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Inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej w Ra-
cocie” dostała szansę na dofinansowanie ze środków
zewnętrznych unijnych. W roku 2010 r. Gmina Kościan
złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Po-
znaniu na dofinansowanie przebudowy drogi z fundu-
szy unijnych w ramach działania „Poprawa dostępno-
ści do regionalnego i ponadregionalnego układu drogo-
wego” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013.
Wniosek uzyskał pozytywna ocenę merytoryczną, lecz
ze względu na niewystarczające środki finansowe pro-
jekt w roku 2010 nie uzyskał dofinansowania (Gmina
Kościan zajęła 17 miejsce listy rezerwowej). Jednakże
w związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji
programu WRPO na lata 2007-2013 oraz jak najlep-
szym wykorzystaniem środków w ramach mijającej per-
spektywy finansowej zaistniała możliwość pozyskania
środków na realizację przedmiotowego projektu w roku
2016 r. W dniu 7 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do
dofinansowania trzech projektów znajdujących się na

Racot ul. Szkolna

Ulica Szkolna w Racocie
liście rezerwowej, w tym projektu przebudowy ulicy
Szkolnej w miejscowości Racot, złożonego przez Gminę
Kościan. Podpisanie umowy o dofinansowanie z Zarzą-
dem Województwa Wielkopolskiego oraz rozliczenie pro-
jektu ma nastąpić do końca czerwca br. Gmina Kościan
otrzyma zwrot kosztów inwestycji  w wysokości
1 346 393,81 zł.

Przypomnijmy, że przebudowa ulicy Szkolnej w Ra-
cocie miała miejsce w roku 2010 i polegała na modernizacji
drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ra-
mach zadania przebudowano jezdnię o długości 0,773 km i
szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki granitowej oraz
wykonano chodniki, miejsca parkingowe i zjazdy z kostki
betonowej brukowej typu starobruk. Ponadto zmodernizo-
wano odwodnienie drogi, wybudowano oświetlenie uliczne
oraz przebudowano linię energetyczną. Inwestycja obejmo-
wała również przebudowę wejścia do szkoły podstawowej.
Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: Fir-
ma Usługowo-Handlowa Jacek Kubiak i Firma Usługowo-
Handlowa Michał Kubiak z  Kościana. Całkowita wartość
robót wyniosła 1 997 813,54 zł brutto.                     (asz-k)

Wójt Gminy Kościan
serdecznie zaprasza na koncerty w ramach Festiwalu „Zakochani w Surzyńskim”,

które odbędą się
14 maja 2016 r. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyskoci oraz

15 maja 2016 r. w kościele pw.  Św. Barbary w Gryżynie.

Kolejną planowaną przez Gminę Kościan inwestycją
jest przebudowa drogi gminnej nr 579534P łączącej przy-
siółki Granecznik i Ignacewo z Chorynią i drogą wojewódzką
nr 308. Droga objęta przebudową posiada nawierzchnie
tłuczniową. Projektuje się wykonanie na odcinku ok 3 km
nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości 4,0 m, mijanki
oraz wjazdy do posesji i na pola. 14 kwietnia br. Gmina
Kościan złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Wielkopolskiego wniosek o przyznanie pomocy na ope-
rację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szaco-
wany koszt całkowity inwestycji wynosi 1.794.888,34 zł, z
czego Gmina Kościan wnioskuje o przyznanie dotacji w
wysokości 944.186 zł.                                                       (ks)

Przebudowa drogi
Granecznik
- Ignacewo- Choryń

Gmina Kościan przystępuje do realizacji przedsię-
wzięcia, które obejmuje przebudowę drogi Nacław – Ku-
rza Góra na długości 1352 mb. Obecnie droga ta jest w
złym stanie technicznym, posiada nawierzchnię gruntową
z licznymi wybojami, a jej szerokość wynosi 3,5 – 4,0 m.
Zaprojektowana droga będzie posiadała nawierzchnię o
szerokości 4,0 m z betonu asfaltowego oraz pobocza
wzmacniane warstwą kruszywa na szerokości 0,5 m z
obu stron jezdni. Na przebudowę drogi gmina uzyskała
dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskie-
go w formie dotacji celowej w kwocie 102.500 zł na budo-
wę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o
szerokości 4 m. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu nie-
ograniczonym złożyło Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic sp. z
o.o. z Leszna. Całkowity koszt zadania wyniesie
526.478,34 zł. Przewidywany termin zakończenia prac –
koniec sierpnia br.                                                             (ks)

Przebudowa drogi
Nacław – Kurza Góra

Wójt Gminy Kościan
przypomina, że 15 maja
upływa termin II raty

podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości
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Miasto Koœcian

Już po raz 30. Kościan obchodzić będzie święto mia-
sta. Do wspólnej zabawy zapraszamy w dniach 3-5 czerw-
ca br. Wśród wielu ciekawych propozycji każdy znajdzie
coś dla siebie.

Głównymi gwiazdami tegorocznych dni będą: Mela
Koteluk, Krystyna Giżowska i Małgorzata Ostrowska.

Święto Miasta tradycyjnie rozpocznie Uroczysta
Sesja Rady Miejskiej Kościana. Piątek 3 czerwca br. na
scenie w parku KOK zaprezentuje się Piotr Pręgowski w
programie muzyczno-komediowym „Biesiada z Pietrkiem”.
W sobotę 4 czerwca na scenie plenerowej na rynku występy
zaczną się prezentacjami dorobku artystycznego dzieci i
młodzieży kościańskich szkół i przedszkoli. Sobotni wie-
czór zakończy koncert Meli Koteluk. Niedziela 5 czerwca
upłynie na występach na rynku. Od rana Kościańskie Zma-
gania Trójbojowe. Zagrają też dwie kościańskie orkiestry
dęte TON i OSP, a potem Tsigunz Fanfara Awantura. Po-
tem wystąpi Krystyna Giżowska, następnie duet kabare-
towy Artur Barciś i Cezary Żak, a XXX Dni Kościana za-
kończy artystka Małgorzata Ostrowska.

Ramowy program dostępny na stronie internetowej
www.koscian.pl oraz www.kok.koscian.pl.

XXX Dni Kościana

Burmistrz Miasta Kościana oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Kościana zapraszają wszystkich mieszkańców
do udziału w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja:

3 maja 2016 (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja
godz. 10.30 – Msza Św. w intencji Ojczyzny, Kościół Farny
pw. NMP Wniebowziętej,
godz. 11.30 – Uroczystości 3 Majowe: złożenie kwia-
tów pod Tablicami upamiętniającymi pomordowa-
nych kościaniaków, melodie patriotyczne w wykonaniu
Orkiestry Dętej OSP Kościan, wystawa plenerowa
„Kronikarze piszą – 1050-lecie Chrztu Polski”, Ry-
nek,
godz.  17.00 – Koncert „Wiara, Nadzieja, Miłość - w
1050. rocznicę Chrztu Polski”, wyk. Mateusz Kowal-
ski, Daria Kaczór, Chór Gimnazjum w Starych Oborzy-
skach, aktorzy KTK i grupa teatralna „Amand”, Szkoła
Tańca „Poezja”, opr. muz. Michał Dolata, światła i dźwięk
Mariusz Odważny, sala KOK, wstęp wolny,

Imprezy towarzyszące
29 kwietnia 2016 (piątek) godz. 19.00 – „Kon-

cert 7 Orkiestr Dętych” pod batutą Pawła Joksa, Ry-
nek,

1 maja 2016 (niedziela) godz. 9.00-12.00 - Ogól-
nodostępne Zawody Strzeleckie z okazji Święta Konsty-
tucji 3 Maja, strzelnica LOK w Kościanie, Pl. Wolności
21,
godz. 15.00 – „Majówka ornitologiczna”- obserwacje
ptaków, start przy grzybku w parku miejskim, spacer
wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry, zakończenie ognisko
przy Łazienkach, przydadzą się lornetki, udział nieod-
płatny,

2 maja 2016 (poniedziałek) godz. 12.00 – Dzień
Flagi RP – wręczanie mieszkańcom chorągiewek w bar-
wach narodowych, Rynek,

3 maja 2016 (wtorek) godz. 10.00 - Ogólnopolski
Turniej Szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
sala KSM, os. Piastowskie 74.

Z uwagi na fakt, że główne uroczystości we wtorek
3 maja odbędą się na kościańskim Rynku, prosimy o nie
parkowanie pojazdów na części kościańskiego Rynku od
strony głównego wejścia do Ratusza oraz tablic upamięt-
niających pomordowanych kościaniaków.  Ograniczenie
to dotyczy godzin między 8:00 a 12:30. Za utrudnienia
serdecznie przepraszamy.

Obchody Święta 3 Maja

W środę 13 kwietnia br. na Starym Cmentarzu
Parafialnym w Kościanie upamiętniono ofiary zbrodni
katyńskiej sprzed 76 lat. Dla uczczenia pamięci zamor-
dowanej przez sowietów elity polskiego społeczeństwa
delegacje samorządów miasta Kościana i gminy Kościan
złożyły pod Krzyżem Katyńskim wiązanki kwiatów oraz
symboliczne znicze.

76. rocznica
zbrodni katyńskiej

Samorządowcy miasta i gminy Kościan oddali hołd ofia-
rom zbrodni katyńskiej                               zdj. B. Ludowicz

Ogłoszony został regulamin rekrutacji dzieci do
objęcia opieką przez dziennych opiekunów. Od 1 czerwca
br., w lokalu przy ul. Dworcowej 1, samorząd Kościana
planuje zatrudnić 3 dziennych opiekunów, co pozwoli przy-
jąć 15 dzieci z miasta Kościana. Nabór dzieci potrwa do
dnia 5 maja br. do godz. 15.00. Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.koscian.pl i BIP oraz pod nr tel.
655122223.

Rekrutacja dzieci
do opieki przez
dziennych opiekunów

W sobotę 9 kwietnia br. odbył się Międzyosiedlo-
wy Turniej w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Kościana. Na turniej zgłosiło się 8
drużyn osiedlowych.

Pierwsze miejsce zajęło osiedle Jagiellońskie, na
drugim miejscu sklasyfikowano osiedle Wolności, a trze-
cie miejsce zajęło os. Wesołe Miasteczko. Dalej uplaso-
wały się reprezentacje osiedli: Piastowskiego, Błoni, Gu-
rostwa, Śródmieście oraz Sikorskiego.

Najlepsze drużyny otrzymały upominki, a wszyst-
kie drużyny - pamiątkowe dyplomy. Organizatorem było
Osiedle Wolności. Po rozdaniu nagród oraz dyplomów
Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkie-
wicz podziękował zawodnikom biorącym udział w tur-
nieju oraz przewodniczącym rad osiedli za współorgani-
zowanie turnieju.

Tego samego dnia w sali sportowej Zespołu Szkół
nr 1 w Kościanie odbyły się Mistrzostwa Miasta Kościa-
na w Tenisie Stołowym. W zawodach udział wzięło 26
osób: kobiet i mężczyzn. W zaciętej rywalizacji medale i
nagrody wywalczyli: w kategorii kobiet: I miejsce – Jo-
lanta Wojtkowiak, II miejsce – Anna Mocek, w kategorii
mężczyzn: I miejsce – Krystian Kostyk, II miejsce – Sła-
womir Schwarz, III miejsce – Wojciech Maćkowski.

Zawody kościaniaków
w tenisie stołowym

Pamiątkowe zdjęcie z zawodów kościaniaków w tenisie sto-
łowym

Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana uprzej-
mie zawiadamia o terminie sesji Rady Miejskiej, która
odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00
w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Zaproszenie na sesję

W połowie kwietnia zakończyła się inwestycja bu-
dowy instalacji iluminacji wieży ciśnień. Zadanie zreali-
zowała firma ZESTI FOS sp. z o.o. Inwestycja daje nie-
ograniczone możliwości i warianty oświetlenia oraz pre-
zentacji różnych grafik na obiekcie. Projektory GOBO umoż-
liwią wyświetlanie na 3 ścianach wieży obrazów na wyjąt-
kowe okazje m.in. podczas różnych imprez narodowych i
miejskich, np. orła z chorągwi Powstania Wielkopolskiego.
Reflektory typu Washer Allegro pozwalają na „zalanie”
obiektu różnymi kolorami. Oprawy typu Washer Liner Al-
legro podświetlą wieżę w stylu klasycznym ciepłą lub zimną
białą barwą, uwypuklając elementy architektoniczne. Trwa
proces komponowania scen, odpowiednich dla zabytkowe-
go i dostojnego charakteru zabytku. Iluminacje będą dzia-
łać co wieczór, poza nocnymi obserwacjami astronomiczny-
mi. Godziny wyświetlania będą ustalone.

Kościańskie I Liceum Ogólnokształcące im. O.
Kolberga zakwalifikowało się do dofinansowania na
zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Szkoła otrzyma wsparcie z budżetu państwa w
kwocie 12 tys. zł. Przeznaczone zostanie na zakup no-
wości wydawniczych, książek niebędących podręczni-
kami. Program rządowy ma m.in. uatrakcyjnić księgo-
zbiory bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz
wzmocnić ich potencjał i rolę, a także zwiększyć dostęp
uczniów do atrakcyjnych książek o tematyce bliskiej
ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i ro-
zumieniu otaczającego świata.

Wkład własny samorządu Kościana wyniesie 3
tys. zł.

Dofinansowanie
na książki dla LO

Oświetlona zabytkowa
wieża ciśnień

luminacja świetlna, widoczna z krajowej „piątki”, ma przy-
ciągać wzrok i zaskakiwać nowymi efektami    Fot. Arpiniu

Muzeum Regionalne w Kościanie zaprasza na V
Kościańską Noc Muzeów w sobotę 14 maja br. w godz. 20.00-
24.00. W programie: otwarcie wystawy czasowej „160-le-
cie kolejnictwa na Ziemii Kościańskiej”. Będzie też okazja
do obejrzenia „Legendy o kościańskim sukienniku Miko-
łaju”. Szczegóły wkrótce na stronie www.muzeum.ko-
scian.pl.

Kościańska Noc Muzeów
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Powiat Koœciañski

Włodarze Powiatu Kościańskiego oraz Gostyńskie-
go podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy re-
alizacji zadań drogowych.

Spotkanie podczas którego dobyło się uroczyste pod-
pisanie porozumienia odbyło się we wtorek, 22 marca 2016
roku, w Starostwie Powiatowym w Kościanie. Ze strony
Powiatu Kościańskiego porozumienie podpisywał Starosta
Kościański Bernard Turski, natomiast ze strony Powiatu
Gostyńskiego Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

W ramach zawiązanej współpracy Powiat Kościań-
ski planuje przebudować drogę powiatową na odcinku
Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu. Planowany koszt
inwestycji wynosi ponad 3 096 296 złotych.  Długość od-
cinka planowanego do przebudowy na terenie powiatu ko-
ściańskiego to 3 840 m (w tym: odcinek o nawierzchni bi-
tumicznej Wieszkowo-Żelazno – 1 650 m, odcinek o na-
wierzchni gruntowej  Żelazno – granica powiatu – 2 190
m).

Powiat Kościański zamierza ubiegać się o dofinan-
sowanie przebudowy drogi Wieszkowo – Żelazno – granica
powiatu (Stankowo) ze środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Zgłaszane w ramach PROW zadania mogą
być realizowane na terenach gmin wiejskich lub gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 5
000 mieszkańców. Możliwe jest pozyskanie dofinansowa-
nia na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, co ozna-
cza, że przypadku Powiatu Kościańskiego może to być kwo-
ta 1 970 000 zł.

Wspólny cel
dwóch samorządów

Porozumienie o współpracy podpisywali starostowie B. Turski oraz R. Marciniak.

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2016 – 2019 preferuje współ-
pracę pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego, a
także zadania dotyczące
zmiany nawierzchni z grun-
towej na asfaltową, stąd
plan, by od podstaw zbudo-
wać drogę z Żelazna do Stan-
kowa i tym samym skrócić
mieszkańcom części gminy
Krzywiń komfortowy dojazd
do Gostynia.

W ramach zadania
jezdnia zostanie poszerzona
do 5,5 m, a na terenie zabu-
dowanym do 6 m, w Żelaźnie wykonany zostanie chodnik o
długości 350 m, wymieniona zostanie kanalizacja deszczo-
wa. Na odcinku gruntowym położona zostanie masa bitu-
miczna, a na odcinku, gdzie nawierzchnia bitumiczna już
istniała zostanie ona wyrównana i położona zostanie nowa
warstwa ścieralna.  Ponadto odmulone i odtworzone zo-
staną rowy,  a na przepustach staną bariery energochłonne.

W przypadku uzyskania dofinansowania Powiat Ko-
ściański zamierza zrealizować inwestycję w latach 2017-2018.

Powiat Gostyński w ramach zawiązanej współ-
pracy zamierza położyć nawierzchnię bitumiczną na

odcinku 854 m od granicy powiatów kościańskiego i
gostyńskiego do Stankowa. Przebudowa tego odcinka
zrealizowana zostanie w ramach większego zadania,
które zakładać będzie przebudowę drogi na odcinku
Daleszyn – Osowo – Stankowo. Zadanie to ma duże
szanse na uzyskanie wsparcia ze środków Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej.

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Po-
wiatami Kościańskim i Gostyńskim położona zostanie na-
wierzchnia na odcinku 4 694 metrów.                               hg

We wtorek, 12 kwietnia 2016 roku, dyrektor Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w
Nietążkowie Arleta Adamczak-Puk oraz Starosta Ko-
ściański Bernard Turski dokonali uroczystego otwarcia
nowego budynku internatu.

- Zawsze byłem zdania, że inwestycja w młodego czło-
wieka, inwestycja w jego wszechstronny rozwój i zapewnienie
mu odpowiedniego wykształcenia, gwarantującego mu dobry
start w dorosłe życie, to najlepiej i najsensowniej zainwestowa-
ne pieniądze – powiedział Starosta Kościański Bernard Tur-
ski podczas uroczystości otarcia nowego internatu. - Niech to
miejsce będzie dla was nie tylko dachem nad głową, ale z cza-
sem niech stanie się waszym drugim domem – Starosta zwró-
cił się do uczniów. - Miejscem, do którego będziecie chętnie
wracać, w którym będziecie chętnie przebywać, w którym znaj-
dziecie czas na naukę, rozrywkę i wypoczynek. Oddając ten
budynek w wasze ręce, proszę tylko o jedno. Dbajcie o niego, bo
został on wybudowany przede wszystkim dla was. I tak na-
prawdę jest on wasz! – podkreślił B. Turski.

Po przecięciu wstęgi budynek poświęcił ksiądz dzie-
kan Krzysztof Mizerski.

W uroczystości otwarcia internatu, oprócz dyrekcji,
uczniów oraz kierownictwa internatu, udział wzięli także:
przedstawiciele Zarządu Powiatu Kościańskiego ze Sta-
rostą Kościańskim Bernardem Turskim oraz Wicestarostą
Stefanem Stachowiakiem na czele, władze Śmigla, radni
Powiatu Kościańskiego z Przewodniczącym Pawłem Buk-
salewiczem, dawni kierownicy przyszkolnego internatu,
projektant budynku oraz jego wykonawcy.

Dyrektor ZSP Arleta Adamczak - Puk, chcąc wyrazić
podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-
nia nowego obiektu, wręczyła Dyplomy Honorowego Przyja-
ciela Szkoły. Do wyróżnionych należą: Starosta Kościańskie-
mu Bernard Turski, Wicestarosta Kościański Stefan Sta-
chowiak, Rada Powiatu Kościańskiego, Kierownik Delega-
tury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
Małgorzata Mikołajczak, Projektant MD-Projekt Marcin
Donke, Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Budomont”

Internat otwarty!

Władysław Suchora oraz pracownicy Wy-
działu Organizacyjno-Inwestycyjnego
Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Nowy budynek internatu ma po-
wierzchnię użytkową 587,62 m2
(296,45 m2 na parterze i 291,17 m2 na
piętrze). Przy pełnym obłożeniu miejsc
zdoła pomieścić 48 uczniów.

Na parterze budynku internatu
znajduje się m.in.: 9 pokoi dla uczniów (z
dwoma miejscami noclegowymi w każ-
dym), pokój dla wychowawcy, salka szko-
leniowa, hol, łazienki, świetlica, pomiesz-
czenie gospodarcze, pralnia i suszarnia.
Na piętrze zaprojektowanych zostało 15
pokoi dla uczniów oraz łazienki.

Każdy pokój (zarówno na parte-
rze jak i na piętrze) wyposażony został w
dwa łóżka, szafę na odzież, dwa regały
półkowe, stolik nocny podwyższony, stół/
biurko, dwa krzesła, lustro. W łazienkach
(na parterze i piętrze) znajdują się dwie
kabiny natryskowe, trzy umywalki, dwie
kabiny sanitarne z sedesami. Łazienki
męskie dodatkowo wyposażone zostały

w pisuary. Poza tym jedna łazienka przystosowana jest do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się w niej sedes
z zestawem uchwytów oraz natrysk. Przeszklona świetlica,
która znajduje się na parterze budynku, wyposażona zosta-
ła w wygodne sofy oraz telewizor. W jadalni znajdą się czte-
ry stoły z czterema krzesłami przy każdym z nich, blat ku-
chenny ze zlewozmywakiem oraz lodówka.

Powstanie nowego budynku internatu pozytywnie wpły-
nie na komfort uczniów, którzy zmuszeni są do korzystania z
internatu. Pozwoli również na zwiększenie liczby uczniów. Nowy
budynek oraz dwa już istniejące budynki, w których mieści się
internat pozwolą łącznie na przyjęcie 128 uczniów.

Koszt budowy internatu oraz wyposażenia
to 1 750 000 zł.             hg/fot. B. Ludowicz, H. Grabus

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Kościański B. Turski oraz dy-
rektor ZSP w Nietążkowie A. Adamczak-Puk.

W nowym budynku internatu może mieszkać 48 uczniów.

W nowym internacie znajduje się też nowoczesna kuchnia z
jadalnią.
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gmina Koœcian

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego

w obrębie wsi Stare Oborzyska

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), art.
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr
199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Uchwały Nr IV/50/
15  Rady Gminy Kościan z dnia 20 lutego 2015 r. za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi
Stare Oborzyska wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 05.05.2016 r. do 26.05.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, 64-000 Kościan,
ul. Młyńska 15, w godz. od 8:00 do 15:00. Dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Kościan o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Kościan z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 13.06.2016 r.

Wójt Gminy Kościan

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego

w obrębie wsi Kokorzyn

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz.
1227 ze zmianami) oraz Uchwały Nr IX/111/15 Rady
Gminy Kościan z dnia 08 września 2015 r.  zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Ko-
korzyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 05.05.2016 r. do 26.05.2016 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Kościan, 64-000 Kościan, ul. Młyńska
15, w godz. od 8:00 do 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
10.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościan
o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gmi-
ny Kościan z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 13.06.2016 r.

Wójt Gminy Kościan

Jak co roku Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy
Kościan przygotowuje ośrodek wypoczynkowy w Nowym
Dębcu do sezonu letniego. Już od maja ruszy wypoży-
czalnia sprzętu pływającego przy plaży głównej. Ką-
pielisko zostanie uruchomione oficjalnie od soboty 25
czerwca i będzie strzeżone przez ratowników do końca
wakacji letnich, tj. do 31 sierpnia. Gmina Kościan pla-
nuje także poszerzyć i uatrakcyjnić plażę poprzez wzbo-
gacenie jej o nową platformę widokową, do której pro-
wadzić będzie ścieżka dydaktyczna przybliżająca i
opisująca faunę i florę obszaru Natura 2000 obejmu-
jącego Jezioro Wonieskie. Na terenie Nowego Dębca
nadal obowiązywać będzie strefa płatnego parkowa-
nia. Parkowanie dozwolone będzie tylko w miejscach
do tego wyznaczonych, a zasięg strefy zaznaczono na
planie miejscowości. Opłata dzienna będzie wynosiła
jak dotychczas 5 zł. Od tego roku w Nowym Dębcu wpro-
wadzone zostaną nowe zasady odbioru śmieci dla pry-
watnych domków zamieszkałych czasowo. Zgromadze-
nie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodaro-
wania Odpadów – SELEKT” podjęło w dniu 9 grudnia
2015 r.  uchwałę nr 23/V/2015 w sprawie ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi za rok od domku letniskowego lub innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe. W związku z powyższym właściciel ta-
kiej nieruchomości jest zobowiązany do złożenia no-
wej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druki dostępne na stronie
www.selekt.czempin.pl lub w urzędach gmin członkow-
skich związku) i uiszczenie opłaty za rok 2016 w wyso-
kości 120 zł w przypadku segregacji odpadów lub 170
zł w przypadku zbierania odpadów w sposób zmiesza-
ny. W celu ułatwienia w sezonie letnim „pozbywania

się odpadów” komunalnych z nieruchomości letnisko-
wych zostały zlokalizowane na terenie Nowego Dębca
cztery punkty na tzw. gniazda na odpady. W każdym
takim miejscu będą postawione pojemniki na odpady
zmieszane oraz do segregacji. Punkty te zaznaczono
na planie Nowego Dębca. Pierwszy punkt to tzw. stary
przystanek PKS (będzie to punkt całoroczny). Drugi
punkt zlokalizowany zostanie przy toaletach publicz-
nych (od V-X). Trzeci punkt znajdzie się na tzw. par-
kingu leśnym (od IV-X). Czwarty punkt ustalono w po-
bliżu oczyszczalni od strony domków wypoczynkowych
(w tym miejscu będzie można pozostawić również od-
pady zielone tj. trawę, liście i drobne gałązki). Te miej-
sca składowania odpadów przeznaczone są wyłącznie
dla właścicieli domków letniskowych w Nowym Dębcu.
Właściciele budynków zamieszkałych na stałe zobowią-
zani są do złożenia deklaracji śmieciowych na dotych-
czasowych zasadach i odpady z ich posesji odbierane
będą wg przyjętego w Gminie Kościan harmonogramu.

Informujemy jednocześnie, że nadal będzie obo-
wiązywała uchwała Rady Powiatu Kościańskiego o do-
puszczeniu do pływania po Jeziorach Wonieskim i Je-
zierzyckim sprzętu motorowodnego w okresie od 1 maja
do 30 września w godzinach 16.00 – 20.00 z zachowa-
niem odpowiednich warunków bezpieczeństwa i wodo-
waniem wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, tj.
w siedzibie Kościańskiego Klubu Żeglarskiego w Gry-
żynce. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę wędkarzom,
że pas przybrzeżny nie jest miejscem do pozostawia-
nia łodzi po sezonie letnim. Właściciele łodzi są zobo-
wiązani do składowania ich w miejscach do tego uzgod-
nionych (np. w stanicy wędkarskiej w Gryżynce). Łodzie
pozostawione w pasie linii brzegowej przy lesie będą
usuwane na koszt właściciela.                                     (md)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
Koło Strzeleckie w Widziszewie

zapraszają na
„XIII Memoriał im. Tomasza Rusieckiego”

który odbędzie się w niedzielę 1 maja 2016 r.
przy „Domu Ogrodnika” w Widziszewie

Ośrodek Wypoczynkowy
w Nowym Dębcu

W ramach memoriału odbędą się:
• turniej strzelecki (od 14.00);
• festyn sportowo - rekreacyjny z Obroną Cywilną
   (od 15.00);
• ognisko (od 18.00);

Serdecznie zapraszamy
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Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowią-

cych własność Gminy Miejskiej Kościan

1. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki, położone w Kościanie pomiędzy uli-
cami Sosnową i Modrzewiową, przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana pod tereny zabudowy mieszka-
niowej o charakterze ekstensywnym. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
działki przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

L.p. Położenie działki Numer działki Powierzchnia Cena Wadium
działki w m2 wywoławcza w zł

netto w zł
1. ul. Sosnowa 2972/64 294 24 000,00 4 800,00
2. ul. Sosnowa 2972/65 292 24 000,00 4 800,00
3. ul. Sosnowa 2972/66 199 16 500,00 3 300,00
4. w rejonie

ul. Modrzewiowej 2972/67 200 16 500,00 3 300,00
5. w rejonie

ul. Modrzewiowej 2972/69 194 16 000,00 3 200,00

Przetarg odbędzie się w dniu 05 maja 2016r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miej-
skiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym
w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budyn-
ku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2016r.

2. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o numerach geodezyjnych: 1894/6 za-
pisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00035332/9, 1845/2 zapisaną w Księdze Wie-
czystej PO1K/00039695/9 i 1846/1 zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00029610/
7 o łącznej powierzchni 0.60.84 ha, zabudowane budynkami biurowo – magazynowy-
mi i zbiornikiem przeciwpożarowym, położone w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej
2, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
pod tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej z dopuszczeniem przemysłu nie-
uciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Cena wywoławcza: 2 750 000,00 zł
Wysokość wadium:   550 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miej-
skiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym
w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budyn-
ku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 17 czerwca 2016r.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki o numerze geodezyj-
nym: 394/1, 396, 398/2, 399/2, 400/2, 401, 402, 403, 404 o łącznej powierzchni 1.29.62
ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00053570/1, zlokalizowana w m. Pelikan
(obręb geodezyjny Sierakowo) na terenie gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5
Poznań – Wrocław, przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej i tereny parkingów oraz zieleni urzą-
dzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Cena wywoławcza: 695 000,00 zł
Wysokość wadium: 139 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miej-
skiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym
w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budyn-
ku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 17 czerwca 2016r.

Miasto Koœcian

We wtorek 12 kwietnia br. kościańskie przedszkolaki zaprezentowały swoją
wiedzę o bezpieczeństwie w ramach I etapu konkursu „Bezpieczny przedszkolak”,
organizowanego przez Samorządowe Przedszkole nr 1. Przygotowując się do kon-
kursu dzieci poznawały zasady bezpieczeństwa i zachowania prozdrowotne, rozwi-
jały kreatywność sceniczną i integrowały społeczność przedszkolną.

Do konkursu przystąpiło 8 grup z kościańskich przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych. Dzieci rywalizowały w konkurencjach sportowych i wiedzowych nt. bez-
piecznych zachowań. Komisja konkursowa wytypowała zwycięzcę, którym została
grupa z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie i to właśnie oni reprezento-
wać będą miasto podczas powiatowego etapu, który odbędzie się 25 maja 2016r, o
godzinie 10.00 w Zespole Szkół Gminy Kościan w Starych Oborzyskach.

Przedszkolaki o bezpieczeństwie

Pamiątkowe zdjęcie kościańskich przedszkolaków podczas eliminacji konkursu „Bez-
pieczny przedszkolak”
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Powiat Koœciañski

Zakończono prace modernizacyjne na oddziale dzie-
cięcym i noworodkowym kościańskiego szpitala. Moderniza-
cji doczekały się także pracownie diagnostyczne (nieinwazyj-
nych badań serca, naczyń, nadciśnienia tętniczego oraz zabu-
rzeń snu i oddychania oraz pracownia ultrasonografii i neuro-
patii autonomicznej).

Oddział dziecięcy jednorazowo jest w stanie przyjąć
20 małych pacjentów. W każdym pokoju znajduje się klima-
tyzacja i telewizor. Przy pokojach znajdują się prywatne
łazienki z prysznicami. Korytarze zdobi kolorowa tapeta, dzię-
ki czemu mali pacjenci choć przez chwilę mogą przenieść się w
kolorowy świat bajek. W pokojach dla młodszych dzieci w
szafki wbudowane zostały wanienki i przewijak. W każdym z
pokoi możliwe jest ustawienie rozkładanego fotela, na któ-
rych spać mogą rodzice.

Na oddziale urządzono również specjalny pokój za-
baw, który wyposażony został w gry, kolorowe kredki, klocki,
puzzle oraz pluszaki. Ponadto na oddziale znajduje się mini
kuchnia dla rodziców, którzy towarzyszą dziecku podczas po-
bytu w szpitalu.

Na oddziale noworodkowym znajdują się 4 łóżka oraz
10 łóżek roomingowych, dzięki czemu możliwe jest przebywa-
nie matki z dzieckiem. Łózka ustawiono w pokoju opieki po-
średniej i ciągłej, pokoju dla noworodków obserwowanych,
pokoju intensywnej opieki oraz pokoju dla wcześniaków. Do
każdego z pokoi przechodzi się przez śluzę umywalkowo-far-
tuchową. Na potrzeby oddziału zakupiono także inkubatory
otwarte i zamknięte dla noworodków oraz lampy do fototera-
pii, które znajdują się przy każdym łóżku.

Szpital na miarę XXI wieku

Na oddziale dziecięcym znajduje się świetlica dla najmłodszych.

Zmodernizowana została
także pracownia kardiometryczna,
która w SP ZOZ w Kościanie dzia-
ła od grudnia 2013 roku. Po rozbu-
dowie znajdują się w niej gabinety
echokardiografii, prób wysiłkowych,
gabinety, w których są wykonywa-
ne badania EKG, spirometrii oraz
zaburzeń snu i oceny sztywności
tętnic. Poza tym znajduje się tam
także pokój obserwacji pacjenta,
pomieszczenie sanitarne oraz po-
czekalnia z rejestracją.

Lista badań wykonywanych
w pracowni kardiometrycznej w
dużej mierze przekracza standar-
dową ofertę badań szpitali powia-
towych. Badania wykrywające bez-
dech senny wykonywane są w Wiel-
kopolsce – poza kościańskim szpi-
talem – tylko w dwóch miejscach.

Oficjalnie otwarcie zmoder-
nizowanych oddziałów w kościań-
skim szpitalu nastąpi 29 kwietnia
2016 roku.

Na modernizację czekają
jeszcze oddział ginekologiczny, za-
kład opiekuńczo-leczniczy oraz od-
dział paliatywny.                           hg

W kościańskim szpitalu przeprowadzane są próby pionizacyjne. Wszystkie urządzenia podłączone są do komputera.

 Do pokoi na oddziale dziecięcym zakupiono rozkładane fotele dla rodziców.

Kolorowa tapeta na korytarzu pozwala dzieciom na chwilę przenieść się w świat bajek.
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Powiat Koœciañski

Od początku 2016 roku na terenie powiatu kościań-
skiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu,
komu w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się
o pomoc, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecz-
nej po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przy-
znaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świad-
czenia. Z pomocy mogą skorzystać także posiadacze Karty
Dużej Rodziny; osoby, które nie ukończyły 26. roku życia
oraz osoby, które ukończyły 65 lat. Ponadto darmowa pora-
da prawna przysługuje kombatantom oraz niektórym oso-
bom, będącym ofiarami represji wojennych i okresu powo-
jennego oraz osobom, które w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformo-
wanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie praw-
nym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywają-
cych na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w
sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w to-
czącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym oraz sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzę-
du w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika pa-
tentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z
zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Na terenie powiatu kościańskiego funkcjonują cztery punk-
ty, w których adwokaci, radcowie i aplikanci świadczą po-
moc prawną.                                                                          hg

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
ul. Gostyńska 38
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

Urząd Gminy w Czempiniu
ul. 24 Stycznia 25
poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00
wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00
czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00

Punkt Konsultacyjny w Krzywiniu
ul. Poprzeczna 2
wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00
środa od godz. 7.00 do godz. 11.00
czwartek od godz. 7.00 do godz. 11.00
piątek od godz. 7.00 do godz. 11.00

Centrum Kultury w Śmiglu
ul. Kościuszki 20
poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00
środa  od godz. 10.00 do godz. 14.00
piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00

Zapraszamy do skorzystania
z darmowej porady prawnika!

 Z porad prawników w pierwszym kwartale 2016 roku sko-
rzystało ponad 100 osób.

Zakończyły się prace przy przebudowie parkingu
przy placu Wolności w Kościanie. Na parkingu z kostki
brukowej dostępnych jest 17 miejsc postojowych. Cał-

Parking z kostki przy placu Wolności
Na parkingu dostępnych jest 17 miejsc postojowych.

kowity koszt inwestycji to 36 tys. złotych. Wykonawcą
prac jest Firma Usługowo-Handlowa Michał Kubiak z
Kościana.                                                                               hg

Starostwo Powiatowe w Kościanie jak co roku za-
prasza rowerzystów na Powiatowe Rajdy Rowerowe tra-
sami Ziemi Kościańskiej.

Organizatorzy mają nadzieję, że podobnie jak co
roku Rajdy będą okazją do miłego spędzenia czasu na
świeżym powietrzu oraz poznania urokliwych zakątków
Ziemi Kościańskiej.

Rajdy rowerowe odbędą się w dwie kolejne soboty,
tj. 14 i 21 maja 2016 roku. Pierwszy rajd będzie rozpoczy-
nał się na kościańskim Rynku, a zakończy w Stacji Badaw-
czej Polskiego Związku Łowieckiego w Czem-
piniu. Tydzień później rowerzyści wyruszą spod
wiatraka na Skwerze Krimpen w Kościanie.
Metą drugiego rajdu będzie Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nie-
tążkowie.  Na mecie rajdu każdy ze zgłoszo-
nych uczestników otrzyma poczęstunek. Dla ro-
werzystów, którzy wezmą udział w obu rajdach
przewidziany jest okolicznościowy upominek.

Istnieje możliwość dołączenia do rowe-
rzystów na trasie.
Trasa nr I – 14 maja 2016 roku – Szlakiem
Sokoła Wędrownego po gminie Czempiń
Start godz. 9.30
Kościan – Nowy Lubosz - /Racot/ - Darnowo –
Spytkówki – (droga polna utwardzona) - Sta-
ry Gołębin - Gorzyce – Borowo – Czempiń (Sta-
cja Badawcza PZŁ) - Kościan
Długość trasy ok. 35 km
Trasa II – 21 maja 2016 roku – Rowerem po
urokliwych zakątkach gminy Śmigiel
Start godz. 9.00
Kościan (Skwer Krimpen) – /pod mostem/ -
Kiełczewo – Szczodrowo – Kokorzyn – /Krzan/
– Stary Białcz – Karśnice – Żegrówko – Nowa
Wieś – Śmigiel – Nietążkowo (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza) -
Kościan
Długość trasy ok. 45 km

Te osoby, które zechcą wyjechać z in-
nego miejsca i dołączyć do rajdu na trasie
lub na mecie prosimy o zaznaczenie miejsca
startu w zgłoszeniu.

Podczas wszystkich rajdów powrót z
mety rajdu do domu odbywać się będzie indy-
widualnie.

Na stronie internetowej www.powiat-
koscian.pl można pobrać kartę zgłoszeniową

Powiatowe Rajdy Rowerowe – zapraszamy!
(dla pełnoletnich), zgodę rodziców (dla niepełnoletnich)
oraz regulamin rajdu. Karty zgłoszeniowe na pierwszy
rajd należy składać do 11 maja, natomiast na drugi do
18 maja w Starostwie Powiatowym w Kościanie w poko-
ju numer 117.

Jednocześnie informujemy, że tylko osoby zapisa-
ne będą mogły skorzystać z darmowego posiłku oraz zgło-
szone zostaną do ubezpieczenia.

Wszystkich chętnych do wspólnej rowerowej wyciecz-
ki serdecznie zapraszamy.                                                          hg
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni
wolne w maju i czerwcu 2016 roku.
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 1 maja 2016
Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 2 maja 2016
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 3 maja 2016
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 4 maja 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 5 maja 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 6 maja 2016
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 7 maja 2016
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 8 maja 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 9 maja 2016
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 10 maja 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 11 maja 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 12 maja 2016
Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 13 maja 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 14 maja 2016
Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 15 maja 2016
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 16 maja 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 17 maja 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 18 maja 2016
Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 19 maja 2016
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 20 maja 2016
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 21 maja 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 22 maja 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 23 maja 2016
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 24 maja 2016
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 25 maja 2016
Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 26 maja 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 27 maja 2016
Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 28 maja 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 29 maja 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 30 maja 2016
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 31 maja 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 1 czerwca 2016
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 2 czerwca 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 3 czerwca 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 4 czerwca 2016
Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 5 czerwca 2016
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 6 czerwca 2016
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 7 czerwca 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 8 czerwca 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 9 czerwca 2016
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 10 czerwca 2016
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 11 czerwca 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 12 czerwca 2016
Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 13 czerwca 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 14 czerwca 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 15 czerwca 2016
Apteka - Kaufland Kościan, al. Kościuszki 9 16 czerwca 2016
Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82c 17 czerwca 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 18 czerwca 2016
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 19 czerwca 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 20 czerwca 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 21 czerwca 2016
Apteka - Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a 22 czerwca 2016
Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 23 czerwca 2016
Apteka „Z misiem” Kościan, ul. Śmigielska 12E 24 czerwca 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 25 czerwca 2016
Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 26 czerwca 2016
Apteka „Z plusem” Kościan, ul. Szczepanowskiego 11 27 czerwca 2016
Św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 28 czerwca 2016
Centralna Kościan, ul. Rynek 19 29 czerwca 2016
Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 30 czerwca 2016

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

Dyżury aptek w maju i czerwcu

W piątek, 15 kwietnia 2016 roku w ZSP im. Fran-
ciszka Ratajczaka w Kościanie odbyły się  „Targi Pracy”.
Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Ko-
ścianie, który już po raz trzeci wybrał tę formę aktywiza-
cji rynku pracy.

„Targi Pracy” cieszyły się bardzo dużym zaintere-
sowaniem młodzieży i osób w zaawansowanym wieku. W
targach wzięło udział 26 wystawców, w tym 21 pracodaw-
ców oraz 5 instytucji. Oferowano 45 stanowisk pracy w
różnych zawodach i specjalnościach.

W kwietniu 2016 roku w powiecie kościańskim bez
pracy pozostawały 1 792 osoby. Aktualnych ofert pracy w
Powiatowym Urzędzie Pracy było 449. Stopa bezrobocia
w powiecie kościańskim wynosi 6,2 procent i jest o 4 punkty
procentowe niższa od średniej krajowej.                          gk

„Targi Pracy”
w Kościanie

Tegoroczne „Targi Pracy” cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Francisz-
ka Ratajczaka w Kościanie i Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie otrzy-
mały wsparcie finansowe na zakup książek do biblio-
teki szkolnej w ramach 3. priorytetu „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa”.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zo-
stał przyjęty przez Radę Ministrów w październiku
2015 roku. W ramach 3. priorytetu programu wnioski

Pieniądze na książki!
o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu państwa
na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) mogły składać organy prowadzące
szkoły, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne.

Wielkość środków przyznanych szkołom i biblio-
tekom pedagogicznym na zakup książek zależał od licz-
by uczniów uprawnionych do korzystania z biblio-
tek.Warunkiem przyznania wsparcia było zapewnie-
nie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki peda-

gogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na re-
alizację zakupów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Francisz-
ka Ratajczaka w Kościanie i  Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie na za-
kup książek dla przyszkolnej biblioteki otrzymają po
12 000 złotych. Wkład własny zabezpieczony przez or-
gan prowadzący szkoły to 6 000 złotych.

hg

Rada Powiatu Kościańskiego przyznała 60 000 zło-
tych. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Czerwonej
Wsi otrzymała dotację w wysokości 15 000 złotych na
naprawę zarysowań ścian oraz renowację tynków cokoło-
wych w kościele parafialnym. Na wymianę pokrycia da-
chowego pałacu 20 000 złotych otrzymała wspólnota
mieszkaniowa z Pianowa. Rada 10 000 złotych przyznała
Gminie Śmigiel na remont dachu oraz strychu poewange-
lickiej kaplicy cmentarnej w Śmiglu oraz 15 000 złotych
na remont wiatraka typu „koźlak”.                                  hg

Pieniądze na zabytki


