę „ABC” rankingu 100 największych przed-
siębiorstw regionu leszczyńskiego, Starosta Kościański An-
drzej Jęcz przyznał honorowy tytuł „Przedsiębiorstwa Ziemi
Kościańskiej 2013 roku” firmie CDRL S. A., właścicielowi
marki Coccodrillo.

Firma, producent wątkowej odzieży dziecięcej rozwija
się od ponad dwudziestu lat. Siedziba firmy znajduje się w
Pianowie, ale sieć sprzedaży jej produktów w Polsce liczy 197
salonów. Przedstawicielstwa i partnerów firmy można zna-
leźć na całym świecie, m.in. w Europie Środkowo - Wschod-
niej, w Chinach, Arabii Saudyjskiej, Mongolii, Libii, Brazylii.

Firma CDRL S.A. w Pianowie to jedna z największych
i najprężniej działających firm Ziemi Kościańskiej. Działa-
nia firmy zostały wielokrotnie docenione i nagrodzone. W
ostatnich latach firma zajęła pierwsze miejsce w kategorii
bielizna w organizowanym przez wydawnictwo Bauer kon-
kursie „Superprodukt”. Spółka otrzymała również certyfikat
bezpieczeństwa przyznawany przez Instytut Włókiennictwa
oraz Gazelę Biznesu.

Wartym podkreślenia jest również fakt, iż CDRL S.A.
doceniana jest nie tylko przez branżę, ale i konsumentów.
Wyróżnienie „Jakość Obsługi” oraz obecność w trzech kolej-
nych plebiscytach na „Produkt Roku” miesięcznika „Dziecko”
bez wątpienia świadczy o tym, że przedsiębiorstwa działają-
ce na terenie powiatu kościańskiego nie tylko rodzą sobie na
rynkach lokalnych, ale odnoszą sukcesy w Polsce.

CDRL S. A.
- Przedsiębiorstwo Ziemi Kościańskiej 2013 roku

Pamiątkowy laur i gratulacje od Starosty Kościań-
skiego szefom firmy wręczył podczas uroczystej gali, która
odbyła się 18 czerwca w Przybyszewie Edward Strzymiński,
Wicestarosta Kościański.

Firma CDRL S. A. otrzymała tytuł: „Przedsiębiorstwo
Ziemi Kościańskiej 2013 roku”. Przyznawane przez Starostę
Kościańskiego wyróżnienie ma charakter promocyjny i jest
wyrazem uznania władz samorządowych powiatu dla przed-
siębiorczości i gospodarczych sukcesów uhonorowanych firm.
W poprzednich latach z rąk Starosty Kościańskiego honoro-
we tytuły Przedsiębiorstwa Roku Ziemi Kościańskiej otrzy-
mały:
za rok 2003 – Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska z Kościa-
na
za rok 2004 – Agro-Handel Spółka z o.o. z Mościszek
za rok 2005 – Wytwórnia Pasz Lira Spółka z o.o. z Bielewa
za rok 2006 – FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Spółka z o. o.
z Bronikowa
za rok 2007 – Eco Instal Technika Ochrony Powietrza z Ko-
ściana
za rok 2008 - MEPROZET KOŚCIAN S.A.
za rok 2009 – Danko Hodowla Roślin Sp. z o. o.
za rok 2010 - Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Mariana
Kurasiaka w Kościanie
za rok 2011 - EKO-PŁYTA Sp. z o. o. z Kiełczewa
za rok 2012 - Wytwórnia Wyrobów Foliowych FOLPLAST Sp.
J. z Kościana                                                                            bj
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Pacjenci Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w
Samodzielnym Publicznym Zespole  Opieki Zdrowotnej w
Kościanie mają już do dyspozycji nową, zewnętrzną win-
dę.

Trzypoziomowa winda o konstrukcji stalowej, zlo-
kalizowana jest przy wejściu do budynku. Front budynku,
taras na piętrze oraz parter zostały zabudowane. Powstał
szyb samonośny o konstrukcji stalowej oszklonej na pod-
szybiu żelbetowym. Szyb został obudowany ściankami i
daszkiem w systemie fasadowym z lekkich ścian osłono-
wych o konstrukcji słupowo-ryglowej. Taka konstrukcja nie
zdominowała bryły budynku i jest estetyczna.

Ta inwestycja bez wątpienia wpłynie na zwiększe-
nie komfortu pobytu pacjentów w szpitalu.  Ułatwi trans-
port chorych na wózkach i łóżkach.

Całkowity koszt budowy windy to ponad 355  240
złotych. 40% kosztów, czyli 143  516 złotych pochodzi ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Reszta kwoty, tj. 213  144 złotych to środ-
ki z budżetu powiatu.                                                             bj

Nowa winda ułatwi transport chorych na wózkach i łóż-
kach. Całkowity koszt budowy windy to ponad 355  240
złotych.

Oddział
Ginekologiczno-Położniczy
ma już windę

Starostwo Powiatowe w Kościanie wraz z Samo-
dzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ko-
ścianie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym,
ogłaszają nabór na wolontariuszy w SP ZOZ w Kościanie.

Wolontariusze to ludzie serca, niosący duchowe i
fizyczne  wsparcie i pomoc potrzebującym w trudnych chwi-
lach. Pomysł wolontariatu w kościańskim szpitalu wycho-
dzi naprzeciw potrzebie wspierania pacjentów. Inicjato-
rzy, licząc na osoby, które swój ceny czas ofiarują innym,
szukają aktywnych osób, które przyczynią się do tego, że
pobyt w szpitalu będzie łatwiejszy.

Wolontariat od samego początku rozumiany był jako
bezinteresowne, dobrowolne, świadome i niezarobkowe
działanie na rzecz lokalnej społeczności.

Obecnie wolontariat jest już nie tylko działaniem na
rzecz jakiejś inicjatywy, ale także sposobem na poznanie
ludzi i otoczenia, a także możliwością sprawdzenia się, czy
nabycia doświadczenia, którym w przyszłości będzie można
ująć w swoim CV. Wolontariat jest też w końcu istotnym
elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegółowe informacje na temat wolontariatu w
SP ZOZ w Kościanie, a także druk zgłoszenia znajdują się
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościa-
nie: www.powiatkoscian.pl oraz  SP ZOZ w Kościanie: szpi-
tal.koscian.pl

Dla tych, co chcą pomagać!

Zwracamy się z prośbą o informację na temat
awantury jaką w ostatni czwartek (12.VI.) wywołała
grupa młodych ludzi, którzy zgromadzili się   w rejo-
nie placów pomiędzy ulicami Śmigielską   a Wieli-
chowską – zaplecze marketu i szkoły. Prosimy o kon-
takt osoby, które mogą nam przekazać informacje
na temat okoliczności i personaliów uczestników
tego „spotkania”. Pomiędzy agresywnymi młodzień-
cami doszło tam do awantury i bijatyki.    

W ostatni czwartek ok. 22 przy ul. Śmigielskiej w
Kościanie zebrała się grupka ok. 30 młodych mężczyzn.
Młodzieńcy przemieścili się w rejon placu/drogi pomiędzy
ulicami Śmigielską   a Wielichowską – zaplecze marketu
i szkoły. Tam po zamaskowaniu twarzy przystąpili do bi-
jatyki. Awanturników spłoszył świadek zdarzenia, po chwi-
li zaalarmowany przez innego mieszkańca Kościana, na
miejsce dotarł nasz patrol. Uczestnicy zbiegowiska zdą-
żyli się już jednak rozpierzchnąć. Staramy się ustalić

Policja prosi o pomoc
uczestników zakłócenia porządku publicznego aby ponie-
śli kary za swoje zachowanie. Zwracamy się z prośbą o
pomoc w ustaleniu personaliów awanturników, którzy
według naszych ustaleń – jeszcze bez „maskowania” –
grupowali się przed godziną 22 w rejonie ul. Śmigielskiej.
Informacje nt. okoliczności zdarzenia oraz danych chuli-
ganów, można przekazywać pod nr tel. (65) 5116200, (65)
5116241, (65) 5116222 oraz 997. Informacje można prze-
kazać także anonimowo.

Zwracamy się także z prośbą aby na bieżąco prze-
kazywać nam informacje nt. zbiegowisk i grupowania się
młodzieży. Chcielibyśmy – szczególnie w nadchodzącym
okresie wakacyjnym – objąć młodych ludzi specjalną
opieką,   aby zminimalizować możliwość   „występowa-
nia” ich w roli sprawców bądź pokrzywdzonych w wyniku 
czynów zabronionych. Informacje takie pozwolą nam na
prewencyjne działania wyprzedzające.

KP Policji w Kościanie

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi w Kościanie zakupił w trybie przetargu nie-
ograniczonego nowy 9-osobowy przystosowany do przewo-
zu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich sa-
mochód marki Volkswagen Transporter T5 Caravelle Tren-
dline 2,0 TDI.

Samochód jest wyposażony m.in. w szyny podłogo-
we do mocowania wózka inwalidzkiego oraz w najazdy
aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową.

Zakup auta był możliwy dzięki dofinansowaniu ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywanie róż-
nic między regionami II” w obszarze D – likwidacja barier
transportowych. Całkowity koszt samochodu to 133 431,63
zł. z czego 65 700,00 zł to środki pochodzące z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pozostała kwota, czyli 67 731,63 zł pochodziła z budżetu
Powiatu Kościańskiego.

Zakup samochodu ma na celu poprawę  jakości
usług świadczonych przez placówkę poprzez zapewnienie
uczestnikom bezpiecznego dowozu. Przyczyni się niewąt-
pliwie do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w
życiu społecznym oraz do zmniejszenia liczby osób, które
z powodu barier transportowych mają trudności w dostę-
pie do kompleksowej opieki.                                              am

Nowy samochód dla Ośrodka Wsparcia

Nowy 9 osobowy samochód zakupiony dla podopiecznych
Ośrodka Wsparcia w Kościanie kosztował ponad 130 tysię-
cy.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI zawiadamia, że:

 Wykonane zostały czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych:
• Obszar 1 – obręby: Bielawy, Brońsko, Księginki, Nowy Białcz, Stary Białcz, Żegrówko,
• Obszar 2 – obręby: Bronikowo, Machcin, Morownica, Poladowo, Szczepankowo,
• Obszar 3 – obręby: Nietążkowo, Robaczyn, Sierpowo, Stare Bojanowo, Wydorowo,
położonych w jednostce ewidencyjnej ŚMIGIEL – OBSZAR WIEJSKI 301105_5 – Powiat Kościański.

Zgodnie z art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010
r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu ewiden-
cji gruntów i budynków składający się z części opisowej i  kartograficznej, sporządzony w wyniku przeprowadzo-
nej modernizacji.

Wyłożenie dokumentacji odbędzie się:
- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w  Wydziale Geodezji, Kartografii,
  Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22,
  w pokoju nr 24,
- w dniach od 23 czerwca do 11 lipca 2014 roku, w godzinach od 900 do 1200.

       Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać
niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego
prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewiden-
cji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

       Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi
przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego
i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
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Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 30 grudnia 2013 roku harmonogramu dyżurów
aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w lipcu 2014 r.

1. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51a 1 lipca 2014
2. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 2 lipca 2014
3. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 3 lipca 2014
4. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 4 lipca 2014
5. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 5 lipca 2014
6. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 6 lipca 2014
7. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 7 lipca 2014
8. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 8 lipca 2014
9. Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 9 lipca 2014
10. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 10 lipca 2014
11. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 11 lipca 2014
12. Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 12 lipca 2014
13. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 13 lipca 2014
14. Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 14 lipca 2014
15. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 15 lipca 2014
16. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 16 lipca 2014
17. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51a 17 lipca 2014
18. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 18 lipca 2014
19. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 19 lipca 2014
20. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 20 lipca 2014
21. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 21 lipca 2014
22. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 22 lipca 2014
23. Eskulap Kościan, al. Kościuszki 15 23 lipca 2014
24. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 24 lipca 2014
25. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 25 lipca 2014
26. Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 26 lipca 2014
27. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 27 lipca 2014
28. Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 28 lipca 2014
29. Centralna Kościan, ul. Rynek 19 29 lipca 2014
30. Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 30 lipca 2014
31. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 31 lipca 2014

Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Apteki w powiecie

W tym roku już 9 raz w ramach partnerskiej współ-
pracy między Powiatem Kościańskim a Powiatem Alzey-
Worms z Niemiec zostanie zorganizowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie na przełomie lipca i sierpnia
biwak dla 30 dzieci z obu powiatów.

Jednego roku dzieci z Powiatu Kościańskiego jadą
do Nieder – Wiesen w Niemczech, a w kolejnym roku dzie-
ci z Niemiec biwakują w naszym powiecie.

Władze partnerskich powiatów uważają, że or-
ganizowanie wspólnego wypoczynku dzieci to najlep-
sza forma współpracy i przełamywania stereotypów.
Uczestnicy biwaków nie ponoszą żadnych kosztów zwią-
zanych z wakacjami. W związku z tym, każdego roku,
partnerskie  starostwa składają wniosek do Fundacji
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży o wsparcie
finansowe dla organizacji wakacji. W tym roku Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie dzięki  złożonemu wnio-
skowi otrzymało wsparcie w wysokości 16  640 złotych.
Kwota ta znacznie ułatwi organizację letniego wypo-
czynku.  Pozostałe koszty organizacji wypoczynku let-
niego są finansowane przez starostwo z własnych środ-
ków.

W biwaku uczestniczy 15 dzieci z naszego powia-
tu, po 3 dzieci z każdej gminy. Wakacje z kolegami z Nie-
miec są okazją do poznania rówieśników, do nauki ich
języka i integracji.                                                                   bj

Przyjadą na
wspólny biwak

Blisko trzystu rowerzystów wzięło udział w Powia-
towych Rajdach Rowerowych, które zostały zorganizowa-
ne w trzy kolejne soboty, tj. 31.05., 7.06., 14.06.2014 roku
przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.

Trasa o długości około 55 km prowadząca z Kościa-
na do Lubinia była pierwszą propozycją wycieczki rowe-
rowej w ramach tegorocznych Powiatowych Rajdów Rowe-
rowych. Rowerzystom, którzy po spotkaniu na rynku z Wi-
cestarostą Kościańskim Edwardem Strzymińskim wyru-
szyli do Lubinia, dopisywała piękna pogoda. Na miejscu
czekał na wszystkich przygotowany przez starostwo po-
częstunek. Po posiłku rowerzyści spotkali się z bratem
Danielem w kościele pw. św. Leonarda, jednym z najstar-
szych kościołów Ziemi Kościańskiej. Brat opowiadał o hi-
storii kościoła i życiu benedyktynów. Po spotkaniu z hi-
storią Opactwa rowerzyści wracali do domów.

Trasa drugiego rajdu prowadziła przede wszyst-
kim po terenie gminy Czempiń. Rano, tradycyjnie, z liczną
grupą rowerzystów, na kościańskim rynku spotkał się
Edward Strzymiński, Wicestarosta Kościański, by życzyć
wszystkim miłej wycieczki. Wielopokoleniowa grupa ro-
werzystów na metę dotarła krótko po godzinie jedenastej.
W wyremontowanej w ubiegłym roku sali w Słoninie cze-
kał na wszystkich sfinansowany przez Starostwo Powia-
towe w Kościanie, a przygotowany przez panie i panów z
Koła Gospodyń Wiejskich w Słoninie poczęstunek.

W ostatnią sobotę powiatowych wojaży rowerowych
miejscem startu i mety rajdu był kościański rynek. Miło-
śnicy rowerowych wędrówek spotkali się pod ratuszem
kilka minut po 9.00. Tradycyjnie już wszystkich przywi-
tał Wicestarosta Kościański Edward Strzymiński, który
tym razem wziął udział w rajdzie również jako rowerzy-
sta. Pogoda sprzyjała wycieczce, a sama trasa trzeciego
rajdu była zdecydowanie krótsza od dwóch poprzednich,
wynosiła ok. 20 km i została wytyczona wokół Kościana.
To, jak przyznali rowerzyści, pozwoliło im poznać okolice i
dotąd nieodkryte drogi. Trasę rajdu, nawet najmłodsi po-
konali z uśmiechem. Wszyscy bezpiecznie dotarli na ry-
nek, gdzie czekał na nich obiad. Rowerzyści otrzymali od
Wicestarosty Kościańskiego Edwarda Strzymińskiego
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie ro-
werowe gadżety. Ponadto Wicestarosta w towarzystwie
Piotrka, jednego z młodszych uczestników rajdu rozloso-
wał wśród zgłoszonych rowerzystów nagrody-niespodzian-
ki. Kto jeszcze nie miał, otrzymał mapę z trasami rowero-
wymi Ziemi Kościańskiej. Na zakończenie tegorocznych,
powiatowych rajdów rowerowych Wicestarosta Kościań-
ski zaprosił rowerzystów do wspólnych wypraw wiosną
przyszłego roku.                                                                     bj

Trzy soboty na rowerach

Kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie wró-
ciła z dwutygodniowych praktyk zawodowych, które odby-
ły się w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego
Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą.

Tym razem na praktyki wyjechało 20 uczniów dru-
gich i trzecich klas technikum geodezyjnego, w tym 7 dziew-
czyn. Warto podkreślić, że dziewczyny nie tylko w niczym
nie ustępowały chłopakom, a często - jak podkreślali opie-
kunowie - okazywały się od nich lepsze.

-  Praktyki w Niemczech wiele nam dały. Realia
kształcenia są zupełnie inne niż w Polsce. Tu nacisk kładzie
się na teorię, tam na praktykę - mówi Michalina Dudziak,
która była jedną z siedmiu dziewczyn, które pojechały do
Niemiec.

Uczniowie mieli zajęcia na hali z nowoczesnym
sprzętem i wykłady w szkołach geodezyjnych. Zajęcia prak-
tyczne trwały od godziny 7 do 16. Celem praktyk jest pod-
noszenie umiejętności zawodowych uczniów. Praktyki
kończą się egzaminem. Uczniowie otrzymują certyfikat.
Rangę tego certyfikatu podnosi dokument, tzw. europass.
Jest to dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
Dokument ten jest respektowany na terenie całej Unii
Europejskiej.

Geodeci
wrócili z Niemiec

- W ramach egzaminu kończącego musieliśmy m.in.
wytyczyć łuk oraz liczyć powierzchnię metodą ortogonalną
- mówi Marta Bartkowiak, uczennica technikum geode-
zyjnego.

Wyjazd był też okazją do integracji grupy. Oprócz
podnoszenia umiejętności zawodowych, uczniowie aktyw-
nie spędzali czas wolny. Młodzież mogła także korzystać
z pływalni, kręgielni, siłowni. Odwiedzili m.in. Berlin i
Poczdam. Największą atrakcją była jednak wizyta na
Wyspie Tropikalnej. Praktykantów odwiedzili też Wice-
starosta Kościański Edward Strzymiński oraz dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małgorzata Durek.

Wszyscy uczniowie przed wyjazdem na praktyki
musieli m.in. przejść rozmowę kwalifikacyjną po niemiec-
ku. Przed praktykami otrzymali podręczniki i publikacje
do nauki języka. Każdy otrzymał wyprawkę, w której znaj-
dowała się odzież robocza, buty. Wszyscy otrzymali kie-
szonkowe.

Był to już drugi w tym roku szkolnym wyjazd grupy
uczniów kościańskiego „Ratajczaka” do Niemiec. Wcze-
śniej we Frankfurcie nad Odrą swoje umiejętności dosko-
nalili uczniowie technikum budowlanego.

- Fajnie, że mamy możliwość wyjazdu na takie prak-
tyki - uważa Grzegorz Sekuła, uczeń technikum budowla-
nego.

- A jeszcze fajniej byłoby, gdybyśmy mieli podobne
możliwości u nas - dodaje Michał Lisiak, również uczeń
technikum budowlanego.

Marzenia uczniów w pewnym stopniu zostaną speł-
nione jesienią, ponieważ przy warsztatach szkolnych po-
wstaną trzy stanowiska egzaminacyjne dla uczniów
kształcących się w zawodzie budowlańca.

Praktyki, w których w tym roku łącznie wzięło
udział 42 uczniów technikum budowlanego i technikum
geodezyjnego, były realizowane jako projekt staży i prak-
tyk zagranicznych dla osób kształcących się i szkolących
zawodowo realizowanym w ramach działania 3.4.1 PKOL
na zasadach programu Uczenie się przez całe życie Le-
onardo da Vinci - projekt mobilności - IVT.

Wartość całego projektu w ramach którego zorga-
nizowano praktyki wynosi ponad 80 tys. euro, czyli ponad
332 tys. złotych. Koszt udziału jednego ucznia w prakty-
kach wynosi 1255 euro. Projekt jest w całości realizowany
przez szkołę. Dodatkowe koszty sfinansowało Starostwo
Powiatowe w Kościanie.                                                        hg


