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Samorz¹dowyOrêdownik

Powiat Kościański został wyróżniony tytułem naj-
bardziej aktywnego samorządu w podregionie leszczyń-
skim pod względem liczby projektów zrealizowanych w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-

Powiat Kościański
- najbardziej aktywny samorząd

cyjnego na lata 2007-2013. Wyróżnienie z rąk Marka Woź-
niaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego odebrał
podczas uroczystej gali, która odbyła się 14 maja 2014
roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. W uroczystości wzię-
ła udział Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Kościańskiego.

Powiat Kościański otrzymał wyróżnienie za przy-
gotowanie i realizację 11 wniosków w ramach tego pro-
gramu operacyjnego. To największa ilość zrealizowanych
przez samorządy wniosków w naszym regionie. Wartość
zrealizowanych przez nasz powiat wniosków wyniosła po-
nad 31,3  milionów złotych. Wartość pozyskanego wspar-
cia wyniosła ponad 17 milionów 882 tysięcy złotych.

Kapituła przyznająca samorządom wyróżnienia
brała pod uwagę liczbę projektów zrealizowanych w ra-
mach WRPO. Dodatkowym kryterium była łączna war-
tość pozyskanego dofinansowania.

- Otrzymane wyróżnienie, a przede wszystkim
szansa, którą udało nam się wykorzystać i zrealizować
11 projektów dotykających różnych dziedzin życia bardzo
mnie cieszy - mówi Andrzej Jęcz, Starosta Kościański.
Byliśmy, uwzględniając nasze finansowe możliwości mak-
symalnie aktywni, co zaowocowało skutecznością porów-
nywalną z Poznaniem. Cieszymy się, że jesteśmy w elicie
Wielkopolski. Praca w pozyskiwaniu środków w ramach
WRPO to dla nas duże doświadczenie i sukces pracowni-
ków starostwa, a dla wszystkich mieszkańców naszego
powiatu podobnie jak dla województwa dobrze wykorzy-
stana szansa - dodaje starosta Jęcz. - Bez tych dużych
zewnętrznych, skutecznie zdobytych środków trudno po-
wiedzieć kiedy moglibyśmy przeprowadzić te wszystkie,
ważne inwestycje - przyznaje starosta.

Pozyskane w latach 2007-2013 w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pienią-
dze pozwoliły w Powiecie Kościańskim na:
1. Remont i przebudowę drogi powiatowej Czacz -
Widziszewo,
2. Przebudowę dróg powiatowych: ulic Łąkowej i Pół-
nocnej w Kościanie i remont mostów,
3. Przebudowę drogi powiatowej Kościan - Kokorzyn
we wsi Pelikan,
4. Budowę drogi powiatowej łączącej drogę krajową
nr 5 Poznań - Wrocław z miejscowością Widziszewo,
5. Budowę dróg powiatowych - ulic Sierakowskiego i
Koszewskiego w Kościanie,
6. Termomodernizację i zmianę systemu grzewczego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza
w Nietążkowie,
7. Zadrzewienie dróg śródpolnych na terenie Parku
Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego,
8. Realizację projektu ekologicznego: „Drzewa o hi-
storii ptaki o współczesności” - ekologiczna kampania in-
formacyjna i stworzenie ścieżki edukacyjnej,
9.  Zadrzewienie dróg śródpolnych na terenie Parku
Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego - kolejny etap,
10. Budowę budynku Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie przy ul. Gostyńskiej w Kościanie,
11. Stworzenie sieci prawie 300 km tras rowerowych
w ramach projektu „Rowerem w głąb dziejów Południo-
wej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi
Kościańskiej”.

Poza Powiatem Kościańskim z rąk Marka Woź-
niaka wyróżnienia otrzymały: Miasto Kalisz, Gmina Miej-
ska Turek, Gmina Piła, Gmina Swarzędz i Miasto Po-
znań. Przyznano także wyróżnienie Lesznu. Podczas przy-
znawania nagród i wyróżnień Marek Woźniak, Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego podkreślał, że o tym
jak duże znaczenie dla regionu miała realizacja WRPO
świadczyć mogą liczby. W ramach wykorzystania dotacji
z Programu możliwa była realizacja około 2100 projek-
tów, których łączna wartość sięga 9,4 mld zł, a kwota do-
finasowania 5,2 mld zł. Marszałek podkreślił, że woje-
wództwo, samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarzą-
dowe dobrze wykorzystały szansę na rozwój.                                  bj

Starosta Kościański odbiera wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê pierwsze targi pra-
cy. Podczas targów, które odby³y siê 8 maja 2014 roku prezen-
towa³o swoje oferty 25 pracodawców. Oferowali 80 miejsc pra-
cy.
Oferta targów by³a skierowana do osób bezrobotnych, ale tak¿e
do osób chc¹cych zmieniæ pracê. Targi odwiedzi³o wielu zainte-
resowanych. Okaza³y siê dobrym, neutralnym forum do bezpo-
œredniego spotkania, rozmów i wymiany informacji.

Targi odby³y siê w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Koœcianie.                                                                                    bj

Pierwsze takie targi
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miasto Koœcian

W sobotę 3 maja 2014r. o godzinie 10.00 Mszą
Świętą w Intencji Ojczyzny w Kościele Farnym pw. NMP
Wniebowziętej w Kościanie zainaugurowane zostały ob-
chody Święta Konstytucji 3 Maja. Z Fary uczestnicy prze-
maszerowali na kościański Rynek pod Tablice upamięt-
niające pomordowanych kościaniaków. Burmistrz Miasta
Kościana Michał Jurga w przemówieniu podkreślił zna-
czenie pierwszej ustawy zasadniczej, która położyła fun-
damenty pod nowoczesne prawodawstwo polskie.

Przedstawiciele parlamentu, samorządów miasta,
gminy i powiatu oraz delegacje organizacji i instytucji zło-
żyły w miejscu pamięci wiązanki kwiatów. Oprawę melo-
dii patriotycznych zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej
Straży Pożarnej z Kościana.

Uroczystości połączone były z upamiętnieniem 70.
rocznicy bitwy o Monte Cassino i działań 2. Korpusu Pol-
skiego we Włoszech, w których uczestniczyli również ko-
ścianiacy. Po uroczystościach w Muzeum Regionalnym w
Kościanie otwarta została ekspozycja o kampanii włoskiej
pod dowództwem generała Władysława Andersa.

Dzień wcześniej 2 maja br. z okazji Dnia Flagi w
centrum Kościana samorządowcy rozdawali przechodniom
chorągiewki w barwach narodowych, a młodzież zorganizo-
wała happening „Za co kochamy Polskę” ze sznurami bia-
ło-czerwonych pasów z wpisami przechodniów.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem
i Zastępcą Przewodniczącego Maciejem Zielonką złożyli wią-
zanki kwiatów pod Ścianą Śmierci ratusza

Święto
Konstytucji 3 Maja

1. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o nu-
merach geodezyjnych: 1894/6 zapisaną w Księdze
Wieczystej PO1K/00035332/9, 1845/2 zapisaną w
Księdze Wieczystej PO1K/00039695/9 i 1846/1 zapi-
saną w Księdze Wieczystej PO1K/00029610/7 o
łącznej powierzchni 0.60.84 ha, zabudowane budyn-
kami biurowo – magazynowymi i zbiornikiem prze-
ciwpożarowym, położone w Kościanie przy ul. Ber-
nardyńskiej 2, przeznaczone zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego pod tere-
ny zabudowy usługowo – mieszkaniowej z dopuszcze-
niem przemysłu nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się
w dniu 12 czerwca 2014r. o godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim Kościana
przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.
Cena wywoławcza: 3  000 000,00 zł
Wysokość wadium:   600 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana nu-
mer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku
Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym
Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku
Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 09 czerwca
2014r.

2. Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o  nu-
merze geodezyjnym 1747/25 o  powierzchni 0.06.55
ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00000214/
2, położona w Kościanie przy ul. Księdza Piotra Bącz-
kowskiego 6, zabudowana budynkiem administracyj-
nym o powierzchni użytkowej określonej na 289,55
m2, przeznaczona w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego pod tereny
mieszkaniowe i tereny usług.

Przetarg odbędzie się
w dniu 17 czerwca 2014r. o godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim Kościana
przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.
Cena wywoławcza: 349 000,00 zł
Wysokość wadium:   69 800,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana nu-
mer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku
Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym
Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku
Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 13 czerwca
2014r.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczo-
na jako działka o numerze geodezyjnym 3912
o powierzchni 0.09.98 ha, zapisana w Księdze Wie-
czystej PO1K/00027530/8 położona w Kościanie przy
ul. Jesionowej, przeznaczona w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
pod tereny mieszkaniowe o charakterze ekstensyw-
nym.

Przetarg odbędzie się
w dniu 25 czerwca 2014r. o godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim Kościana
przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23.

Cena wywoławcza: 60 000,00 zł
Wysokość wadium: 12 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie
wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana nu-
mer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku
Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym
Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku
Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 20 czerwca
2014r.

Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału

w przetargach
na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność
Gminy Miejskiej Kościan

Zapraszamy na:
- 4.06.2014r. (œroda) godz. 12.00-17.00 Happening „W samo
po³udnie – Wolnoœæ” dzia³anie plastyczno-muzyczno-teatralno-
taneczne w wykonaniu profesjonalnych artystów oraz dzieci,
Rynek, wstêp wolny,
- 24.06.2014r. (wtorek) godz. 18.00 Wyk³ad TMZK: mgr Da-
riusz Kram: Muzeum Regionalne im. dr. Henryka Florkowskiego
w Koœcianie – dokonania i plany na przysz³oœæ, Muzeum Regio-
nalne w Koœcianie, wstêp wolny.

Imprezy kulturalne

W sobotę 17 maja br. muzeum zorganizowało III
Kościańską Noc Muzeów. W ten szczególny dzień Muzeum
Regionalne im. dr Henryka Florkowskiego odwiedziło
ponad 270 osób. Noc Muzeów była okazją do zaprezento-
wania nowej wystawy „Królewskie Miasto Kościan” w
specjalnie przegotowanej sali ekspozycyjnej. Największą
atrakcją okazała się „Diorama miasta Kościana z XVII
wieku”. Na makiecie przedstawiono historyczne centrum
starego miasta w obrębie murów miejskich i Obry oraz
przedmieścia. Znajduje się na niej ponad 200 obiektów
m.in. kościoły, zamek starościński, klasztory, domy miesz-
kalne i zabudowa gospodarcza. Diorama ma przybliżać
mieszkańcom Kościana jak przed wiekami wyglądało
miasto. Ponadto dla odwiedzających dostępne były pozo-
stałe ekspozycje oraz wystawa pt: „2. Korpus Polski we
Włoszech i kościańscy żołnierze generała Andersa”. Wy-
świetlany był również film przedstawiający wojenne losy
zabytków zgromadzonych m.in. przez rodzinę Czartory-
skich w Gołuchowie. Wszystkich, którym nie udało się
obejrzeć wystaw zapraszamy w ciągu tygodnia oraz w
weekendy w godzinach pracy muzeum. Wstęp wolny.

III Kościańska
Noc Muzeów

Podczas III Kościańskiej Nocy Muzeów po raz pierwszy
zaprezentowano „Dioramę miasta Kościana z XVII wieku”

Marszałek wizytował kościańskie inwestycje

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woź-
niak w poniedziałek 19 maja br. odwiedził Kościan i okolice.
Chwalił kościańskie inwestycje, szczególnie te, które udało się
wykonać z funduszy unijnych m.in. WRPO, nazywając je
„smacznymi” projektami.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
chwalił kościańskie „smaczne” przedsięwzięcia inwestycyjne

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. odbędzie się ofertowy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierża-
wienie lokalu użytkowego znajdującego się w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego 7.
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.

Na jazie przy Kościańskim Kanale Obry spotkał się z
dziennikarzami. Burmistrz Miasta Kościana dziękował za
współpracę i przekazane Kościanowi środki na inwestycje.
W ramach projektu pn. „Kościański Trakt Rekreacyjny”
współfinansowanego z unijnych środków WRPO zrewitali-
zowano Park Miejski im. Kajetana Morawskiego i wyre-
montowano zabytkową wieżę ciśnień, adaptując ją do no-
wych funkcji: wewnętrznych ścian wspinaczkowych i ob-
serwatorium astronomicznego.

Spotkanie było podsumowaniem rewitalizacji Ko-
ściańskiego Kanału Obry w obrębie miasta Kościana (na
długości 4 km) finansowanego ze środków samorządu wo-
jewództwa wlkp. Polegało na pogłębieniu kanału, faszyno-
waniu i wzmocnieniu skarp, aby przywrócić mieszkańcom
dawne funkcje rzeki, by mogła być atrakcją turystyczną i
wizytówką Kościana ze szlakiem wodnym w kształcie ser-
ca.

Marszałek zwiedzał m.in. wyremontowaną wieżę
ciśnień, bulwar, kościańską grotę solną oraz spa przy kry-
tej pływalni.
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W dniu 19 maja br. gościliśmy  w  naszej Gminie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Marka Woź-
niaka, który zapoznał się z najważniejszymi inwesty-
cjami i odwiedził ciekawe miejsca Gminy Kościan.
Pierwszym punktem programu była wizytacja Terenu
Aktywizacji Gospodarczej w Pianowie. Na obszarze 16
ha wybudowaliśmy nowe drogi z oświetleniem, wodo-
ciąg i kanalizację sanitarną  z 60% udziałem środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Na tym terenie w Miejscowym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego została przewidziana nowa obwod-
nica dla miasta Kościana. Marszałek wysoko ocenił tak
przygotowaną koncepcję przebiegu nowej obwodnicy.
Ważny podkreślenia jest fakt, iż w ramach budowy dro-
gi S5 powstanie zjazd o długości 1800 m z  węzła Ko-
ścian do obecnej drogi krajowej nr 5 przy stacji paliw
Shell. W przyszłości będzie on częścią 5,5 km nowej
obwodnicy. Aby ta inwestycja mogła zostać zrealizowa-
na potrzebne będą   środki pomocowe z Unii Europej-
skiej.

Marszałek Marek Woźniak po raz pierwszy od-
wiedził nowo wybudowaną Fabrykę dachówek ceramicz-
nych CREATON w Widziszewie. Dzięki decyzji Zarządu
Województwa Wielkopolskiego została wybudowana
nowa droga powiatowa łącząca Widziszewo z drogą kra-
jową nr 5. Inwestycja ta została zaliczona do zadań klu-
czowych w województwie wielkopolskim i uzyskała 50%
dofinansowanie ze środków unijnych. Współinwestora-
mi tej inwestycji byli   Firma Creaton, Powiat Kościań-
ski, Gmina Śmigiel i Gmina Kościan. Przy okazji poby-
tu Marszałkowi przedstawiliśmy plany gmin Kościan i
Śmigiel dotyczące przygotowania dużego kompleksu
Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Widziszewie.  W
ostatnim czasie prowadzimy działania, które pozwolą
nowym inwestorom budować tutaj nowe zakłady pracy.
Obecnie czekamy   na decyzję Rady Ministrów w spra-

Wizyta Marszałka

 Wizyta Marszałka w Muzeum Gorzelnictwa w Turwi

wie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru w Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park.
Zarówno w gminie Śmigiel i gminie Kościan opracowy-
wane są kolejne Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego.  W Widziszewie odwiedziliśmy również
Dom Ogrodnika, teren wypoczynku i rekreacji, który zo-
stał wyremontowany i urządzony dzięki środkom pozy-
skanym z Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielko-
polska”. Odnowiona świetlica wiejska, nowy plac za-

baw i boisko z nawierzchnią z poliuretanu wspaniale
spełniają oczekiwania mieszkańców okolicznych miej-
scowości. W programie ujęto również wizytę w Stadni-
nie Koni w Racocie oraz Muzeum Gorzelnictwa w Tur-
wi. Grzegorz Konieczny - kustosz muzeum, zapoznał
gości z procesem produkcji spirytusu oraz z ekspona-
tami zgromadzonymi w muzeum. Wszyscy zwiedzają-
cy zgodnie stwierdzili, że Gorzelnia w Turwi jest dużą
atrakcją turystyczną Gminy Kościan.                                 (ap)
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Tytuł „Działacza Związku OSP 2013 Powiatu Ko-
ściańskiego” otrzymał w minioną sobotę druh Przemy-
sław Maćkowiak ze Starych Oborzysk. Uroczystość uho-
norowania tytułem miała miejsce podczas Powiatowych
Obchodów Dnia Strażaka w Czaczu. Ponadto  dh Przemy-
sław znalazł się w grupie 5 nominowanych w wojewódz-
twie do tytułu „Wielkopolski Działacz ZOSP RP roku 2013”.
Dh Przemysław Maćkowiak pełni funkcję Prezesa OSP w
Starych Oborzyskach. Prowadzona pod jego okiem druży-
na pożarnicza zajmuje czołowe lokaty podczas zawodów
sportowo – pożarniczych na szczeblu gminy, jak i powiatu.
We wrześniu drużyna żeńska reprezentować będzie Po-
wiat Kościański na V Wojewódzkich Zawodach Sportowo-
Pożarniczych OSP w grupie A i C.                                   (mn)

Działacz
strażacki roku

16 maja br. w Bibliotece Publicznej Gminy Ko-
ścian odbyło się spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i
Bibliotek. Tym razem uroczystość odbyła się w nowym
lokalu Filii Bibliotecznej w Turwi. Życzenia oraz kwiaty

Dzień Bibliotekarza w Gminie Kościan

Podziękowania dla Dyrektor Katarzyny Wopińskiej

Stowarzyszenie  „Centrum rozwoju Gminy Kościan”
we współpracy

z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Kościanie

oraz Gminą Kościan

realizuje projekt
„Sięgnij po wsparcie – rozwój specjali-

stycznych form pomocy rodzinie”

adresowany do mieszkańców Gminy Kościan
Celem projektu jest prowadzenie działań mają-

cych na celu wsparcie i wzmocnienie rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu proponujemy:

• BEZPŁATNE  PORADNICTWO
PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE,
PEDAGOGICZNE, RODZINNE

• WARSZTATY WZMACNIAJĄCE
UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE

DLA RODZICÓW

• WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Bliższe informacje dotyczące porad oraz warsztatów
można uzyskać w siedzibie GOPS

w Kościanie przy ul. Młyńskiej 15 pokój nr 6 lub
pod nr tel. 65  512 35 43 wew. 22

Projekt realizowany jest od maja do listopada 2014 r.
Projekt „Sięgnij po wsparcie – rozwój specja-
listycznych form pomocy rodzinie” współfi-
nansowany jest przez Wielkopolski Urząd

Wojewódzki w Poznaniu.
www.koscian.gopsinfo.pl

społeczności bibliotekarskiej przybył wręczyć Wójt Gmi-
ny Kościan - Henryk Bartoszewski wraz ze swoim za-
stępcą – Andrzejem Przybyłą. Podczas spotkania Wójt
podkreślił, że działalność bibliotekarzy i bibliotek wy-

kracza daleko poza ustano-
wione przepisowo groma-
dzenie księgozbioru i udo-
stępnianie go na zewnątrz.
Wraz z zastępcą życzyli bi-
bliotekarkom, aby praca z
czytelnikiem dawała zado-
wolenie, a misja upo-
wszechniania czytelnictwa
i kultury słowa przynosiła
satysfakcję i radość.

Podczas Dnia Bi-
bliotekarza swój Jubileusz
40-lecia pracy obchodziła
także jedna z bibliotekarek
- Grażyna Laskowska.
Włodarze gminy wraz z
pracownicami biblioteki
podziękowali Pani Laskow-
skiej za dotychczasową
pracę .  Spotkanie było
okazją do wspomnień, wy-
miany poglądów i upłynęło
w miłej atmosferze. (kw)

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan oraz Mię-
dzygminny Związek  Turystyczny „Wielkopolska Go-
ścinna” zapraszają na Dzień Dziecka na Drezynach
połączony z eliminacjami X Otwartych Mistrzostw
Gościnnej Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcz-
nych, które odbędą się 1 czerwca 2014 r. od godz.
15.00 na Dworcu Kolejowym w Racocie. W progra-
mie imprezy m.in.:
- prezentacja lekkiej drezyny turystycznej;
- przejażdżki rekreacyjne drezyną;
- zawody drużyn czteroosobowych w wyścigach drezyn
ręcznych na dystansie około 250 m;
- zawody drużyn dziecięcych dwuosobowych w wyści-
gach lekkich drezyn turystycznych;
- strażackie pokazy pierwszej pomocy przedmedycz-
nej;
- piknik drezynowy.
  Zapisy osad w dniu zawodów od godz. 14.00 na dwor-
cu PKP w Racocie. (md)

Dzień Dziecka
na Drezynach

 W miesiącu maju odbyły się konsultacje z miesz-
kańcami Kurzej Góry w sprawie przygotowania wniosku
do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Dróg Lokalnych
tzw. Schetynówek na rok 2015. Projekt zakłada budowę
nowych dróg na ulicach Leśnej, Polnej, Krótkiej, Gajowej i
Piaskowej w Kurzej Górze o łącznej długości ok. 1800 m.
Ponadto na ulicach Długiej i Leśnej ma zostać wykonana
kanalizacja burzowa oraz ścieżka rowerowa z oświetle-
niem. Program zakłada 50 % dofinansowanie z budżetu
państwa kosztów kwalifikowalnych. Do końca września
Gmina Kościan przygotuje wniosek w tej sprawie do Wo-
jewody Wielkopolskiego. Pierwsze informacje o rozstrzy-
gnięciach mają zapaść w listopadzie br.                                 (md)

Schetynówka
w Kurzej Górze
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Marszem dla Życia rozpoczęło się Święto Ro-
dzin w Kościanie zorganizowane w sobotę 10 maja 2014
roku przez Starostwo Powiatowe w Kościanie i Urząd
Miasta Kościana. Patronat honorowy nad kościańskim
Świętem Rodzin objął Metropolita Poznański Arcybi-
skup Stanisław Gądecki.

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się koronką do
Bożego Miłosierdzia pod figurą Serca Jezusowego na
skwerze Jana Pawła II. Następnie ponad 200 osób ze
specjalnie przygotowanymi na tę okazję balonikami
oraz transparentami przeszło ulicami Kościana.  Za-
nim Marsz, któremu przyświecało ogólnopolskie ha-
sło „Zrób krok! Zrobimy razem milion kroków dla
życia”, dotarł na rynek, zatrzymał się przy Urzędzie
Miasta i Starostwie Powiatowym, by wysłuchać frag-
mentu homilii, poświęconego rodzinie z 1991 roku, wy-
głoszonej przez św. Jana Pawła II w Kielcach.

Na rynku głos zabrał Andrzej Jęcz, Starosta Ko-
ściański, który w imieniu swoim oraz Burmistrza Mia-
sta Kościana Michała Jurgi przywitał wszystkich ze-
branych. Starosta życzył wszystkim, by sobota ta była
świętem wszystkich rodzin powiatu kościańskiego.

Następnie na scenę wszedł chór Semplicze z Lu-
binia, który dał się już poznać mieszkańcom powiatu
z najlepszej strony. Po Sempliczach wystąpił zespół
Bliżej Nieba ze Śmigla, który jeden z utworów zade-
dykował tragicznie zmarłemu przed kilkoma dniami
koledze, uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nietążkowie. Uwagę przykuwał perkusista śmigiel-
skiego zespołu Olaf Siejak, który zastępował starsze-
go kolegę.

Kiedy na scenę weszła gwiazda popołudnia ze-
spół Arka Noego, na kościańskim rynku było już co naj-
mniej 900 osób.

Zespół Arka Noego powstał w 1999 roku, kiedy
Telewizja Polska z okazji pielgrzymki Jana Pawła II
zaproponowała liderom zespołu nagranie utworu
„Tato”. W Kościanie swoje największe hity zaprezen-
towało ośmiu muzyków i piętnaścioro dzieci. Zespół
zachęcał wszystkich do wspólnej zabawy, najmłodsi
tańczyli razem z muzykami, którzy rozdali też kilka
płyt za udział w konkursie.

Oprócz koncertów na rynku na kościaniaków cze-
kały także inne atrakcje. Najmłodsi mogli za darmo
skorzystać ze zjeżdżalni pneumatycznej Klaun, powspi-
nać się na dmuchaną górę wspinaczkową w kształcie
żółwia, czy pozanurzać się w suchym basenie wypeł-
nionym piłeczkami. Nieco starszych wolontariusze z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie za-
chęcali do zarejestrowania się w bazie potencjalnych
dawców szpiku kostnego. Na głodnych nie tylko wra-
żeń muzycznych, czekało stoisko, gdzie można było
kupić bigos i kiełbasę oraz stoisko wystawione przez
firmę Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. z Piotrowa
Pierwszego, producenta naturalnie tłoczonych soków
Sogo. Na stoisku można było spróbować oraz kupić
wszystkie rodzaje soków jabłkowych.                           hg

Święto Rodzin w Kościanie

W Święcie Rodzin wzięło udział prawie tysiąc osób.

Gwiazdą popołudnia był zespół Arka Noego.

Występ zespołu Sempilcze z Lubinia.

Zespół Bliżej Nieba ze Śmigla.

Najmłodszy wokalista Arki Noego nie ukończył jeszcze
trzech lat.

150 przedszkolaków z 15 przedszkoli z terenu
powiatu kościańskiego wzięło udział w zorganizowa-
nym przez Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz
Przedszkole z Zespołu Szkół Gminy Kościan w Sta-
rych Oborzyskach konkursie „Bezpieczny Przedszko-
lak”.

Konkurs, którego celem było kształtowanie u
najmłodszych umiejętności świadomego przestrzega-
nia zasad bezpieczeństwa, odbył się 15 maja 2014
roku w sali sportowej przy Zespole Szkół Gminy Ko-
ścian w Starych Oborzyskach.

Dziesięcioosobowe drużyny przedszkolaków naj-
pierw musiały dokonać prezentacji swojego zespołu.
Należało przygotować tablicę z nazwą przedszkola
oraz miejscowości i hasło na temat bezpieczeństwa.
Następnie każda drużyna musiała oddelegować dwie
osoby, które wzięły udział w quizie. Quiz obejmował
zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy, zasad zacho-
wania na drodze, czy zagadnienia związane z działal-
nością straży pożarnej. Przedszkolaki musiały zaban-
dażować rannego, ułożyć w odpowiedniej kolejności
światła na sygnalizacji, wykazać się znajomością zdro-
wej żywności, czy niejadalnych grzybów. Oprócz tego
przeprowadzono także konkurs sprawnościowy i pla-
styczny.

Na koniec dnia pełnego zmagań wszystkim
przedszkolakom i ich opiekunom za udział w konkur-
sie podziękował Starosta Kościański Andrzej Jęcz.
Zwracając się do najmłodszych zaznaczył, że są naj-
większym skarbem, który trzeba strzec i zapewnić bez-
pieczeństwo.

Na konkursie - poza Starostą Kościańskim -
obecni byli także: Wójt Gminy Kościan Henryk Barto-
szewski, Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga,
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak, Za-
stępca Burmistrza Czempinia Jan Kaźmierczak oraz
przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kościanie, Komendy Powiatowej Po-
licji w Kościanie, firmy ENEA, Nadleśnictwa Kościan
oraz Stowarzyszenia STOP ŚMIERCI.

Nagrody rzeczowe, w postaci gier planszowych,
puzzli i układanek, dostała każda drużyna.                        hg

Bezpieczny
Przedszkolak

Quiz obejmował zagadnienia z pierwszej pomocy.
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Rozpoczęły się prace remontowe na ulicach Wieli-
chowskiej i Szkolnej w Kościanie. Ulica Szkolna zostanie
przebudowana na półkilometrowym odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą 27 Stycznia do skrzyżowania z ulicą Pół-
nocną. Oprócz nowej nawierzchni, na całej długości mo-
dernizowanego odcinka, wyremontowane zostaną też chod-
niki oraz miejsca parkingowe. Ponadto na skrzyżowaniu
Szkolnej z Północną wybudowany zostanie tzw. prawoskręt.
Koszt przebudowy tej ulicy to 573 591 złotych, kwotą 286
tys. złotych inwestycję wesprze samorząd miasta.

Największą, tegoroczną inwestycją samorządu po-
wiatowego i miasta Kościana jest przebudowa ulicy Wie-
lichowskiej w Kościanie. Prace się rozpoczęły i potrwają
do sierpnia. Ulica zostanie przebudowana od ronda na
skrzyżowaniu z ulicą Surzyńskiego do skrzyżowania z uli-
cami: Kaźmierczaka, Piaskową i Królowej Jadwigi. Na
tym skrzyżowaniu zbudowane zostanie duże rondo, które
skomunikuje wszystkie ulice. W ramach remontu zmo-
dernizowany zostanie również dojazd do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka oraz 80
metrów ulicy Kaźmierczaka. Koszt przebudowy tej drogi
to ponad 1 mln 600 tys. złotych. Miasto Kościan  inwesty-
cję wesprze kwotą 822 tys. złotych.

Te dwie inwestycje to nie wszystkie realizowane w
tym roku przez samorząd powiatowy w mieście Kościa-
nie. Wspólnie z samorządem miasta zostanie przebudo-
wany teren wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościa-
nie i przebudowany chodnik wzdłuż fragmentu ulicy Bącz-
kowskiego. Samorząd Powiatowy przekaże na to zadanie
kwotę 50 tys. złotych.

Kolejną inwestycją wspartą przez powiat będzie
budowa zatoki postojowej przy ul. 14 Dywizji. Wartość
całej inwestycji realizowanej wspólnie przez powiat, Ko-
ściańską Spółdzielnię Mieszkaniową i „Społem” Po-
wszechną Spółdzielnię Spożywców wyniesie 50 tys. zło-
tych. Ponadto Powiat Kościański przekazał materiały
chodnikowe o wartości 10 tys. złotych na przebudowę chod-
nika przy ul. Kosynierów. Inwestycję zrealizowała Ko-
ściańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Z kolei 40 tys. złotych Powiat Kościański przezna-
czy na przebudowę chodnika przy ul. Piaskowej od pl. Pa-
derewskiego do ul. 14 Dywizji.                                            bj

Powiatowe inwestycje
drogowe w Kościanie

Rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Wielichowskiej.
Koszt inwestycji realizowanej wspólnie samorządem mia-
sta to ponad 1 mln 600 tys. złotych.

Ulica Szkolna będzie miała nową nawierzchnię.

Powiat wesprze przebudowę otoczenia i chodnika w sąsiedz-
twie Ośrodka Rehabilitacyjnego przy ul. Bączkowskiego.

Powstanie zatoka postojowa przy ulicy 14 Dywizji. Łączna
wartość inwestycji wspieranej przez powiat wyniesie 50 tys.
złotych.

Nowy chodnik będzie na ulicy Piaskowej.

W środę, 7 maja 2014 roku na boisku „Orlik” w Raco-
cie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Nożnej Szkol-
nictwa Specjalnego.

Celem turnieju była popularyzacja gry w piłkę nożną,
krzewienie zasad współżycia i współzawodnictwa sportowe-
go oraz zwiększenie aktywności fizycznej uczniów.
Turniej otworzyli Wicestarosta Kościański Edward Strzymiń-
ski, który życzył wszystkim pełnej zapału sportowej rywali-
zacji oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej
Magdalena Dyszkiewicz.

W zawodach, które rozgrywane były systemem „każdy
z każdym”, uczestniczyli uczniowie szkół specjalnych repre-
zentujący poszczególne regiony województwa wielkopolskie-
go. Najlepsi okazali się reprezentanci regionu leszczyńskie-
go, w którego składzie grali uczniowie Zespołu Szkół im. Ma-
rii Konopnickiej w Kościanie. Drugie miejsce zajęli reprezen-
tacji regionu pilskiego, a trzecie regionu poznańskiego.

Uczniowie ZS im. Marii Konopnickiej
Mistrzami Wielkopolski

Organizatorami Mistrzostw Wielkopolski byli: Zespół
Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Uczniowski Klub
Sportowy „TROPS SPRAWNI RAZEM”, Starostwo Powiato-
we w Kościanie oraz Urząd Miasta Kościana.

Zwycięzcy Turnieju wezmą udział w Mistrzostwach
Polski „Sprawni Razem”.                                                         hg
  Wyniki poszczególnych meczów:
REGION PILSKI - REGION KONIŃSKI 6:0
REGION KALISKI - REGION LESZCZYNSKI 0:2
REGION KONIŃSKI - REGION POZNAŃSKI 0:4
REGION PILSKI - REGION KALISKI 4:0
REGION LESZCZYNSKI - REGION POZNAŃSKI 2:0
REGION KALISKI - REGION KONIŃSKI 1:1
REGION LESZCZYNSKI - REGION PILSKI 2:1
REGION POZNAŃSKI - REGION KALISKI 2:2
REGION KONIŃSKI - REGION LESZCZYNSKI 0:7
REGION POZNAŃSKI - REGION PILSKI 1:5

W Mistrzostwach Wielkopolski w Piłce Nożnej Szkolnictwa Specjalnego wzięło udział 5 drużyn.

Sześć osób wzięło udział w powiatowym etapie XXI
Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Tery-
torialnym, który odbył się 14 maja 2014 roku w Staro-
stwie Powiatowym w Kościanie.

Młodzież przywitał Wicestarosta Kościański
Edward Strzymiński, który podziękował także wszystkim
za zainteresowanie konkursem i życzył powodzenia.

Celem konkursu było przybliżenie młodzieży gim-
nazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju sa-
morządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą sa-
morządności. Uczestnicy konkursu - uczniowie gimnazjów
z terenu powiatu kościańskiego - odpowiadali na 20 te-
stowych pytań. Najlepszy wynik uzyskał Jędrzej Dwor-
czak z Gimnazjum nr 1 w Kościanie, tuż za nim znalazła
się Anna Kacprzak z Zespołu Szkół nr 2. Tych dwoje gim-
nazjalistów będzie reprezentowało powiat w finale kon-
kursu.                                                                                      hg

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

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

Apteki w powiecie

Przypominamy, że drugi rok z rzędu Starostwo Po-
wiatowe w Kościanie zaprasza na Powiatowe Rajdy rowe-
rowe trasami Ziemi Kościańskiej.

Rajdy rowerowe odbędą się w trzy kolejne soboty tj.:
31 maja, 7 i 14 czerwca. Podobnie jak w roku ubiegłym
wszystkie rajdy będą się rozpoczynały na kościańskim ryn-
ku. Meta to Lubiń, Słonin i Kościan. Na mecie rajdu każdy
ze zgłoszonych uczestników otrzyma poczęstunek. Dla ro-
werzystów, którzy wezmą udział we wszystkich trzech raj-
dach przewidziany jest okolicznościowy upominek.

Istnieje możliwość dołączenia do rowerzystów na
trasie. Prosimy o zaznaczenie takiej informacji w zgłosze-
niu.

Trasa nr I – 31 maja 2014 roku – Lubiń Kościół
św. Leonarda
Start godz. 9.30
Długość trasy ok. 55 km

Trasa II – 7 czerwca 2014 roku –  „Poznajemy Gminę
Czempiń”
Start godz. 9.30
Długość trasy ok. 40 km

Trasa nr III – 14 czerwca 2014 – „Wycieczka po kró-
lewskim Grodzie” /rajd odbędzie się w dniu, w któ-
rym odbędą się Dni Kościana/
Start godz. 9.30
Długość trasy ok. 21 km

Tego dnia w ramach gwiaździstego rajdu do Kościana wy-
jadą również o 9.30 rowerzyści z Czempinia (rynek), Krzy-
winia (przy wiatrakach), Śmigla (rynek).

Te osoby, które zechcą wyjechać z Czempinia, Krzywinia i
Śmigla prosimy o zaznaczenie miejsca startu w zgłosze-
niu.

Podczas wszystkich rajdów powrót z mety rajdu do
domu odbywać się będzie indywidualnie.

Na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl
można pobrać kartę zgłoszeniową (dla pełnoletnich), zgo-
dę rodziców (dla niepełnoletnich) oraz regulamin rajdu.
Karty zgłoszeniowe na pierwszy rajd należy składać naj-
później do 29 maja w Starostwie Powiatowym w Kościa-
nie w pokoju numer 117. Na kolejne rajdy zgłoszenia nale-
ży składać odpowiednio do 5 i 12 czerwca.

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

Wszystkich chętnych do wspólnej rowerowej wy-
cieczki serdecznie zapraszamy.                                           bj

Powiatowe
Rajdy Rowerowe
- zapraszamy
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Już po raz XIII Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Kościanie pod patronatem Starosty
Kościańskiego zorganizowało  Dzień Godności Osoby Nie-
pełnosprawnej.

W słoneczne piątkowe przedpołudnie, 23 maja
2014 roku uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnic-
kiej, podopieczni Domów Pomocy Społecznej w Jarognie-
wicach, Mościszkach i Krzywiniu, Ośrodka Rehabilitacyj-
nego w Kościanie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie oraz pacjenci Szpitala Neuropsychiatryczne-
go w Kościanie zebrali się w parku za Kościańskim Ośrod-
kiem Kultury, by świętować XIII Dzień Godności Osoby
Niepełnosprawnej.

- Nie ma różnicy między osobami sprawnymi a nie-
pełnosprawnymi. Wartością sama w sobie jest człowiek. To
jest rzecz najważniejsza - powiedział Wicestarosta Kościański
Edward Strzymiński, witając wszystkich zebranych w par-
ku przy Kościańskim Ośrodku Kultury. - Życie nie jest łatwe.
Trzeba mieć tylko wytrwałość i pogodę ducha - podkreślił
Wicestarosta.

XIII Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej
W ramach Dnia Godności został zorganizowany

konkurs literacki i plastyczny „Uwierz w nas” - jak oso-
ba z niepełnosprawnością jest postrzegana przez społe-
czeństwo? Organizatorem konkursów był Zespół Szkół
im. Marii Konopnickiej oraz Starostwo Powiatowe w
Kościanie.

Nagrody dla uczestników konkursu literackiego i
plastycznego wręczyli Wicestarosta Kościański Edward
Strzymiński i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ko-
ścianie Magdalena Dyszkiewicz.

Po wręczeniu nagród, nastąpiła część artystyczna.
Na scenie wystąpili m.in. chór Muza z Zespołu Szkół nr 3,
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie,
zespół Del Gado z Krzywinia oraz podopieczni Domu Po-
mocy Społecznej w Krzywiniu, którzy przedstawili widzom
własna wersję historii o Kopciuszku.

Uczestnikom Dnia Godności - jak co roku - poma-
gali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ko-
ścianie oraz wolontariusze z Centrum Wolontariatu w
Kościanie.
Dzień Godności to także tradycyjnie już odbywający się
kiermasz rękodzieła uczestników imprezy.                     hg

Dla uczestników XIII Dnia Godności wystąpił chór Muza z
ZS nr 3 w Kościanie.

Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczyli Wicestarosta
Kościański Edward Strzymiński i Dyrektor Zespołu szkół
Specjalnych w Kościanie Magdalena Dyszkiewicz.
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powiat Koœciañski

13 czerwca (pi¹tek)
14.00 – Uroczysta sesja Rady Miejskiej Koœciana inauguruj¹ca XXVIII Dni Koœciana,
aula I LO,

14 czerwca (sobota) – RYNEK
11.00 – Zakoñczenie Powiatowych Rajdów Rowerowych,
12.00 - prezentacje artystyczne dzieci i m³odzie¿y, amatorskich zespo³ów tanecznych i
œpiewaczych,
13.00 – „Policja przyjazna dzieciom” – stoisko K.P. Policji w Koœcianie,
15.50 – Odezwa Spo³ecznoœci PaT,
20.00 – „OGIEÑ” – koncert rockowy,
21.30 – „P¥CZKI W T£USZCZU” – Tomasz Karolak z zespo³em,

15 czerwca (niedziela) – RYNEK
13.00 – Koœciañskie Zmagania Trójbojowe – Kobra Jass Koœcian,
16.30 – Orkiestra Dêta OSP Koœcian,
17.30 – Jerzy Po³omski,
19.00 – Marcin Daniec z laureatami „Szansy na sukces”,

21.30 – Dawid Podsiad³o
Imprezy towarzysz¹ce:

6-8 czerwca godz. pt. 12.00-20.00, sob. 9.00-19.00, nd. 9.00-13.00 - Jedynka Cup – Turniej koszy-
kówki (rocznik 1999-2000), sala sportowa ZS 1,

8 czerwca godz. 9.00-15.00 – Turniej Pi³ki Rêcznej Ch³opców o Puchar Braci Jureckich - Koœcian
2014 (rocznik 2003), hala sportowa ZS 4,

14-15 czerwca - podczas Dni Koœciana Muzeum Regionalne w Koœcianie zaprasza w godz. 14.00-
18.00 na wszystkie wystawy, w tym now¹ ekspozycjê „Diorama miasta Koœciana z XVII w.”,

14 czerwca godz. 9.00-18.00 – Otwarte Mistrzostwa Miasta Koœciana w Tenisie Ziemnym - korty
tenisowe Smecz, Al. Koœciuszki 19,

14 czerwca godz. 10.00-15.00 – Okrêgowy Turniej pi³ki no¿nej ch³opców rocznik 2006 i 2007, Orlik na
os. Konstytucji 3 Maja,

14-15 czerwca godz. 11.00 – 15.00 – Regaty rodzinne, Przystañ Koœciañskiego Klubu ̄ eglarskiego w
Nowym Dêbcu,

15 czerwca godz. 9.00-12.00 – Ogólnodostêpne Zawody Strzeleckie dla spo³eczeñstwa z okazji Dni
Koœciana, strzelnica LOK Koœcian,

15 czerwca godz. 16.00-19.00 – Rozgrywki Amatorskiej Ligi Orlika, Orlik na os. Konstytucji 3 Maja

oraz wiele innych atrakcji

XXVIII Dni Kościana
13-15 czerwca 2014


