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Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej
Nowa Wieś – Żegrówko – Karśnice. Inwestycja ta realizo-
wana jest w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Wniosek złożony przez Powiat Kościański jesienią
ubiegłego roku początkowo nie zakwalifikował się do dofi-
nansowania. Jednak z uwagi na poprzetargowe oszczęd-
ności wniosek na przebudowę drogi Nowa Wieś – Żegrów-
ko – Karśnice wszedł na listę zdań zakwalifikowanych do
dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Projekt przebudowy drogi Nowa Wieś - Karśnice w
gminie Śmigiel przewiduje m.in. wyrównanie istniejącej
nawierzchni i położenie na długości ponad 7 kilometrów
nowej nawierzchni bitumicznej, poszerzenie i położenie
kostki brukowej na chodnikach w Nowej Wsi, Żegrówku,
Żegrowie, Bielawach i Karśnicach (dojście do posesji), prze-
budowę skrzyżowań z drogą powiatową i drogami gmin-
nymi, utwardzenie zjazdów na pola, ustawienie barier ener-
gochłonnych, odtworzenie, odmulenie i kopanie rowów oraz
skarpowanie pobocza. Poza tym wymienione zostaną krat-
ki ściekowe na przykrawężnikowe oraz odnowione zostaną
gzymsy na moście w Karśnicach.

Pieniądze na drogę
Nowa Wieś – Żegrówko - Karśnice

Na drodze na długości ponad 7 kilometrów ułożona zosta-
nie nowa nawierzchnia bitumiczna.

 W ramach prac na chodniku na długości ponad 3 km poło-
żona zostanie nowa kostka brukowa.Koszt przebudowy tej drogi to ponad 3 mln 200 tys. złotych.

Prace przy przebudowie drogi zakończą się w listopadzie
2016 roku.

Z uwagi na prace przy przebudowie drogi realizo-
wane przez Powiat Kościański, planowana w 2018 roku
przez Gminę Śmigiel wymiana wodociągów a-c w Nowej
Wsi została przyspieszona, tak, by obie te inwestycje zre-
alizować jednocześnie.

Koszt przebudowy tej drogi to blisko 3 mln 200
tys. złotych. To o ponad pół miliona mniej niż założono
we wniosku, który złożono do Programu. Dofinansowa-
nie jednego zadania ze środków Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016 – 2019 nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych
i nie może stanowić więcej niż 50% kwalifikowalnych
kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku
2017. Powiat Kościański na przebudowę tej drogi otrzy-
ma z Programu 1 mln 600 tys. złotych. Inwestycję, kwotą
820 tys. złotych, co stanowi ponad 50% wkładu własne-
go, dofinansuje również Gmina Śmigiel. Dzięki tej
współpracy wniosek złożony przez Powiat Kościański
uzyskał dodatkowe punkty przy ocenie przez komisję
konkursowa.

Wykonawcą robót budowlanych, które zakończą się
w listopadzie 2016 roku, jest firma DROMOST PLUS Sp.
z o.o. z Żabna.                                                                        hg

Nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie wyjadą
w wakacje na zagraniczne szkolenia językowe.

Projekt „Nowoczesna i proeuropejska szko-
ła”, w którym szkoła bierze udział, jest finanso-
wany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji realizującej projekt „Mobilność kadry edu-
kacji szkolnej” w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz Programu Operacyjnego
Wiedza – Edukacja – Rozwój w sektorze Edukacja
Szkolna.

Kościańskiej szkole na dwutygodniowe kursy języko-
we dla nauczycieli udało się pozyskać ponad 66 tys. złotych.
Finansowanie obejmie m.in. koszty kursu, podróży oraz za-
kwaterowania i wyżywienia. Na szkolenia na Maltę, do Ir-
landii i Austrii wyjedzie 6 nauczycieli (dwóch nauczycieli
języka niemieckiego, jeden nauczyciel języka angielskiego,
jeden nauczyciel wychowania fizycznego, jeden nauczyciel
geografii oraz jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych z
zakresu ekonomii oraz fryzjerstwa i stylizacji).

Celem projektu jest podniesie jakości pracy poprzez
nabycie nowych umiejętności lub doskonalenie nabytych

Nauczyciele będą się doszkalać
wcześniej, podniesienie kompetencji zawodowych na-
uczycieli, unowocześnienie ich warsztatu pracy, wy-
miana doświadczeń z nauczycielami z innych państw,
 nawiązanie nowych kontaktów w celu realizowania
kolejnych projektów, również z wykorzystaniem plat-
formy internetowej eTwinning oraz umocnienie wymia-
ru europejskiego szkoły oraz jej międzynarodowego
zasięgu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy projektu
otrzymają certyfikaty Europass Mobilność i Europass
Paszport Językowy.                                                         hg
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Gmina Kościan przewiduje w tym roku kolejne remon-
ty dróg. Utwardzone zostaną ulica Pogodna w Starym Lubo-
szu, ulica Różana w Starych Oborzyskach, ulice Brzozowa i
Sosnowa w Nowych Oborzyskach. Powstanie także i utwardzo-
ny zostanie szlak pieszo-rowerowy wzdłuż torów pomiędzy Bo-
nikowem i Kiełczewem. Zadania te pochłoną 110.000 zł. Do
końca roku wyremontowane zostanie także kolejne 370 mb
ulicy Leśnej w Nowym Luboszu. Prace będą polegały na prze-
budowie istniejącej nawierzchni gruntowej, jej wzmocnieniu i
pokryciu warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie. Na to zadanie Gmina Kościan zabezpieczyła
120.000 zł.

W październiku odbyły się spotkania konsultacyjne z
mieszkańcami gminy w sprawie budowy dróg w ciągu ulicy
Polnej w Kiełczewie oraz ulic Łąkowej, Polnej i Bocznej w Sta-
rych Oborzyskach. W spotkaniach uczestniczyli Wójt Gminy
Kościan, inspektor Urzędu Gminy i projektant wspomnianych
dróg. Mieszkańcy mieli możliwość  zapoznać się z projektem
przebudowy ulic i zgłosić swoje uwagi.

Remonty
dróg gminnych

Ulica Pocztowa

Ulica Wodna

Dobiega końca również przebudowa ulicy Wod-
nej i Pocztowej w Racocie wraz z budową kanalizacji
sanitarnej w ulicach Wodnej i Łąkowej w tej miejsco-
wości, która  zakończyła się we wrześniu. Wykonawcą
prac była firma STRABAG sp. z o.o. Łączny koszt inwe-
stycji, tj. przebudowy drogi i budowy kanalizacji, wyno-
si 3.995.609,07 zł. Gmina Kościan, na przebudowę uli-
cy Wodnej i Pocztowej, uzyskała dofinansowanie z bu-
dżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
w kwocie 1.581.235 zł.  Inwestycja została również zre-
alizowana dzięki pomocy partnerów: Gminy Miejskiej
Kościan, Powiatu Kościańskiego, Spółdzielni Kółek
Rolniczych z siedzibą w Kościanie oraz Tartaku Bogda-
na Michalskiego. Na budowę kanalizacji sanitarnej
Gmina uzyskała pożyczkę w wysokości 420.000 zł z
Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu z możliwością umorzenia
do 30 %.                                                                             (md)

19 października br. odbyła się w Poznaniu woje-
wódzka uroczystość wręczenia nauczycielom nagród Mini-
stra Edukacji Narodowej. Na wniosek poprzedniego Dy-
rektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzy-
skach – Romana Podgórskiego zaszczytu tego dostąpiła,
jako jedyna z terenu powiatu kościańskiego, obecna dyrek-
torka tejże placówki, a wcześniej nauczycielka matematy-
ki i informatyki – Jolanta Nowicka. W uznaniu szczegól-
nych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej wyróżnio-
no w tym roku 37 wielkopolskich nauczycieli. Serdecznie
gratulujemy!

Nagroda Ministra
Edukacji Narodowej

Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę w sprawie
pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
w kwocie 75.000 zł w formie dotacji w roku 2016 na za-
danie pn. „Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni
bitumicznej drogi wojewódzkiej Kościan - Choryń”. W
związku z tym, iż Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu zaplanował i rozpoczął remont tego od-
cinka drogi Gmina Kościan zaproponowała partycypację
w kosztach tego zadania rozszerzonego o przebudowę
chodnika od skrzyżowania drogi z Katarzynina do bu-
dynku starej szkoły na długości około 200 m w celu wy-
korzystania go w przyszłości na szlak rowerowy. W roku
2017 Gmina Kościan planuje rozpoczęcie procedury ad-
ministracyjnej związanej z budową ścieżki rowerowej z
Racotu do Choryni wzdłuż drogi wojewódzkiej W308.
Trasa ta generuje obecnie bardzo duży ruch pojazdów i
staje się bardzo niebezpieczna dla użytkowników, a
zwłaszcza coraz liczniej korzystających z niej rowerzy-
stów. Przebudowywany chodnik w Katarzyninie będzie
mógł stać się częścią tej inwestycji.                            (md)

Dotacja dla
Województwa
Wielkopolskiego

Prace remontowe chodnika w Katarzyninie

w sprawie I przetargu ustny nieograniczonego na zbycie prawa w³asnoœci nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Koœcian.
Przedmiotem zbycia s¹ trzy dzia³ki budowlane niezabudowane w Kurzej Górze przeznaczone w miejscowym planie pod tereny
mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem wprowadzenia funkcji us³ugowej. Dzia³ki s¹ nieuzbrojone. Istnieje mo¿liwoœæ przy³¹-
czenia siê do sieci energetycznej, gazowniczej, wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej. zabudowy
Pozycja nr 1: ksiêga wieczysta PO1K/00032164/9, nr dzia³ki 147/6, powierzchnia 771 m2, cena wywo³awcza 60.800 z³, wadium
5.000 z³.
Pozycja nr 2: ksiêga wieczysta PO1K/00032164/9, nr dzia³ki 147/7, powierzchnia 651 m2, cena wywo³awcza 51.300 z³, wadium
5.000 z³.
Pozycja nr 3: ksiêga wieczysta PO1K/00032164/9, nr dzia³ki 147/8, powierzchnia 668 m2, cena wywo³awcza 52.600 z³, wadium
5.000.
Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokoœci 23 %.
Przetarg odbêdzie siê w dniu  21.11.2016 r. o godz. 1100 w salce Urzêdu Gminy Koœcian ul. M³yñska 15 (wejœcie od ulicy
£¹kowej). Przystêpuj¹cy do przetargu zobowi¹zani s¹ do wp³acenia wadium w wy¿ej podanej wysokoœci najpóŸniej do 17.11.2016
r. godz. 1430 w gotówce w kasie urzêdu lub przelewem na konto Urzêdu Gminy nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006 z podaniem
numeru geodezyjnego dzia³ki, na któr¹ wadium jest wp³acone. W przypadku wp³aty wadium przelewem œrodki finansowe musz¹
w wyznaczonym terminie wp³yn¹æ na konto gminy. W przetargu mog¹ braæ udzia³ tylko osoby, które wp³aci³y wadium na
nieruchomoœæ, która jest licytowana. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Koœcian ul. M³yñska 15, pokój 21
lub telefonicznie 65-512-10-01 wew. 39 i 512-68-55, Pe³en tekst og³oszenia na stronie www.gminakoscian.pl

Wyci¹g z og³oszenia Wójta Gminy Koœcian
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w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na
zbycie prawa własności nieruchomości będących wła-
snością Gminy Kościan. Przedmiotem zbycia są dział-
ki zabudowane domkami letniskowymi i świetlicą,
położone w Nowym Dębcu. Nieruchomości położone są
na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Istnieje możliwość przyłą-
czenia się do sieci energetycznej, gazowniczej, wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej.
Pozycja nr 1: księga wieczysta PO1K/00028904/8, nr
działki 169/1, powierzchnia 662 m2, powierzchnia bu-
dynku letniskowego 45 m2, cena wywoławcza 67.000
zł, wadium 6.000 zł.
Pozycja nr 2: księga wieczysta PO1K/00028904/8, nr
działki 169/2, powierzchnia 490  m2, powierzchnia bu-
dynku letniskowego 45 m2, cena wywoławcza 55.000
zł, wadium 6.000 zł.
Pozycja nr 3: księga wieczysta PO1K/00028904/8, nr
działki 169/3, powierzchnia 400 m2, powierzchnia bu-
dynku świetlicy 65 m2, cena wywoławcza 45.000 zł,
wadium 5.000 zł.
Pozycja nr 4: księga wieczysta PO1K/00028904/8, nr
działki 169/4, powierzchnia 300 m2, powierzchnia bu-
dynku letniskowego 45 m2, cena wywoławcza 37.000
zł, wadium 4.000 zł.
Pozycja nr 5: księga wieczysta PO1K/00028904/8, nr
działki 169/5, powierzchnia 202 m2, powierzchnia bu-
dynku letniskowego 45 m2, cena wywoławcza 25.000
zł, wadium 3.000 zł.
Pozycja nr 6: księga wieczysta PO1K/00028904/8, nr
działki 169/6, powierzchnia 237 m2, powierzchnia bu-
dynku letniskowego 45 m2, cena wywoławcza 29.000
zł, wadium 3.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu  28.11.2016 r. o godz.
1000 w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska
15 (wejście od ulicy Łąkowej). Przystępujący do prze-
targu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej
podanej wysokości  najpóźniej do 24.11.2016 r. godz.
1430 w gotówce w kasie urzędu lub przelewem na konto
Urzędu Gminy nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006
z podaniem numeru geodezyjnego działki, na którą
wadium jest wpłacone. W przypadku wpłaty wadium
przelewem środki finansowe muszą w wyznaczonym
terminie wpłynąć na konto gminy. W przetargu mogą
brać udział tylko osoby, które wpłaciły wadium na nie-
ruchomość, która jest licytowana. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyń-
ska 15 pokój 21 lub telefonicznie 65-512-10-01 wew.
39 i 512-68-55. Pełen tekst ogłoszenia na stronie
www.gminakoscian.pl

Wyciąg z ogłoszenia
Wójta Gminy Kościan

Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Kościanie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie

Klub Strzelecki w Widziszewie
zapraszają na

XVI MISTRZOSTWA
GMINY KOŚCIAN

i POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
W STRZELANIUZ WIATRÓWKI

które odbędą się 11 listopada 2016 r. od godz. 14.00
na strzelnicy sportowej w Widziszewie.

Serdecznie zapraszamy.
Dla wszystkich słodki poczęstunek,

dla najlepszych nagrody.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kościan miało
miejsce ogłoszenie dwóch stypendystek Stowarzyszenia
Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Stypendium
roczne otrzymała Weronika Kośmider, mieszkanka Wit-
kówek, absolwentka Gimnazjum im. Polskich Olimpijczy-
ków w Racocie, obecnie uczennica klasy I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, laureatka
w roku 2016 Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i
uczestniczka etapu ogólnopolskiego konkursu „Poznaje-
my Parki Krajobrazowe Polski”. Jej zainteresowania to
biologia, muzyka, film i japonistyka. Po ukończeniu li-

Stypendyści Chłapowskiego
ceum planuje studia medyczne. Stypendium roczne otrzy-
mała również mieszkająca w Widziszewie Patrycja Ko-
złowska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego
im. Oskara Kolberga w Kościanie. W roku 2015 zajęła I
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kapel Ludowych, II
miejsce w Konkursie Młodych Dudziarzy i Skrzypków oraz
II miejsce podczas Festiwalu Folkloru Polskiego. Patry-
cja najchętniej gra na skrzypcach, ale interesuje ją rów-
nież fotografowanie zwierząt oraz historia starożytna. W
przyszłości planuje studia archeologiczne. Gratulujemy i
życzymy powodzenia w realizacji planów i marzeń. (md)

W XXXI  Biegach Przełajowych im. Dezyderego Chła-
powskiego, które odbyły się w Turwi 1 października br., wzię-
ło udział ponad 650 biegaczy, w tym 102 w biegu głównym na
10 km. Po raz pierwszy w biegu głównym zastosowano elek-
troniczny pomiar czasu. W klasyfikacji generalnej biegu
głównego zwyciężył reprezentant Ukrainy Paweł Olijnyk w
czasie 33 minut,  przed swoim rodakiem Witalijem Maryny-
czem. Trzecie miejsce zajął Łukasz Wróbel z Wirów. Na miej-
scu czwartym uplasował się Daniel Bosy, reprezentujący
Sanę Kościan. Klasyfikację kobiet wygrała Ukrainka Ana-
stazja Duszkiewicz, reprezentująca klub Achilles Leszno
(czas 37,56), druga też była Ukrainka Swetlana Olijnyk, a
miejsce trzecie zajęła kościanianka Iza Banaszczak z TGV
Running Team.

W poszczególnych kategoriach biegów młodzieżowych
triumfowali - rocznik 2010 i młodsi: Nikola Pawlak (ZS 2
Kościan) i Tymon Gendera (Gostyń), roczniki 2008-2009: Ewe-
lina Szłapka i Bartosz Świątkowski (oboje SP Racot), roczni-
ki 2006-2007: Faustyna Szłapka (ZS Nochowo) i Kajetan Woj-
ciechowski (SP Racot), rocznik 2004-2005: Jagoda Musielak i
Norbert Musielak (oboje SP Książ Wlkp.), roczniki 2002-2003:
Anna Losy (ZS Sobótka) i Jan Skrzypczak, rocznik 2001: Alek-

Biegi Chłapowskiego w Turwi
sandra Losy (ZS Sobótka) i Bartosz Sobczyk (Mochy), rocz-
nik 2000 i starsi: Joanna Mądra (ZSP Śrem) i Bartosz Losy
(Sobótka).

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali okolicznościo-
we dyplomy, napoje i posiłek, uczestnicy biegu głównego pa-
miątkowe koszulki i medale, a najlepsi w poszczególnych
kategoriach puchary i nagrody ufundowane ze środków Gmi-
ny Kościan i Sany Kościan. Zawody uzyskały ponadto wspar-
cie finansowe Zespołu Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu. Imprezę zor-
ganizowali Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan i Lu-
dowy Klub Sportowy Sana w Kościanie, przy wsparciu Po-
wiatowego Stowarzyszenia LZS w Kościanie, Instytutu Ba-
dań Środowiska Rolniczego i Leśnego Stacja Badawcza w
Turwi, Szkoły Filialnej w Turwi, Klubu Sportowego Tur Tu-
rew oraz Zakładu Rzeźnicko-Wędliniarskiego Zbigniewa Do-
magały z Turwi. Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwali po-
licjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, zabez-
pieczenie medyczne zapewniła firma M&K MED.  oraz OSP
w Spytkówkach i Racocie.                                                     (ao)

Dnia 17 września 2016 r. przy remizie w Starych Obo-
rzyskach została poświęcona druga, nowa część remizy oraz
duża drewniana rzeźba św. Floriana – patrona strażaków.
Rzeźbę wykonał ludowy artysta z Bukówca Górnego – Jerzy
Sowijak, a zadaszenie figury oraz położenie kostki wykonali
strażacy OSP Stare Oborzyska. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Starych Oborzyskach  postawiając figurę swojego opieku-
na chciała upiększyć wizerunek niedużej remizy i krajobraz
swojej wioski. Na uroczystość przybyli goście z gminy Ko-
ścian wraz z Zastępcą Wójta – Mirosławem Dudą, a także
Starosta Kościana – Bernard Turski, przedstawiciel PSP
Kościan – Jacek Donaj, dyrektor Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Starych Oborzyskach – Jolanta Nowicka, przedstawi-
ciele okolicznych jednostek OSP, mieszkańcy wioski, a także
sześcioosobowa delegacja czeskich strażaków z Bohdalova,
którzy od 2009 roku współpracują z OSP w St. Oborzyskach.
W nowej części remizy można było obejrzeć liczne puchary,

Święty Florian w Oborzyskach
nagrody i dyplomy prężnie rozwijającej się jednostki w St.
Oborzyskach. Oglądano także zdjęcia obrazujące powsta-
nie rzeźby św. Floriana.                                                     (pm)
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek 14
października br. w sali Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie
odbyła się miejska uroczystość oświatowa. Burmistrz
Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem
złożyli życzenia i gratulacje nauczycielom oraz pra-
cownikom oświaty.

Burmistrz Miasta Kościana pogratulował od-
znaczonym pedagogom i podziękował za kształcenie i
wychowywanie kościańskich dzieci i młodzieży. 17 osób
uzyskało odznaczenia, 3 osoby medale Komisji Edu-
kacji Narodowej. Brązowym Krzyżem Zasługi uhono-
rowana została Beata Stasińska – nauczycielka ZS3
Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Hali-
na Lewandowska – nauczycielka ZS1, Małgorzata Jur-
ga - nauczycielka ZS2, Lidia Jaworska, Małgorzata
Manujłow i Krzysztof Żuchowski – nauczyciele ZS4,
Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali na-
uczyciele: Elżbieta Bartkowiak-Chomska, Elżbieta
Garsztka-Firlej, Beata Kluczyńska, Aneta Hermanow-
ska, Agnieszka Pietrzyńska z ZS1, Barbara Bąk z ZS4
oraz Robert Padurek – z I LO, natomiast Brązowe
Medale za Długoletnią Służbę uzyskali: Wioleta Bor-
da – nauczycielka ZS1 oraz Joanna Głowacka-Wieczo-
rek, Magdalena Kostrzewa i Piotr Maluśki - nauczy-
ciele I Liceum Ogólnokształcącego.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróż-
nieni zostali nauczyciele: Joanna Klupsch – wicedy-
rektor ZS3, Maciej Zielonka – nauczyciel ZS4 oraz
Natalia Danielczyk – wicedyrektor I LO.

Uroczystość była również okazją do wręczenia
nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
nej i wychowawczej dyrektorom i nauczycielom ko-
ściańskich szkół i przedszkoli. W tym roku Nagrodą
Specjalną Burmistrza Miasta Kościana wyróżnieni
zostali: Małgorzata Ratajczak – dyrektor, Iwona Ko-
ściańska – Dudziak wicedyrektor oraz Halina Kostec-
ka-Bernacka nauczycielka Zespołu Szkół nr 1, Beata
Szczepaniak – dyrektor, Karolina Woźniak i Agniesz-
ka Hordecka nauczycielki Zespołu Szkół nr 2, Izabela
Korzeniowska – dyrektor, Irena Grześkiewicz wicedy-
rektor i Izabela Woźniak nauczycielka Zespołu Szkół
nr 3, Emilia Grajewska-Banaszak – dyrektor, Regina
Szymkowiak i Krzysztof Żuchowski – nauczyciele Ze-
społu Szkół nr 4, Małgorzata Andersz – dyrektor, Anna
Kwaśniewska i Adam Rogalla nauczyciele I LO, Izabe-
la Hoffmann - dyrektor oraz Natalia Majorczyk na-
uczycielka Samorządowego Przedszkola nr 1, Beata
Zielonka – dyrektor oraz Aleksandra Szczerbal nauczy-
cielka Samorządowego Przedszkola nr 2, Aleksandra
Bartkowiak – dyrektor i Magdalena Szymańska na-
uczycielka Samorządowego Przedszkola nr 3, Henry-
ka Frąckowiak – dyrektor oraz Renata Kobus nauczy-
cielka Samorządowego Przedszkola nr 4.

Uroczystość uświetnił program artystyczny dzie-
ci i młodzieży z Zespołu Szkół nr 4.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga i Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana Maciej Zie-
lonka złożyli życzenia i gratulacje odznaczonym kościań-
skim nauczycielom

Dzień
Edukacji
Narodowej

Burmistrz Miasta Kościana, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Kościana oraz Wójt Gminy Kościan i Przewodniczą-
cy Rady Gminy Kościan zapraszają na uroczyste obchody
Święta Niepodległości:

6 listopada 2016r. (niedziela)
godz. 18.00 - Koncert z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości - Orkiestra Wojskowa z Żagania pod dy-
rekcją Kapelmistrza st. chor. sztab. Adama Dudzika wraz
z solistami: Katarzyną Kucharz – sopran koloraturowy,
Jagodą Mikołajczyk – mezzosopran, Szymonem Rze-
szowskim – tenorem i konferansjerem Teresą Zima, sala
Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11, wstęp
wolny,

11 listopada 2016 r. (piątek) Święto Niepodległości
godz. 10.30 - Msza Święta w Intencji Ojczyzny w Ko-
ściele farnym pw. NMP Wniebowziętej,

godz. 11.30 – Uroczystości patriotyczne z udziałem
Kompanii Honorowej 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciw-
lotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Nie-
podległościowy Apel Pamięci z salwą honorową, złożenie
wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej, opra-
wa muzyczna Orkiestra Dęta „Ton”, Rynek,

godz. 10.00-15.00 – Uroczystościom towarzyszyć będzie
prezentacja na kościańskim Rynku sprzętu wojskowego,
a także wystawa okolicznościowa w muzeum regionalnym
w ratuszu oraz wydawanie grochówki z kuchni polowej,

godz. 17.00 – Koncert zespołu ADALBERT CONSORT,
sala Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11,
wstęp wolny.

Święto
Niepodległości

Zwracamy się do mieszkańców Kościana z prośbą
o udekorowanie w dniu Narodowego Święta Niepodległo-
ści swoich domów biało-czerwonymi flagami. Przyłączcie
się Państwo do uczczenia niepodległości wywalczonej przez
naszych przodków i dajcie wyraz pamięci o bohaterach
tamtych wydarzeń.

Miasto
w barwach
narodowych

W niedzielę 23 października br. w 77. rocznicę pu-
blicznych egzekucji przez hitlerowskiego najeźdźcę pod
ratuszem w Kościanie, samorządowcy Kościana oddali
hołd pomordowanym w październiku i listopadzie 1939
roku mieszkańcom Kościana i Ziemi Kościańskiej.

Akcja „Zapal znicz pamięci”, która po raz pierwszy
była zorganizowana w 2009 r., polega na zapaleniu zniczy
w miejscach pamięci narodowej na terenie dawnych ziem
wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej. Inicjatorem akcji
jest Radio Merkury Poznań i IPN, a odbywa się pod patro-
natem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Woje-
wody Wielkopolskiego.

Inicjatywa obywatelska w swoim założeniu ma
pomagać mieszkańcom Wielkopolski pielęgnować pamięć
historyczną lokalnej społeczności.

Organizatorzy zachęcają, by w tych dniach zapalić
znicze w miejscach kaźni Polaków. Chodzi o upamiętnie-
nie osób, które zostały zamordowane na terenach wcielo-
nych w 1939 roku do III Rzeszy. Akcja ta ma uświadomić
skalę zbrodni z jesieni 1939 roku przez upamiętnienie
konkretnych osób. W masowych morderstwach ginęła in-
teligencja, lokalni politycy, ziemianie, osoby duchowne i
przy okazji zapalenia znicza można próbować uświado-
mić sobie jak wiele straciła Polska.

Zapal Znicz Pamięci

Na Kwaterze Obrońców Ojczyzny na starym cmen-
tarzu parafialnym wymieniona została nawierzchnia
trawnikowa, wykonano także nowe nasadzenia. Środki w
kwocie ponad 23 tys. zł na zadanie zagospodarowania zie-
leni wraz z instalacją systemu nawadniania na kwaterze
wojennej pochodzą od Wojewody Wielkopolskiego na pod-
stawie porozumienia z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie po-
wierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wo-
jennych. Przedsięwzięcie obejmowało montaż systemu na-
wadniającego typu podsiąkowego w postaci sieci linii kro-
plujących wraz ze sterowaniem i czujnikiem wilgotności
podłoża. Wymieniono trawnik dywanowy na powierzchni
310 m2. Nasadzono nowe krzewy iglaste – 14 szt. żywot-
ników zachodnich w odmianie szmaragd.

Kwatera
Obrońców Ojczyzny
z nową nawierzchnią
trawiastą i nasadzeniami

Środki na zagospodarowanie zieleni przy Kwaterze Obroń-
ców Ojczyzny przekazał Wojewoda Wielkopolski

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że po 25.10. br. rozpoczną się roboty zwią-
zane z przebudową ul. Podgórnej. Zostanie wprowadzona
tymczasowa organizacja ruchu w ul. Podgórnej i ulicach
sąsiadujących. Przepraszamy za utrudnienia.

Przebudowa
ul. Podgórnej
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Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o czwartym

nieograniczonym przetargu ustnym

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej i katastru nieruchomości oraz po-
wierzchnia nieruchomości: Nieruchomość zapisa-
na w Księdze Wieczystej numer PO1K/00027530/8,
obejmująca działkę numer geodezyjny 3912 o po-
wierzchni 0,0998 ha.
2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomo-
ści do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wie-
czyste: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Cena wywoławcza: 55 000,00 zł.
4. Termin i miejsce przetargu: 30 listopada
2016r. o godzinie 9.00, Urząd Miejski Al. Kościuszki
22 Kościan, pokój nr 203.
5. Wysokość wadium: 11 000,00 zł.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i pu-
blikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna treść ogło-
szenia została opublikowana na stronie interneto-
wej http://www.koscian.pl/ i w Biuletynie Informacji
Publicznej http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/oglosze-
nie-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomosciami-za-
gospodarowanie-przestrzenne.html oraz wywieszona
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
7. Dane teleadresowe, pod którymi można
uzyskać szczegółowe informacje dotyczące prze-
targu: Urząd Miejski Kościana Wydział Gospodarki
Przestrzennej i Mienia Gminnego Al. Kościuszki 22,
64 – 000 Kościan, telefon (65) 512 11 11 wew. 304.

W kościańskich szkołach, jak co roku, prowadzone
są dodatkowe programy profilaktyczne dla uczniów.
Uczniowie klas pierwszych gimnazjów i I LO z Kościana
od października mogą wziąć udział w programie profilak-
tyki uzależnień pn. „Między nami”. Program ma rozwijać
umiejętności komunikacyjne i społeczne, ułatwiające funk-
cjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z problemami i
trudnościami, uczyć komunikacji, niezależnego podejmo-
wania decyzji i asertywności, tolerancji i współdziałania
w grupie, prezentowane są wartości osobowe i rodzinne.
Podczas zajęć przybliżane są informacje o nałogach i ich
szkodliwości. Szczegóły na temat zajęć w szkołach, do któ-
rych uczęszczają Państwa dzieci.

Programy profilaktyki
w szkołach

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Kościana w
czwartek 29 września br. radni podjęli szereg uchwał.
Uchwalono m.in. udzielenie Powiatowi Kościańskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 250
tys. zł na zadanie modernizacji i dostosowania do aktual-
nych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala, etap
I - dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii no-
worodka, reumatologicznego i ginekologiczno –położnicze-
go. Rada wyraziła zgodę na przyjęcie wyników kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana oraz przy-
jęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej
Kościan. Przystąpiono też do sporządzania zmiany Stu-

Z sesji Rady Miejskiej Kościana
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kościana, zmieniono także Wielolet-
nią Prognozę Finansową i uchwałę budżetową na 2016r.
W pierwszej części posiedzenia wręczono akt nadania sty-
pendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego
Chłapowskiego, przedstawiono także sprawozdanie z dzia-
łalności Związku Międzygminnego Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów „Selekt” za 2015r., sprawozdanie z or-
ganizacji w 2016 roku letniego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży oraz informację o organizacji w roku szkolnym
2016/17 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę
Miejską Kościan. Pełna treść uchwał na stronie BIP.

W środę 19 października br. na cmentarzu komu-
nalnym w Kościanie odbyło się uroczyste poświęcenie zie-
mi, w której złożono szczątki ludzkie z dawnego cmenta-
rza, położonego przy Kościele pw. Bożego Ciała, odkryte
podczas prac budowlanych przy ILO w Kościanie.

Pokropek odprawił ks. dziekan Paweł Skrzypczak,
modląc się w intencji zmarłych. Burmistrz Michał Jurga
wyjaśnił okoliczności przeniesienia do mogiły zbiorowej
na cmentarzu komunalnym pochówków 1086 osób ekshu-
mowanych podczas prac budowlanych za liceum. Badania
archeologiczne i antropologiczne wykazały istnienie na
tym terenie cmentarza od czasów średniowiecza do końca
XVIII w. Największy odsetek pochowanych osób przypa-
dał na koniec XVIIIw. Prawie 43 % szczątków stanowiły
dzieci i osoby młodociane.

Do wspólnej mogiły na cmentarzu komunalnym
złożono 50 skrzyń z kośćmi ludzkimi.

Poświęcono
zbiorową mogiłę

Burmistrz Michał Jurga z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem, Wi-
ceprzewodniczącą Rady Alicją Brzozowską oraz dyrek-
torką ILO Małgorzatą Andersz i wicedyrektor Natalią
Danielczyk złożyli wiązanki kwiatów oraz znicze.

Samorządowcy Kościana i dyrekcja ILO oddali cześć pa-
mięci zmarłych, którzy spoczęli w zbiorowej mogile

W środę 5 października br. przez Kościan pobiegli
żołnierze przeciwlotnicy z 4. Zielonogórskiego Pułku Prze-
ciwlotniczego z Czerwieńska, którzy sztafetą przemierzali
trasę z Sulęcina do Leszna. W Kościanie dołączyła do nich
młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolber-
ga i wspólnie dotarli na kościański rynek, aby wraz z samo-
rządowcami złożyć kwiaty pod ratuszem. Złożeniem wiąza-
nek kwiatów i zniczy na rynku pod Tablicami Pamięci po-
mordowanych mieszkańców Ziemi Kościańskiej uhonorowali
ofiary publicznych egzekucji w Kościanie oraz żołnierzy Na-
rodowej Organizacji Wojskowej Inspektoratu w Kościanie
oraz żołnierzy Batalionu Obrony Narodowej „Kościan”.

Kolejnego dnia, rozpoczynając następny dzień szta-
fety, w czwartek 6 października br. o. godz. 9.00, przeciw-
lotnicy, samorządowcy i delegacja Zespołu Szkół nr 1 zło-
żyli wiązanki kwiatów na Placu Paderewskiego pod Po-
mnikiem Powstańców Wielkopolskich. Żołnierze pobiegli
dalej ul. Bernardyńską, Nacławską w kierunku Gostynia. 

Wspólne zdjęcie biegnących w sztafecie żołnierzy i uczniów
I LO

Sztafeta Przeciwlotników
5 i 6 października w Kościanie

W sobotę 1 października 2016 r. na strzelnicy LOK
rozegrany został Międzyosiedlowy Turniej w Strzelaniu o
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana. W
zmaganiach strzeleckich, w których udział wzięły repre-
zentacje wszystkich osiedli, zwyciężyli: I miejsce i puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana wywalczyło

Turniej Rad Osiedli w Strzelaniu
osiedle Wolności, II miejsce zdobyło osiedle Gurostwo, a
III miejsce na podium - osiedle Konstytucji 3 Maja.

Wyłoniono także najcelniejszych strzelców. Wśród
kobiet najlepsza była Dorota Graf, najlepszy wśród męż-
czyzn okazał się Robert Sekuła. Mistrzostwa organizo-
wało osiedle Jagiellońskie.

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 24
listopada 2016 r. odbędzie się przetarg nieograniczony ustny na wydzierżawienie na okres 3 lat gruntu
znajdującego się na nieruchomości w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14 (wjazd od ulicy Kosynierów).
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i
Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg tel.
65 512 28 75.
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Występy tancerzy ze Szkoły Tańca „Poezja”, pokaz
karate, występy szkolnej grupy fitness, a wieczorem mecz
piłki nożnej rozegrany między uczniami Zespołu Szkół im.
F. Ratajczaka oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Oska-
ra Kolberga a samorządowcami Ziemi Kościańskiej – to
tylko niektóre atrakcje, które czekały na zaproszonych
gości i mieszkańców powiatu kościańskiego podczas otwar-
cia hali sportowo – widowiskowej w Kościanie.

Oficjalne otwarcie tej powiatowej inwestycji odby-
ło się w czwartek, 13 października 2016 roku.

- Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym dla samo-
rządów Powiatu Kościańskiego oraz Miasta Kościana, ale
również dla całej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Franciszka Ratajczaka oraz mieszkańców
miasta i powiatu. Otwieramy dziś największą i najważ-
niejszą inwestycję ostatnich lat, piękną i nowoczesną halę
sportowo – widowiskową – powiedział Starosta Kościań-
ski Bernard Turski, witając gości zaproszonych na ofi-
cjalną uroczystość.

Największa hala sportowa
w powiecie otwarta

Starosta podczas swojego wystąpienia przypo-
mniał, że plany budowy hali sportowej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Ko-
ścianie narodziły się już dziesięć lat temu. Ogłoszono kon-
kurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, który
wygrała firma COMPLEX – PROJEKT z Kościana. Nie-
stety trudna sytuacja ekonomiczna na kilka lat wstrzy-
mała plany budowy hali. Na przełomie 2014 i 2015 roku
odświeżono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę oraz
wybrano wykonawcę hali firmę POSBAU S.A. z Pozna-
nia. W lutym przekazano plac budowy i rozpoczęto półto-
raroczny okres budowy hali sportowo – widowiskowej.

B. Turski podziękował też wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania hali. Szczególe słowa podzięko-
wań skierował do Burmistrza Michała Jurgi, który był
współgospodarzem imprezy. Specjalne podziękowania dla
Marszałka Marka Woźniaka złożył na ręce Mariusza Ku-
biaka, kierownika Oddziału Sportu w Urzędzie Marszał-
kowskim w Poznaniu. Listy z podziękowaniem otrzymali

także: Izabela Wrześniewska z firmy COMPLEX – PRO-
JEKT, Krzysztof Pięta z firmy POSBAU, Władysław Su-
chora z firmy BUDOMONT, dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie Małgo-
rzata Durek oraz pracownicy Wydziału Organizacyjno –
Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, którego dokonali
włodarze Powiatu Kościańskiego oraz Miasta Kościana,
ksiądz dziekan Paweł Skrzypczak w towarzystwie księży,
którzy uczą religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.
F. Ratajczaka w Kościanie, dokonał poświęcenia obiektu.

Podczas imprezy zaprezentowali się m.in. ucznio-
wie ZSP im. F. Ratajczaka – dziewczyny tańczące z piłka-
mi i pomponami oraz wokalistki, tancerze ze Szkoły Tań-
ca „Poezja” oraz zawodnicy z Klubu Karate Gottsu.

Wszyscy oficjalni goście oraz uczniowie ZSP w Ko-
ścianie, którzy uczestniczyli w oficjalnym otwarciu hali
otrzymali specjalny upominek przygotowany przez Sta-
rostwo Powiatowe w Kościanie – piłeczkę z napisem
„Otwarcie hali sportowo – widowiskowej w Kościanie”.

Wieczorem drzwi hali otwarte zostały dla wszyst-
kich mieszkańców powiatu kościańskiego. Chętnych do ki-
bicowania w meczu samorządowcy kontra uczniowie nie
brakowało. Wszyscy kibice otrzymali specjalnie przygoto-
wane na tę okazję krówki, natomiast najmłodsi balonki.

Do historii, jako pierwszy strzelec gola na hali spor-
towo – widowiskowej, zapisał się Michał Samoląg, który
wbił piłkę do bramki uczniów już w pierwszej minucie
meczu.

Po zaciętej walce górą okazali się uczniowie, któ-
rzy pokonali samorządowców 5-4. Puchary kapitanom
drużyn Szymonowi Buchertowi oraz Krzysztofowi Rau
wręczył obecny na meczu Wicestarosta Kościański Stefan
Stachowiak.

Całkowity koszt budowy i wyposażenia hali wy-
niósł 7 mln złotych, a wliczając koszty budowy infra-
struktury towarzyszącej (w tym m. in. drogi, odwodnie-
nia terenu, parkingów, zagospodarowanie terenu) – po-

 Zaproszonych gości przywitał Starosta Kościański Bernard
Turski.

Urocztysego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): Paweł Buksalewicz, Stefan Stachowiak, Michał Jurga, Bernard Tur-
ski, Piotr Ruszkiewicz.

Uroczystość otwarcia hali uświetnił występ tancerzy ze Szko-
ły Tańca “Poezja”.

Hala to największa powiatowa inwestycja zrealizowana w latach 2015 – 2016.

 W meczu udział wzięli uczniowie ZSP w Kościanie, I Li-
ceum w Kościanie, samorządowcy Powiatu Kościańskiego i
Miasta Kościana oraz pracownicy obu urzędów.
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nad 7 mln 650 tys. zł. Wkład samorządu Powiatu Ko-
ściańskiego to 3 mln 850 tys. złotych, Miasta Kościana
2 mln złotych, Ministerstwa Sportu i Turystyki 1,8 mln
złotych.

Hala sportowo – widowiskowa w Kościanie ma
powierzchnię 2341 m kw. Boisko główne natomiast 1067
m kw. Parametry boiska oraz liniowanie umożliwią pro-
wadzenie rozgrywek w wielu dyscyplinach takich jak:
siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna. Ko-
tary grodzące pozwolą zaś na niezależne ćwiczenia w
mniejszych grupach. Na wyposażeniu hali znajduje się
także mobilna mata do gry w badmintona. Widzowie
mogą zająć 465 ponumerowanych miejsc na siedziskach.
Poza salą główną w obiekcie znajduje się jeszcze jedna
sala z podłogą z drewna bukowego oraz dwie salki z
podłogą o nawierzchni PCW. Z myślą o publiczności wy-
posażono obiekt w szatnie. Przygotowano również miej-
sce dla tzw. małej gastronomii. Łazienki dla zawodni-
ków, sanitariaty sportowców i widowni zostały wyposa-
żone w urządzenia ze stali nierdzewnej. Cały obiekt,
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz oświetlają lampy
LED-owe.

Na terenie wokół budynku wyznaczono 79 miejsc
parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i 3
dla autobusów.

Z myślą o niepełnosprawnych widzach wyzna-
czono 4 miejsca na płycie boiska przed widownią. Jest
także łazienka w ciągu pomieszczeń szatniowych, WC
przy szatni oraz wspomniane wyżej miejsca parkingo-
we.

Dzięki dużej widowni oraz doskonałej akustyce
będą mogły się tu odbywać widowiska sportowe, kultural-
ne i koncerty.                                                                           hg

Trybuny podczas oficjalnego otwarcia zapełnili uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.

Wynik meczu samorzadowcy kontra uczniowe ważył się nie-
mal do ostatniej minuty.

Mieszkańcy Kościana, którzy przyszli kibicować piłkarzom
częstowani byli specjalnie przygotowanymi na tę okazję
krówkami. Najmłodsi otrzymali baloniki.

Powiat kościański widziany oczami dziecka oka-
zał się niezwykle kolorowy i radosny. Na konkurs ogłoszo-
ny przez Starostwo Powiatowe w Kościanie wpłynęło 300
prac. Jury, któremu przewodniczył Starosta Kościański
Bernard Turski,  wybrało 13 najlepszych, które ozdobią
karty kalendarza na rok 2017.

Wyróżnione dzieci wraz z opiekunami zaproszono w
poniedziałek, 10 października 2016 roku, do Starostwa Po-
wiatowego w Kościanie, gdzie Wicestarosta Kościański Ste-
fan Stachowiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kościań-
skiego Paweł Buksalewicz podziękowali im za udział w kon-
kursie, pogratulowali talentu oraz wręczyli nagrody.

Konkurs „Powiat kościański oczami dziecka” ad-
resowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu
powiatu. Celem konkursu było wyłonienie 12 prac, które
ozdobią powiatowy kalendarz na rok 2017. Jury po dłu-
gich i burzliwych obradach wybrało 13 prac. Trzynasta
grafika przedstawiająca najpiękniejsze i najbardziej in-
teresujące miejsca z terenu całego powiatu umieszczona
zostanie na okładce.                                                            hg

Kolorowy
powiat
kościański

Nagrody wyróżnionym dzieciom wręczył Wicestarosta Ko-
ściański Stefan Stachowiak oraz Przewodniczący Rady
Powiatu Kościańskiego Paweł Buksalewicz.

Lena Radoła - Wieża Ciśnień w Kościanie

 Przemysław Dziubałka - Opactwo Benedyktynów w LubiniuSandra Sobkowiak - Pałac w Czempiniu

Wyróżnione dzieci:

Kacper Józefowski, Powiat kościański na puzzlach
Jagoda Kuczyńska, Wieża Ciśnień w Kościanie
Wojciech Sikora, Dudziarze w Starym Gołębinie
Emilia Wierzejewska, Dom Masztalerza w Kościa-
nie
Przemysław Dziubałka, Opactwo Benedyktynów
 w Lubiniu
Mariusz Frąckowiak, Wiatraki w Śmiglu
Lena Radoła, Wieża Ciśnień w Kościanie
Liliana Nowaczyk, Kolejka parkowa w Cichowie
Marta Brygier, Pałac w Racocie
Nicole Grześko, Śmigielska Kolejka Wąskotorowa
Filip Biszof, Ruiny kościoła św. Marcina w Gryży-
nie
Julia Dziubałka, Kościański ratusz
Sandra Sobkowiak, Pałac w Czempiniu

Zakończono prace przy przebudowie drogi powia-
towej przy pl. Wolności w Kościanie.

Prace  objęły odcinek od ulicy Maya do ulicy Sien-
kiewicza. W ramach inwestycji wzmocniono pobocza,
dzięki czemu możliwe jest w tych miejscach bezpiecz-
ne zatrzymanie samochodu. Na chodniku ułożono na-
tomiast kostkę betonową.

Całkowity koszt tej powiatowej inwestycji to
ponad 74 tys. złotych. Wykonawcą prac była Firma
Usługowo – Handlowa Michał Kubiak z Kościana.  ps

Zakończono remont drogi
przy Placu Wolności w Kościanie

Koszt prac przy przebudowie tej drogi to ponad 74 tys. złotych.
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