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W poniedziałek, 13 kwietnia 2015 roku w Poznaniu
odbyły się obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej
masowej zsyłki Polaków na Sybir, których gospodarzem był
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą Świętą, sprawowaną
w intencji Polaków pomordowanych na Wschodzie przez Księ-
dza Biskupa Zdzisława Fortuniaka w kościele oo. Dominika-
nów w Poznaniu. Kulminacyjnym momentem obchodów były
uroczystości pod Pomnikiem Katynia i Sybiru, na które złoży-
ły się wystąpienia Marszałka Marka Woźniaka oraz Prezesa
Stowarzyszenia „Katyń”, Apel Pamięci, Modlitwa za Pole-
głych i Pomordowanych oraz tradycyjne składanie kwiatów u
stóp Pomnika i Marsz Sybiraków. „Naszym obowiązkiem jest
pamiętać i ostrzegać. Jesteśmy to winni ofiarom szaleństwa
i nienawiści. Jesteśmy to winni młodym, urodzonym i wycho-
wanym w wolnym kraju” - podkreślał Marszałek Marek Woź-
niak. Gminę Kościan w uroczystych obchodach reprezentowa-
li Andrzej Przybyła Wójt Gminy Kościan oraz Jan Szczepa-
niak Przewodniczący Rady Gminy Kościan.

W Kościanie uroczystości upamiętniające ofiary zbrod-
ni katyńskiej odbyły się na Starym Cmentarzu Parafialnym.
Okolicznościową wiązankę w imieniu mieszkańców Gminy
Kościan złożyli Henryk Bartoszewski - Zastępca Wójta Gmi-
ny Kościan oraz Marieta Szkudlarska - Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Kościan.                                                           (mn)

Rocznica
Zbrodni Katyńskiej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podjął
decyzję w sprawie udzielenia Gminie Kościan po-
mocy finansowej w formie pożyczki umarzalnej na
cztery przedsięwzięcia.
Na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowych Obo-
rzyskach – do kwoty 1.600.000 zł. W ramach przed-
sięwzięcia powstanie m.in. kanalizacja sanitarna
grawitacyjna PVC fi-200 mm - 2.892,88 mb, kanali-
zacja sanitarna tłoczna PE: fi-110 mm - 261,65 mb i
fi-140 mm - 1.143,40 mb, przykanaliki kanalizacji
sanitarnej PVC 160 mm - 863,40 mb/145 szt. oraz 2
przepompownie ścieków. Ponadto odtworzona zosta-
nie nawierzchnia po budowie kanalizacji sanitarnej
(w pasie robót) oraz przebudowana i rozbudowana
sieć wodociągowa. W zakres zadania wchodzi także
przebudowa ul. Prostej w Nowych Oborzyskach.

Rozbudowa wiaty na osad wraz z budową za-
daszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osa-
du na oczyszczalni ścieków w Racocie może liczyć na
pożyczkę do kwoty 1.000.000 zł. W ramach tej inwe-
stycji (ze względu na konieczność polepszenia stanu
środowiska poprzez właściwą gospodarkę osadami na
terenie oczyszczalni ścieków w Racocie) zostanie roz-
budowana wiata technologiczna na osad (nr 1) - o 88,45
m2 i  przebudowana (zadaszona) wiata technologicz-
na na osad (nr 2) o powierzchni 164,93 m2. Ponadto
zamontowana zostanie instalacja odwadniania osa-
dów z prasą ślimakową o wydajności ok. 8 m3/h.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Obo-
rzyskach (I ETAP) otrzymała gwarancje pożyczki do
kwoty 700.000 zł. Przedsięwzięcie to obejmuje rozbu-
dowę istniejącego obiektu o zbiornik retencyjny ście-
ków ogólnych, którego zadaniem będzie retencjonowa-
nie i uśrednianie składu ścieków wpływających na re-
aktor mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków
- Vcz=193,1 m3, komorę rozprężną, komorę zasuw. W
zakres zadania wchodzi także remont/adaptacja zbior-
nika retencyjnego ścieków dowożonych - Vcz=27,8 m3.
Ponadto przebudowane zostaną instalacje technolo-
giczne, elektryczne i kanalizacyjne oraz rozebrana zo-
stanie istniejąca przepompownia ścieków.

Na termomodernizację Szkoły Podstawowej i
Przedszkola w Bonikowie – do kwoty 350.000 zł.
Przedmiotem tej inwestycji jest docieplenie budyn-
ku szkoły oraz przedszkola polegające m.in na wy-
konaniu izolacji termicznej stropodachu styropapą
grubości 20 cm pokrytą następnie papą termozgrze-
walną, wykonaniu/odtworzeniu instalacji odgromo-
wej,  wykonaniu izolacji termicznej ścian (cokół - sty-
ropian XPS grubości 8 cm, ściany - styropian FS gru-
bości 15 cm).

Pożyczki na pierwsze trzy zadania mogą być
umorzone do 40 %, a pożyczka na Bonikowo - do 10%,
zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania poży-
czek oraz trybem i zasadami udzielania i rozlicza-
nia dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na
rok 2015”                                                                          (am)

Pomoc finansowa
dla Gminy Kościan Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. dokona-
ła podziału środków na wypoczynek letni. Gmina Kościan
na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, promujący
zdrowy styl spędzania wakacji, przeznaczyła kwotę
60.000 zł. Są to środki uwzględnione w Gminnym Progra-
mie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2015. Organizowana forma wypoczynku musi
uwzględniać elementy działań profilaktycznych. Organi-
zatorami letniego wypoczynku, podobnie jak w latach
ubiegłych, będą głównie gminne szkoły. Na zorganizowa-
nie wypoczynku przez szkoły zostanie przeznaczona kwo-
ta 39.000 zł, która zostanie podzielona proporcjonalnie
do ilości uczniów w danej szkole. Będą to organizowane
już od wielu lat i cieszące się dużym zainteresowaniem
półkolonie oraz inne szkolne obozy. Kwota 14.500 zł zo-
stanie przeznaczona na dofinansowanie obozu w Ostro-
wie k. Jastrzębiej Góry nad M. Bałtyckim, organizowane-
go przez Związek Harcerstwa Polskiego - Komendę Hufca
w Kościanie (na obóz ten będzie mogło wyjechać z naszej
gminy 20 dzieci). Dofinansowanie otrzymają również dwie
Parafie: pw. Św. Stanisława Kostki w  Racocie, która od
kilku lat organizuje obóz żeglarski w Budziszewku oraz
pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie, która organizuje
obóz dla dzieci w Polanicy-Zdroju.                               (hk)

Wypoczynek letni
dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Kościan
przypomina,

że 15 maja upływa termin II raty
podatku rolnego, leśnego

i od nieruchomości
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W piątek 17 kwietnia 2015 roku na budynku by-
łej komendy Policji Państwowej odsłonięto tablicę upa-
miętniającą policjantów zamordowanych przez okupan-
tów podczas II wojny światowej.

Uroczystości rozpoczęły się poranną mszą świętą
w kościańskiej farze. W samo południe w asyście kom-
panii honorowej Wojska Polskiego, kościańskich poli-

Uczcili
pomordowanych
policjantów

cjantów oraz uczniów klasy policyjnej Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążko-
wie rozpoczęły się główne uroczystości. Jako pierwszy
głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kościanie
Henryk Kasiński. Kiedy Oni ginęli, Polska jeszcze żyła
– rozpoczął swoje przemówienie Komendant Kasiński.
Dlatego też kiedy ponad rok temu przyszedł do mnie

redaktor Jerzy Zielonka z propozycją uaktualniania
wiszącej tutaj wcześniej tablicy, na której znajdowało
się 7 nazwisk nie zastanawiałem się ani chwili. Po-
prosiłem redaktora Zielonkę o rozpoczęcie prac, któ-
rych efektem jest nowa tablica, na której znajduje się
ponad 20 nazwisk pomordowanych policjantów. God-
nym podkreślenia jest fakt, iż tablica ta w całości
ufundowana została przez kościańskich policjantów,
którzy w ten sposób uczcić chcieli swoich kolegów. Po
przemówieniu Komendanta Kasińskiego głos zabrał
Starosta Kościański Bernard Turski. Kwiecień to
szczególny dla Polaków miesiąc. W kwietniu 1943 roku
świat obiegła informacja, która zmieniła polską hi-
storię. W Katyniu wojska Wermachtu odnalazły ma-
sowe groby, w których znajdowały się tysiące ciał pol-
skiej inteligencji, oficerów i urzędników wziętych do
niewoli we wrześniu 1939 roku. Wśród ofiar Zbrodni
Katyńskiej byli także policjanci Policji Państwowej
służący we wrześniu 1939 roku na Ziemi Kościańskiej.
Dzisiaj oddajemy im wszystkim hołd pamiętając, że
gdyby nie ich poświęcenie, honor i bohaterstwo dziś
zapewne przyszłoby nam żyć w zupełnie innej Polsce.
Oni wszyscy poświęcili swoje życie na rzecz wolności i
niepodległości Rzeczypospolitej. Trzeba pielęgnować
pamięć o ludziach, dla których Polska zawsze była naj-
ważniejsza. Po zakończeniu przemówienia Starosta
Bernard Turski, Burmistrz Michał Jurga oraz Komen-
dant Henryk Kasiński odsłonili pamiątkową tablicę.
Poświęcił ją ksiądz prałat Czesław Bartoszewski. Po
apelu poległych i salwie honorowej oddanej przez Kom-
panię Honorową Wojska Polskiego wiązanki kwiatów
złożyli przedstawiciele samorządów, wojska, harcer-
stwa oraz organizacji kombatanckich.

Po zakończeniu uroczystości goście udali się do
Muzeum Regionalnego w Kościanie, gdzie o godzinie
13.00 odbyła się sesja popularno-naukowa pt. „Ko-
ściańscy policjanci Policji Państwowej w służbie Oj-
czyźnie 1919-1945” podczas której referaty wygłosili:
Teresa Masłowska, Zenon Jóźwiak, Henryk Kasiński,
Dariusz Kram, Elżbieta Olender oraz Jakub Stasiń-
ski. Sesję moderował redaktor Jerzy Zielonka.

Na tablicy znajdują się następujące nazwi-
ska pomordowanych policjantów:
Ofiary Zbrodni Sowieckiej z 1940 roku:
kom. PP Eugeniusz Krupowicz
post. PP Stanisław Banaszak
przod. PP Stanisław Fechner
post. PP Stanisław Gołosiński
przod. PP Jan Kaźmierczak
st. post. PP Wiktor Ledziński
st. post. PP Leon Ostrowski
st. post. PP Leon Pawlak
przod. PP Marcin Słowiński
post. PP Józef Smelkowski
st. post. PP Marcin Strzelczyk
st. post. PP Michał Szczerbal
st. post. PP Stanisław Szwarc
st. post. PP Wojciech Szymkowiak
st. post. PP Stanisław Tyliński
przod. PP Andrzej Wegner
post. PP Adam Zalejski

Ofiary niemieckiego okupanta 1939-1945:
st. post. PP Franciszek Narożny
przod. PP Jakób Stasiński

Starosta Kościański informuje, że od dnia
25.02.2015 roku istnieje możliwość dokonania
zapłaty kartą płatniczą za czynności związane z
wydawaniem praw jazdy oraz rejestracją pojaz-
dów

Od dnia 25.02.2015 roku w Wydziale Komu-
nikacji i Dróg istnieje możliwość zapłaty kartą płat-
niczą za czynności związane z wydawaniem praw
jazdy oraz rejestracją pojazdów. Terminale płatni-
cze znajdują się przy stanowiskach osób zajmują-
cych się powyższymi czynnościami. Jednocześnie in-
formujemy, że nadal można dokonywać opłat gotówką
w kasie znajdującej się na II piętrze budynku Staro-
stwa Powiatowego w Kościanie na ul. Gostyńskiej.

Rada Powiatu Kościańskiego zdecydowała o przy-
znaniu dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków. Do Starostwa Powiatowego w Kościa-
nie wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie prac, z któ-
rych cztery nie spełniały wymogów formalnych. Przyzna-
no dwie dotacje po 20 tysięcy złotych i siedem po 10 tysię-
cy złotych:
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Katarzyny Sie-
neńskiej w Choryni, 10 000 zł - renowacja polichromii
stropu, skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych, ma-
lowanie elewacji kościoła.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Czerwonej
Wsi, 10 000 zł - kontynuacja remontu dachu nad nawą i
kruchtą kościoła.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w
Krzywiniu, 20 000 zł - prace konserwatorskie przy ołta-
rzu bocznym pw. NMP Niepokalanej.
- Opactwo Benedyktynów w Lubiniu, 10 000 zł - wymiana
stolarki okiennej w starej części budynku.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła
w Wyskoci, 10 000 zł - wymiana hełmów wieżyczek, wzmoc-
nienie połączenia wieżyczki z murem, wymiana pokrycia
dachu, pulpitu, wzmocnienie stropu.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w
Kościanie, 10 000 zł - prace konserwatorskie przy na-
grobku rodziny Izakiewiczów z 1897 roku.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w
Śmiglu, 20 000 zł - remont wieży wraz z robotami towa-
rzyszącymi.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowziętej NMP w
Starym Gołębinie, 10 000 zł – konserwacja i restauracja
ambony.
- Parafia Rzymskokatolickia pw. NMP Pocieszenia i św.
Mikołaja w Starych Oborzyskach, 10 000 zł - prace kon-
serwatorskie ołtarza bocznego św. Rodziny.

Dotacje na zabytki

W dniu 21.04.2015 roku w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie odbyły się
„Targi Pracy”.

Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pra-
cy. Impreza została oficjalnie otwarta przez Starostę Ko-
ściańskiego Bernarda Turskiego.

Oferta skierowana do osób bezrobotnych, ale tak-
że do osób chcących zmienić pracę. Targi odwiedziło kil-
kuset zainteresowanych. Okazały się dobrym, neutral-
nym forum do bezpośredniego spotkania, rozmów i wy-
miany informacji. W tym roku swoje ofert prezentowało
19 pracodawców z 61 ofertami pracy oraz 10 instytucji.

„TARGI PRACY”
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miasto Koœcian

Przypominamy o obowiązującym od 2012 roku no-
wym podziale miasta na obwody do głosowania. Poniżej
podajemy nr oraz siedziby stałych obwodowych komisji
wyborczych w Kościanie.

Obwód nr 1 – siedziba Zespół Szkół Nr 4 w Kościanie,
ul. 27 Stycznia 1 – ulice: 27 Stycznia; Gabriela Naruto-
wicza; Gostyńska 2-31, 35; Górna; Gryczana; Jęczmienna;
Leona Kruczkowskiego; Krańcowa; Piastowska; Podgór-
na; Polna; Poznańska; Północna; Półwiejska; Pszenna;
Szkolna 1-19; Uczniowska; Wiatraczna; Wichrowa;
Wschodnia; Zielona; Żarnowa; Żwirki i Wigury;

Obwód nr 2 – siedziba Zespół Szkół Nr 4 w Kościanie,
ul. 27 Stycznia 1 – ulice: Cienista; Długa; Gen. Dezydere-
go Chłapowskiego; Gostyńska 34-42 parzyste, od 43 do
końca; Jasna; Krzywa; Osiedle Konstytucji 3 Maja 41-48;
Osiedle Nad Łąkami; Promienista; Przemysłowa; Rolna;
Składowa; Słoneczna; Szkolna od 20 do końca; Topolowa;
Torowa;

Obwód nr 3 – siedziba Wieża Ciśnień, ul. Czempińska
1 – ulice: Czempińska; Czereśniowa; Osiedle Konstytucji
3 Maja  1-40 i od 49 do końca; Osiedle Ogrody; Wiśniowa;

Obwód nr 4 – siedziba Urząd Miejski Kościana, siedziba
USC, ul. Rynek 1 – ulice: Grodziska; Ignacego Richtera;
Karola Bojanowskiego; Karola Marcinkowskiego; Klemen-
sa Kruszewskiego; Ks. Stanisława Bednarkiewicza; Le-
ona Ciszaka; Marszałka Józefa Piłsudskiego; Mostowa;
Ryszarda Berwińskiego; Stanisława Moniuszki; Święte-
go Ducha; Wawrzyńca Czajki; Zacisze;

Sprawdź gdzie głosujesz
Obwód nr 5 – siedziba I Liceum Ogólnokształcące w
Kościanie, Al. Kościuszki 3 – ulice: Aleja Tadeusza Ko-
ściuszki; Franciszka Masztalerza; Garbarska; Kościelna;
Księdza Piotra Bączkowskiego; Ks. Prym. Stefana Wy-
szyńskiego; Marii Konopnickiej; Nadobrzańska; Ogrodo-
wa; Plac Niezłomnych; Plac Wolności; Podwale; Rynek;
Rzemieślnicza; Sądowa; Skwer Krimpen; Stanisława
Szczepanowskiego; Strzelecka; Szewska; Szpitalna; Świę-
tego Jana; Targowa; Wały Żegockiego; Wodna; Wojciecha
Maya 1-15, 17; Wrocławska;

Obwód nr 6 – siedziba Zespół Szkół Nr 1 w Kościanie,
ul. Mickiewicza 12 – ulice: Adama Mickiewicza; Aleja
Stanisława Koszewskiego; Bolesława Prusa; Edwarda Fa-
biańczyka; Gen. Edmunda Taczanowskiego; Henryka Dą-
browskiego; Henryka Sienkiewicza; Jana Kasprowicza;
Jana Kilińskiego; Janusza Korczaka; Józefa Ignacego Kra-
szewskiego; Juliusza Słowackiego; Mikołaja Reja; Plac
Ignacego Paderewskiego; Władysława Stanisława Rey-
monta; Wojciecha Maya 16, od 18 do końca; Zygmunta
Sierakowskiego;

Obwód nr 7 – siedziba Kościański Ośrodek Kultury
w Kościanie, ul. Mickiewicza 11 – ulice: Aleksandry
Bukowieckiej; Anny Grątkowskiej; Feliksa Nowowiejskie-
go; Floriana Marciniaka; Franciszka Winowicza; Gwardii
Ludowej; Ignacego Krasickiego; Marii Skłodowskiej-Cu-
rie; Prosta; Romualda Traugutta; Zachodnia;

Obwód nr 8 – siedziba Zespół Szkół Nr 3 w Kościanie,
ul. Wyzwolenia 24 – ulice: Armii Krajowej; Fabryczna;
Feliksa Stamma; Jerzego Fellmanna; Krótka; Kwiatowa;

Malinowa; Miodowa; Okrężna; Orląt Polskich; Osiedle
Jagiellońskie 1-53; Pogodna; Południowa; Rezerwy Skau-
towej; Śmigielska; Tadeusza Zawadzkiego; Wojska Pol-
skiego; Wyzwolenia;

Obwód nr 9 – siedziba Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kościanie, ul. Wielichowska 43 a  – ulice:
Hugo Kołłątaja; Jana Kochanowskiego; Jarosława Iwasz-
kiewicza; Józefa Chociszewskiego; Juliana Ursyna Niem-
cewicza; Królowej Jadwigi; Mieczysława Balcera; Miko-
łaja Kopernika; Osiedle Jagiellońskie od 54 do końca;
Stanisława Wojciechowskiego; Stanisława Wyspiańskie-
go; Stefana Żeromskiego; Wielichowska;

Obwód nr 10 – siedziba ul. Bernardyńska 2 – ulice:
Akacjowa; Aleja Lipowa; Boczna; Brzozowa; Bukowa; Ce-
drowa; Cisowa; Dworcowa; Działkowa; Graniczna; Jesio-
nowa; Jodłowa; Karola Kurpińskiego; Klonowa; Kręta;
Łąkowa; Młyńska; Modrzewiowa; Nacławska; Osiedle
Gen. Wł. Sikorskiego; Plac Żołnierza Polskiego; Powstań-
ców Wielkopolskich; Różana; Skwer Jana Pawła II; So-
snowa; Świerkowa; Towarowa; Wierzbowa;

Obwód nr 11 – siedziba Zespół Szkół Nr 2 w Kościa-
nie, Os. Piastowskie 47 – ulice: 14 Dywizji Piechoty
Wlkp.; Bernardyńska; Księdza Józefa Surzyńskiego; Osie-
dle Piastowskie 1-17;

Obwód nr 12 – siedziba Zespół Szkół Nr 2 w Kościa-
nie, Os. Piastowskie 47 – ulice: 2 Października; Anto-
niego Kaźmierczaka; Kątna; Kosynierów; Osiedle Pia-
stowskie od 18 do końca; Piaskowa; Poprzeczna; Włady-
sława Broniewskiego.

Burmistrz Miasta Kościana oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Kościana zapraszają wszystkich mieszkańców
do udziału w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja:
3 maja 2015 (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja
godz. 10.30 – Msza Św. w intencji Ojczyzny, Kościół Far-
ny pw. NMP Wniebowziętej,
godz. 11.30 – Uroczystości 3 Majowe: złożenie kwia-
tów pod Tablicami upamiętniającymi pomordowa-
nych kościaniaków, melodie patriotyczne w wykona-
niu Orkiestry Dętej OSP Kościan, Rynek,
godz.  14.00 – Piknik historyczny pt: „Potop szwedz-
ki w Kościanie A.D. 1655”, Wały Żegockiego,
godz.  17.00 – Koncert Fortepianowy przed Ratuszem
„Maciej Markiewicz Show”, Rynek (w razie niepogody
sala KOK),
Imprezy towarzyszące
1-3 maja 2015 (piątek – niedziela)
II Rajd na tropach hm. Floriana Marciniaka „Szlakami
Wielkopolskich Bohaterów” z okazji 100. urodzin patro-
na Hufca ZHP Kościan: 1 maja godz. 19.00 Ognisko, park
KOK, godz. 21.00 Capstrzyk przy Pomniku - Skwer Sza-
rych Szeregów, Kościan, 2 maja godz. 9.00 Upamiętnie-
nie F. Marciniaka w Gorzycach, godz. 11.00 Msza Św. w
Czempiniu oraz odsłonięcie Obelisku i odnalezienie
miejsc pamięci Marciniaka na terenie Czempinia, godz.

Obchody Święta 3 Maja

W maju Urząd Miejski Kościana rozpocznie przebu-
dowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziska
– Gostyńska – Poznańska – Piłsudskiego. W związku praca-
mi budowlanymi sygnalizacja świetlna zostanie od 4 maja
na okres około 6 dni całkowicie wyłączna i obowiązywać bę-
dzie ruch drogowy zgodnie z oznakowaniem znajdującym się
na skrzyżowaniu. Prosimy o zwrócenie uwagi na oznakowa-
nie i przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym.

Komunikat!

Muzeum Regionalne w Kościanie zaprasza na IV
Kościańską Noc Muzeów w sobotę 16 maja br. w godz.
20.00-24.00. W programie: otwarcie wystawy czasowej
„Ptaki ziemi kościańskiej w obiektywie Jacka Olejnicza-
ka” oraz prezentacja nowej wystawy stałej pt. „Prahisto-
ria ziemi kościańskiej”. Będzie też okazja do obejrzenia
multimedialnej historii Kościana z początku XVII w.
Szczegóły wkrótce na stronie www.muzeum.koscian.pl.

Kościańska Noc Muzeów

Już po raz 29. Kościan obchodzić będzie święto
miasta. Do wspólnej zabawy zapraszamy w dniach 5-
7 czerwca br. Wśród wielu ciekawych propozycji każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Głównymi gwiazdami te-
gorocznych dni będą: Rafał Brzozowski, Izabela Tro-
janowska i Shazza. Ramowy program dostępny na
stronie internetowej www.kok.koscian.pl.

XXIX
Dni Kościana

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację
w 2015 roku przez organizacje pozarządowe zadań pu-
blicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy spo-
łecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na konkurs wpłynęły 3 oferty. Najlepszą propozycję zło-
żył Polski Komitet Pomocy Społecznej, który otrzymał
dofinansowanie w kwocie 180 480,00 zł. Pełna treść za-
rządzenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie
www.koscian.pl.

Rozstrzygnięcie
konkursu ofert
– usługi opiekuńcze

W sobotę 11 kwietnia br. w sali sportowej ZS4 odbył
się kolejny turniej międzyosiedlowy o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Kościana. Tym razem reprezenta-
cje osiedli rywalizowały w halowej piłce nożnej. Do zmagań
przystąpiło 6 drużyn osiedlowych. Zwyciężyło os. Wolności,
przed os. Konstytucji 3 Maja i os. Wesołe Miasteczko. Kró-
lem strzelców został Jakub Kuciak, reprezentant osiedla
Wesołe Miasteczko, a najlepszym bramkarzem został
Maksymilian Szymkowiak z osiedla Błonie. Organizato-
rem zawodów była Rada Osiedla Wesołe Miasteczko.

Rywalizacja
osiedli w halówce

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju piłki halowej
Autor zdj. Piotr Pewiński

14.00 Przegląd piosenki harcerskiej oraz koncert harcer-
skiego zespołu „Wartaki” z Koła, Czempiń, 3 maja godz.
10.00 Zakończenie rajdu w Borowie.
1 maja 2015 (piątek)
godz. 9.00-12.00 - Ogólnodostępne Zawody Strzeleckie o
Puchar Burmistrza Miasta Kościana z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja, strzelnica LOK w Kościanie, Pl.
Wolności 21,
2 maja 2015 (sobota)
godz. 10.00 - Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji
Święta Konstytucji 3 Maja, sala KSM, os. Piastowskie
74.
godz. 12.00 – Dzień Flagi RP – wręczanie mieszkańcom
chorągiewek w barwach narodowych oraz ekspozycja fla-
gi z podnośnika Straży Pożarnej, Rynek,
godz. 18.00 – „Dziewczyny jak te kwiaty” Recital – Mar-
cin Samolczyk, Witek Żuromski, program słowno-muzycz-
no-kabaretowy, sala KOK, wstęp płatny,

Z uwagi na fakt, że główne uroczystości w niedzie-
lę 3 maja odbędą się na kościańskim Rynku, prosimy o
nie parkowanie pojazdów na części kościańskiego Rynku
od strony głównego wejścia do Ratusza oraz tablic upa-
miętniających pomordowanych kościaniaków.  Ogranicze-
nie to dotyczy godzin między 8:00 a 12:30. Za utrudnie-
nia przepraszamy.
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WÓJT G M I N Y   K O Ś C I A N
o g ł a s z a

I przetarg ustny  nieograniczony na zbycie prawa własności  nieruchomości
będących własnością Gminy Kościan

Przedmiotem zbycia są działki budowlane niezabudowane. W Miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra niżej wymie-
nione działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z pra-
wem wprowadzenia funkcji usługowej. Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci energe-
tycznej, gazowniczej i wodociągowej.
Pozycja nr 1

Miejsce położenia nieruchomości : Kurza Góra
Księga wieczysta : PO1K/00032164/9
Nr działki : 147/6
Powierzchnia ogółem : 771 m2
Cena wywoławcza : 60.800,00 zł
Wadium : 5.000,00 zł.

Pozycja nr 2
Miejsce położenia nieruchomości : Kurza Góra
Księga wieczysta : PO1K/00032164/9
Nr działki : 147/7
Powierzchnia ogółem : 651 m2
Cena wywoławcza : 51.300,00 zł
Wadium : 5.000,00 zł

Pozycja nr 3
Miejsce położenia nieruchomości : Kurza Góra
Księga wieczysta : PO1K/00032164/9
Nr działki : 147/8
Powierzchnia ogółem : 668 m2
Cena wywoławcza : 52.600,00 zł
Wadium : 5.000,00 zł.

Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu  1. 06. 2015 r. o godz. 1000 w salce
Urzędu Gminy Kościan  ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysoko-
ści najpóźniej do 29.05.2015 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 geodezyj-
nego działki, na którą wadium jest wpłacone.
W przypadku wpłaty wadium przelewem środki finansowe muszą w wyznaczonym termi-
nie wpłynąć na konto gminy. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wpłaciły
wadium na nieruchomość, która jest licytowana.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny
zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego
zakończeniu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zakoń-
czenia przetargu. Nabywca powinien wpłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej w
dniu ustalonego terminu sporządzenia umowy notarialnej, o którym zostanie pisemnie
powiadomiony. W przypadku wpłaty ceny zakupu przelewem środki finansowe muszą w
wyznaczonym terminie wpłynąć na konto Urzędu Gminy Nr 35 8666 0004 0106 1997 2000
0005. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu można odstąpić od zawarcia umowy a
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy kupna – sprzedaży pono-
si kupujący.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pokój  21
lub telefonicznie (65) 512-10-01 wew. 39 i 512-68-55. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w
prasie, podając przyczynę odwołania.

WÓJT G M I N Y   K O Ś C I A N
o g ł a s z a

I przetarg ustny  nieograniczony na zbycie prawa własności  nieruchomości
będących własnością Gminy Kościan

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan
zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/187/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. działki te położone są
w terenach zwartego zainwestowania wsi z dopuszczeniem realizacji inwestycji uzupełnia-
jących funkcjami nie kolidującymi. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o
warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych. Działki są niezabudowane. Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci energe-
tycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i telefonicznej.
Pozycja nr 1

Miejsce położenia nieruchomości : Kurowo
Księga wieczysta : PO1K/00032163/2
Nr działki : 57/7
Powierzchnia ogółem : 737 m2
Cena wywoławcza : 36.600,00 zł
Wadium : 3.000,00

Pozycja nr 2
Miejsce położenia nieruchomości : Kurowo
Księga wieczysta : PO1K/00032163/2
Nr działki : 57/9
Powierzchnia ogółem : 1044 m2
Cena wywoławcza : 50.900,00 zł
Wadium : 5.000,00

Pozycja nr 3
Miejsce położenia nieruchomości : Kurowo
Księga wieczysta : PO1K/00032163/2
Nr działki : 57/10
Powierzchnia ogółem : 953 m2
Cena wywoławcza : 47.300,00 zł
Wadium : 5.000,00

Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu  1. 06. 2015 r. o godz. 1100 w salce
Urzędu Gminy Kościan  ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej).

 Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wyso-
kości  najpóźniej do 29.05.2015 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 geodezyj-
nego działki, na którą wadium jest wpłacone.
W przypadku wpłaty wadium przelewem środki finansowe muszą w wyznaczonym termi-
nie wpłynąć na konto gminy.  W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wpłaciły
wadium na nieruchomość która jest licytowana. Wadium wpłacone przez oferenta, który
przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu jednak nie później niż przed
upływem trzech dni od dnia odwołania lub  zakończenia przetargu. Nabywca powinien
wpłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu ustalonego terminu sporządzenia
umowy notarialnej, o którym zostanie pisemnie powiadomiony. W przypadku wpłaty ceny
zakupu przelewem środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto
gminy nr 35 8666 0004 0106 1997 2000 0005. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty
zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponosi kupujący. Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pokój  21 lub telefonicznie (65) 512-10-01
wew. 39 i 512-68-55. Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z
ważnych powodów o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwo-
łania.

W piątek, 17 kwietnia br. w hali sportowej w Raco-
cie odbyły się Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka.
Racot po raz drugi był organizatorem tych obchodów, pierw-
szy raz w roku 1992. Na tą okoliczność Racot zaszczyciło
swą obecnością ponad trzydziestu sportowców na czele ze
złotymi medalistami olimpijskimi Otylią Jędrzejczak, Re-
natą Mauer-Różańską, Jerzym Kaczmarkiem, Tomaszem
Kucharskim oraz Michałem Jelińskim. Obecni byli także
parlamentarzyści, władze regionalne i samorządowe, dzia-
łacze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, reprezentacje
klubów olimpijczyka i szkół im. Polskich Olimpijczyków.
Impreza rozpoczęła się ceremoniałem olimpijskim. Wpro-

Racot
centrum olimpizmu

wadzono i wciągnięto na maszt flagi narodową i olim-
pijską. Symboliczny ogień olimpijski wniósł Jan Szymań-
ski, brązowy medalista w łyżwiarskie szybkim z Soczi.
Apel olimpijski odczytał Sebastian Wasielewski – lekko-
atleta i uczeń Gimnazjum w Racocie. Okolicznościowe
wystąpienia przygotowali Prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki, Wojewoda Wielkopol-
ski – Piotr Florek, Starosta Kościański – Bernard Turski,
Wójt Gminy Kościan – Andrzej Przybyła. Wiersze o tema-
tyce olimpijskiej recytowały uczennice Gimnazjum w Ra-
cocie. Podczas uroczystości wręczono medale i wyróżnie-
nia wybitnym działaczom sportowym oraz osobom wspie-
rającym rozwój sportu powszechnego, o które wnioskował
SKS Jantar Racot. Krzyże Zasługi otrzymali: złoty Maria
Mróz, brązowe Artur Opas, Danuta Strzelczyk i Tomasz
Szymański. Medalem „Za zasługi dla województwa wiel-
kopolskiego” nagrodzono profesora Wojciecha Lipońskie-
go. Medale „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskie-
go” otrzymali: złote Andrzej Kuczyński, Jerzy Kuciak,
Mirosław Duda, srebrny Jarosław Górny, brązowe Ryszard
Maj, Czesław Szczepaniak, Leszek Kaszuba i Damian
Szymczak. Medalami Komisji Edukacji Narodowej wy-
różniono nauczycieli: Piotra Kaczmarka, Mariusza Lutom-
skiego, Marzenę Kowalczyk, Jerzego Gaszka, Dariusza
Górskiego, Grzegorza Nowaka, Alinę Szczepaniak. Meda-
lami „Przyjaciel Sportu Szkolnego” wyróżniono Wojewo-
dę Wielkopolskiego – Piotra Florka, byłego Wójta Gminy
Kościan – Henryka Bartoszewskiego, Prezesa Stadniny
Koni Racot – Jacka Ługowskiego. Medalami „Za zasługi
w rozwoju sportu szkolnego” nagrodzono indywidualnie

Romana Podgórskiego, Ewę Pomes i Aldonę Rajewską, a
zbiorowo – Urząd Miasta Leszna. W okolicznościowych
pokazach sportowo-artystycznych wystąpili młodzi kara-
tecy z klubów Gottsu Kościan i Satori Leszno, piłkarze z
grupy Bambini PKS Racot i orlicy z UKS Czwórka Ko-
ścian, a także grupy gimnastyczno-taneczne z Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Racocie, a pokaz break-dance
zaprezentował Adrian Szczepaniak z Darnowa. Przygoto-
wano także okolicznościowe wystawy zdjęć, m.in. poświę-
coną tragicznie zmarłemu w katastrofie smoleńskiej Pre-
zesowi PKOl, Piotrowi Nurowskiemu. Na koniec nastąpi-
ła promocja książki pt. „50 niesamowitych wojaży Janta-
ra Racot Barcelona 1992-Londyn 2012”, publikacji będą-
cej dorobkiem i kwintesencją pracy Jantara z młodzieżą
w dziedzinie promocji idei olimpijskiej oraz wdrażania
zasad fair play w życiu i sporcie. Centralne Uroczystości
Dni Olimpijczyka zakończyły sobotnie Wiosenne Biegi
Przełajowe na racockim hipodromie, w których wzięło
udział i wystartowało blisko tysiąc uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Organi-
zatorem zawodów był Szkolny Klub Sportowy Jantar Ra-
cot przy pomocy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ra-
cocie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Racocie i Spyt-
kówkach, Rady Sołeckiej w Osieku, IV Pułku Przeciwlot-
niczego w Czerwieńsku. Impreza uzyskała wsparcie finan-
sowe Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielko-
polskiego, Starostwa Powiatowego w Kościanie, Gminy
Kościan oraz sponsorów.                                                  (md)
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Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 3941/25 o powierzch-
ni 0.10.04 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00036098/3, położona w Kościanie przy ul. Południowej,
przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje działalności
gospodarczej – handlu, usług i przemysłu nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2015r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Cena wywoławcza: 45 900,00 zł
Wysokość wadium:  9 180,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92
8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spół-
dzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 15 maja 2015r.

2. Nieruchomości gruntowe obejmujące niżej wymienione działki, położone w Kościanie pomiędzy ulicami
Sosnową i Modrzewiową, przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Kościana pod tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze ekstensywnym. Na podstawie decy-
zji o warunkach zabudowy działki przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

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

1. ul. Sosnowa 2972/64 294 23 814,00 4 763,00
2. ul. Sosnowa 2972/65 292 23 652,00 4 730,00
3 ul. Sosnowa 2972/66 199 16 119,00 3 224,00
4. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/67 200 16 200,00 3 240,00
5. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/69 194 15 714,00 3 143,00
6. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/80 286 23 166,00 4 633,00

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2015r. 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 Miejskiego Kościana numer 92
8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spół-
dzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego do dnia 15 maja 2015r.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 3912 o powierzch-
ni 0.09.98 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00027530/8, położona w Kościanie przy ul. Jesionowej,
przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszka-
niowe o charakterze ekstensywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2015r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Cena wywoławcza: 43 000,00 zł
Wysokość wadium:  8 600,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92
8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spół-
dzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 19 maja 2015r.

Zapraszamy na:

- 6.05.2015 (środa) godz. 17.00 W ramach Tygodnia Bi-
bliotek (6-15.05.2015r.) „Od Nowej Zelandii i Australii,
przez Azję do Polski, czyli 199 dni przygody” relacja z
podróży, spotkanie z Katarzyną Kaczor i Maciejem Cho-
rążewiczem, MBP, wstęp wolny,

- 8.05.2015 (piątek) godz. 9.15 Teatrzyk Kamishibai „Wy-
prawa w nieznane – przygody Elmera słonia w kratkę”
spotkanie dla grup przedszkolnych, MBP, wstęp wolny,

- 8.05.2015 (piątek) godz. 15.30-17.00 Sprawne ręce –
zajęcia plastyczne dla dzieci, MBP, Filia Biblioteczna nr
1, wstęp wolny,

- 8.05.2015 (piątek) godz. 17.00 Spotkanie z książką pt.
„Pettson i Findus”, które poprowadzi Piotr Witoń, aktyw-
na zabawa dla dzieci 3-6 lat, MBP, wstęp wolny,

- 11.05.2015 (poniedziałek) godz. 10.00 Przedstawienie
dla dzieci pt. „Ucieczka”, MBP, wstęp wolny,

- 11 i 14.05.2015 Bookcrossing - lektura na wyciągnięcie
ręki  - akcja czytelnicza, plac przy MBP, wstęp wolny,

- 12.05.2015 (wtorek) godz. 17.00 Spotkanie z kabarecia-
rzem Tomaszem Nowaczykiem – autorem wierszy dla
dzieci (6-9 lat), MBP, wstęp wolny,

- 12.05.2015 (wtorek) Kino Orange, KOK, wstęp płatny,

- 13.05.2015 (środa) godz. 10.00 XX Festiwal piosenki
przedszkolaków, sala KOK, wstęp wolny,

- 13.05.2015 (środa) godz. 16.00 Dziedzictwo mojego mia-
sta – zajęcia w terenie związane z edukacją regionalną
(dla uczniów kl. I-IV), zgłoszenia MBP, wstęp wolny,

- 13.05.2015 (środa) godz. 17.00 Don Chichot i kudłate
fraszki, VIII Majowa Biesiada Literacka, spotkanie z
Pawłem Buksalewiczem, MBP, wstęp wolny,

- 15.05.2015 (piątek) godz. 17.00 „Do dzieła!” warsztaty
plastyczne dla dzieci (6-12 lat), MBP, wstęp wolny,

- 15.05.2015 (piątek) w godz. 18.00 i 20.00 Wykład „Czy
grozi nam Armagedon”, obserwatorium astronomiczne w
wieży ciśnień, wstęp wolny, zgłoszenia telefoniczne
500 014 582,

- 16.05.2015 (sobota) godz. 10.00 Turniej Scrabble, sala
KOK, wstęp wolny,

- 16.05.2015 (sobota) godz. 18.00 Otwarcie wystawy „Ko-
stium – Aktor – Miasto” – fot. B. Ludowicz, salka klubo-
wa KOK, wstęp wolny,

- 17.05.2015 (niedziela) godz. 17.00 Program Biesiadny w
wykonaniu Orkiestry Dętej „TON” i aktorów KTK, sala
KOK, wstęp płatny,

- 20.05.2015 (środa) godz. 18.00 Spotkanie z Mirosławem
Wlekłym autorem książki „All Inclusive. Raj, w którym
seks jest bogiem”, MBP, wstęp wolny,

- 20.05.2015 (środa) godz. 19.00 BOOK SWAP, hol KOK,
wstęp wolny,

- 22.05. 2015 (piątek) godz. 10.00 Dzień godności osoby
niepełnosprawnej, KOK, wstęp wolny,

- 26.05.2015 (wtorek) Dzień Matki na basenie, promocyj-
ne ceny biletów dla matek z dziećmi, MOSiR,

- 30.05.2015 (sobota) godz. 17.00 Koncert „Oblicza elek-
troniki”, KOK, wstęp płatny,

- 31.05.2015 (niedziela) godz. 14.00 Festyn z okazji „Dnia
Dziecka”, park KOK.

Więcej na stronie www.kok.koscian.pl, www.biblioteka.ko-
scian.pl i www.koscian.pl.

Co, gdzie, kiedy?

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Łazienek” w Kościanie

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2015 roku poz. 199) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku poz. 1235, ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską Kościana uchwały nr V/36/15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łazienek” w Kościanie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na
środowisko.
Wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 w terminie do 20 maja 2015 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawców, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

/-/ Burmistrz Miasta Kościana
Michał Jurga

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie
informuje,

że w dniu 25.05 2015 r. odbędzie się pierwszy oferto-
wy przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na
okres do 3 lat pomieszczenia znajdującego się w bu-
dynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została na okres
30 dni w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, ul.
Mickiewicza 12 oraz znajdą ją Państwo w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Szczegółowych  informacji  udziela  w Zespole Szkół
nr 1 w Kościanie Wicedyrektor – Waldemar Sadow-
ski, tel. 065 5120490.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościa-
nie informuje, iż Powiat Kościański ponownie przystą-
pił do realizacji programu ” Aktywny Samorząd” w 2015
r. Program ten będzie finansowany ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON ). W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w fi-
nansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyj-
nych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych
w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”. Tak jak
w ubiegłym roku pilotażowy program „Aktywny Samo-
rząd” będzie składał się z dwóch modułów (I i II). W ra-
mach modułu I osoby niepełnosprawne będą mogły ubie-
gać się o:
-Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawo jazdy
kategorii B,
-Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakre-
sie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elek-
tronicznego i oprogramowania,
-Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,
-Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończy-
ny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
-Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zasto-
sowano nowoczesne rozwiązania technicznej tj. protezy
co najmniej na III poziomie jakości,
-Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziec-
ka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką
(dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecię-
cego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przed-
szkolnego),

W ramach modułu II program przewiduje pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez
dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej,
kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stop-
nia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magister-
skie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone
przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dzien-
nym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub
eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem In-
ternetu.
Terminy składania wniosków:
Moduł I – 01.04.2015 r. – 30.08.2015 r.
Moduł II – I półroczne 2015 r. – 10.03.2015 r. – 30.03.2014
r.

II półrocze 2015 r. – 01.09.2015r. – 30.09.2015r.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do

skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38,
tel.065/511-01-66, 512-02-17. Zapraszamy również do
odwiedzenia naszej strony internetowej: www.pcprko-
scian.pl

Aktywny
Samorząd 2015

W piątek 17 kwietnia 2015 roku w sali widowiskowej Kościań-
skiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja pt. „Przemoc-Agresja-
Uzależnienie. Rola dorosłego w profilaktyce zachowań ryzykownych u dzieci
i młodzieży”. Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Kościanie. Patronat honorowy objął Starosta Kościański
Bernard Turski. Po przywitaniu gości przez dyrektor poradni Panią Gra-
żynę Majchrzycką głos zabrał Starosta. Szanowni Państwo, agresja i prze-
moc w szkole – najbliższym środowisku dziecka to obecnie powszechne
zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i auto-
rytetów. My natomiast, którzy jesteśmy odpowiedzialni za dzieci uczmy
je odpowiednich zachowań i nie zapominajmy o tym, że nasza postawa i
nasze zachowanie najskuteczniej modelują zachowania dzieci. Dzieci i
młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym
od agresji – powiedział Bernard Turski podczas swojego przemówienia.
Po części oficjalnej odbyła się sesja naukowa podczas której wygłoszone
zostały cztery referaty. Konferencję zakończyła dyskusja.

Konferencja o przemocy,
agresji i uzależnieniu

W dniu 31 marca br. z inicjatywy Starosty Kościań-
skiego Bernarda Turskiego w Sali SP ZOZ w Kościanie od-
było się „Forum Przedsiębiorczości” z udziałem Minister
Andżeliki Możdżanowskiej. W spotkaniu wzięli także
udział Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Woj-
ciech Ziemniak Poseł na Sejm RP, Dorota Kinal Wicewoje-
woda Wielkopolski, Andrzej Łyko Prezes Polskiej Izby Im-
porterów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, władze sa-
morządowe, oraz prawie 100 przedsiębiorców działających
na terenie powiatu kościańskiego. Zgromadzonych gości
powitał Bernard Turski, Intencją tego spotkania jest wsłu-
chanie się w głos środowiska przedsiębiorców działających
na terenie Powiatu Kościańskiego. Chcę abyście Państwo
wyrazili swoją opinię na temat współpracy z szeroko rozu-
mianymi władzami samorządu. Chciałbym wiedzieć czy to
co robimy jest wystarczające dla rozwoju przedsiębiorczo-
ści, czy też należy rozszerzyć naszą ofertę o nowe elementy.
– powiedział. Zależy nam jako władzom Powiatu Kościań-
skiego, abyśmy wszyscy mieli poczucie, że to co robimy przy-
nosi efekty w postaci rozwoju Państwa firm, co też przełoży
się na wzrost ogólnego poziomu życia wszystkich miesz-
kańców Ziemi Kościańskiej. Warto też, aby każdy z nas
miał poczucie przynależności do tej wspólnoty, a jednocze-
śnie miał świadomość poczucia odpowiedzialności za jej
pomyślność. – kontynuował. Później głos zabrała Pani Mi-
nister Andżelika Możdżanowska, która poruszyła kilka
kwestii związanych z pomocą społeczną i przedsiębiorczo-
ścią. Poprosiła również o udział w dyskusji, dla mnie jako
Ministra bardzo ważne jest wsłuchanie się w głosy Was
wszystkich, często zdarza się, że opinie i sugestie przed-
siębiorców wypracowane na takich spotkaniach nie docie-
rają do nas, dlatego tym bardziej cieszę się, ze wszelkich

uwag i opinii, których będę mogła wysłuchać osobiście. Ko-
lejnym prelegentem zaproszonym na spotkanie był Prezes
Polskiej izby Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Po-
znaniu Pan Andrzej Łyko. Przedstawił on zasady funkcjo-
nowania Izby, zakres jej zadań oraz zaprosił przedsiębior-
ców do współpracy. Po zakończeniu części oficjalnej Ber-
nard Turski zaprosił zaproszonych gości do udziału w dys-
kusji. Wśród zadanych pytań przeważały te związane ze
szkolnictwem zawodowym i brakiem odpowiednio wykształ-
conych kadr, możliwości zwolnień podatkowych dla firm
oraz zakresem współpracy pomiędzy samorządami a przed-
siębiorcami. W trakcie dyskusji Starosta Kościański Ber-
nard Turski zaproponował powstanie Rady Biznesu, w któ-
rej to oprócz przedstawicieli przedsiębiorców Ziemi Ko-
ściańskiej znaleźli by się także włodarze gmin. Zespół miał-
by spotykać się cyklicznie i wspólnie  wypracowywać formy
współpracy pomiędzy samorządami, a przedsiębiorcami.
Zamykając forum Starosta Bernard Turski podziękował
wszystkim uczestnikom oraz zaprosił na kolejne spotka-
nie, które odbędzie się najprawdopodobniej w październi-
ku.

Pani Minister Możdżanowska na terenie Powiatu
Kościańskiego spędziła cały dzień. Rano w towarzystwie
Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego zwiedziła
fabrykę dachówek „CREATON” w Widziszewie, spotkała
się przedsiębiorcą Markiem Gidaszewskim oraz uczest-
niczyła w pokazie umiejętności klas mundurowych z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w
Nietążkowie. O godzinie 17.00 podczas konferencji praso-
wej wręczyła 20 matkom z terenu powiatu kościańskiego
honorowe odznaczenie „Serce-Matkom Ojczyzny”, później
spotkała się w Głuchowie z tamtejszą drużyną OSP.

Forum Przedsiębiorczości
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W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie
odbył się IV Festiwal Kulinarny. Impreza ta, dzięki duże-
mu zainteresowaniu, na stałe wpisała się w tradycję szko-
ły. Główny patronat nad imprezą objął Starosta Kościań-
ski Bernard Turski.

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonała dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Arleta Adamczak –
Puk. Przewodniczącym jury został ksiądz Krzysztof Mi-
zerski. Pozostałymi członkami zostali: Małgorzata Adam-
czak, Halina Senftleben-Samol, Marek Grześkowiak oraz
Piotr Filipowicz.

Festiwal składał się z dwóch części: konkursu głów-
nego, czyli przygotowania potraw w formule Black Box (z
losowo przyznanych produktów w zamkniętych koszykach)
przez zespoły, których członkowie nigdy przedtem ze sobą
nie współpracowali. Drugim elementem był konkurs na
najsmaczniejszą potrawę wielkanocną. Ideą konkursu jest
wymiana doświadczeń, umiejętności, świeżego spojrzenia
i znajomości lokalnych tradycji kulinarnych przez wszyst-
kich członków zespołów, które będą łączyć przeszłość, te-
raźniejszość i przyszłość. – powiedziała Arleta Adamczak-
Puk Dyrektor szkoły.  Każdy zespół składał się z czterech
osób wydelegowanych spośród: uczniów ZSP w Nietążko-
wie oraz innych gimnazjów z terenu Gminy Śmigiel, przed-
stawicieli lokalnych gastronomów oraz członkiń Kół Go-
spodyń Wiejskich. W pierwszej części głównego etapu kon-
kursu uczestnicy mieli 30 minut na ustalenie zawartości
koszyka i wybrania potraw do przygotowania. W trakcie
planowania pracy, mogli korzystać z ogólnodostępnej bazy
produktów stanowiącej standardowe zatowarowanie kuch-
ni. Następnie zespoły miały do dyspozycji 50 minut na
przygotowanie 3 dań konkursowych w dowolnej ilości por-
cji, lecz nie mniej niż dwie.

Prezentowane potrawy, jury oceniało posługując się
następującymi kryteriami:

IV Festiwal Kulinarny w Nietążkowie
- oryginalnością receptury i doborem wykorzystanych
składników
- organizacją pracy w zespole
- oceną organoleptyczną
- sposobem prezentacji potrawy.

Dzięki prezentacji multimedialnej widzowie mo-
gli na bieżąco śledzić postępy pracy wszystkich zespo-
łów. Chętni mogli także spróbować przygotowanych
przez konkurentów potraw. Zwycięzcą konkursu został
zespół w składzie: Bogumiła Franek, Arleta Majer, Jo-
anna Tomiak oraz Wiktoria Śledzińska. Przygotował
on roladki z polędwicy wieprzowej nadziewane serem
feta oraz zwinięte w plastry szynki szwarcwaldzkiej,
gruszki z cytryną oraz kaszę gryczaną ze śmietaną i
czosnkiem. Drugie miejsce zajął zespół w składzie: Piotr
Ratajczak, Urszula Jąder, Norbert Zarabski i Klaudia
Pawlak. Na trzecim miejscu podium stanęli Patryk
Wróblewski, Stefania Krzyślak, Aleksandra Nowak oraz
Jagoda Obiegała.

W konkursie na najsmaczniejszą potrawę wielka-
nocną udział brali udział uczniowie z ZSP w Nietążkowie,
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, szefowie lokal-
nych restauracji i ochotnicy z okolicznych miejscowości.
Potrawy przygotowane przez uczestników smakowali i
oceniali widzowie festiwalu oraz zaproszeni goście. W
wyniku głosowania, pierwsze miejsce wśród uczniów ZSP
z Nietążkowa zajęła Martyna Błażejczak, która przygo-
towała Pyry z Robokami. Zwyciężczynią wśród pozosta-
łych uczestników konkursu została pani Sabina Rybakow-
ska z Nietążkowa, która przygotowała Jajka faszerowa-
ne.

Całą imprezę uświetniał występ wokalno – arty-
styczny uczniów ZSP w Nietążkowie, goście mogli posłu-
chać również okolicznościowego wykładu pana Andrzeja
Kuźmińskiego pt. „Kuchnia staropolska i kuchnia Mic-
kiewiczowska”.

W miniony weekend w Kościanie odbyły się dwie,
niezależne od siebie, międzynarodowe wystawy kotów ra-
sowych. Wystawy zostały zorganizowane przez stowarzy-
szenie felinologiczne Felis Posnania w Poznaniu, Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miasta Kościana i
Kościański Ośrodek Kultury. Każdego dnia zaprezento-
wano po 270 kotów 20 ras. Wystawcy zjechali z różnych
stron Polski oraz Ukrainy, Czech, Niemiec i Danii. Mię-
dzynarodowe jury (Polska, Czechy, Niemcy, Rosja, Holan-
dia) oceniało koty zgodnie z regulaminem wystawowym
FIFE. W sobotę swój oddzielny finał miały maine coony,
największe koty wyhodowane przez człowieka. Przybyły
w liczbie dość sporej – 83. Tytuł najpiękniejszego kota tej
rasy otrzymała bardzo utytułowana kotka Moniki Rybki
z Nowego Dworu Maz., o imieniu Dalia z hodowli Nice
Coon*PL.

W drugim finale, w którym rywalizowały koty
wszystkich ras tytuł Best of Best I wywalczył kocur perski
Agnieszki Barczak z Poznania - KISSABLES PRINCE OF
AGARO PERS, na drugim miejscu uplasował się kocur
brytyjski Magdaleny Mikołajczak z Leszna - LV* RAYS
OF HOPE HONEYBEE SUN, trzecie miejsce zajął rag-
doll Marty Malinowskiej z Lidzbarka Warmińskiego –
FRYDERYK MOJE LALECZKI*PL a czwarte kocur orien-

talny pań Doroty Mykity i Edyty Drużki z Skarbimierza -
DEXTER DORYCATS*PL.

Dodatkową atrakcją soboty był wybór najpiękniej-
szego kota regionu. 14 kotów z powiatu kościańskiego,
leszczyńskiego, gostyńskiego i rawickiego ubiegało się o
efektowny puchar i historyczne, bo pierwsze w historii
wystaw kościańskich, Grand Prix Kościana. Rywalizowa-
ły koty norweskie leśne, syberyjskie, brytyjskie, burmskie,
sfinxy i devon rexy. To wyróżnienie przypadło młodej ko-
teczce devon rex o imieniu Lollipop z hodowli PL*Choisy
le roi. Dumną właścicielką koteczki jest Monika Wojciak
z Kościana.

Niedzielna rywalizacja została uatrakcyjniona
wyborem najpiękniejszego kota brytyjskiego, których ry-
walizowało łącznie 49. Najpiękniejszym kotem tej rasy
został leszczyński kocur kremowy LV* RAYS OF HOPE
HONEYBEE SUN.

W niedzielę przyznano tylko trzy tytuły Best of
Best. Sukces powtórzył sobotni zwycięzca - kocur perski,
na drugim miejscu uplasował się ragdoll Fryderyk a trze-
cie miejsce przypadło leszczyńskiemu kocurowi brytyjskie-
mu Rays of Hope Honeybee Sun.

Dodatkowymi atrakcjami dla zwiedzających były
konkursy dla dzieci, wystawa prac plastycznych dzieci z

kółka plastycznego Kościańskiego Ośrodka Kultury i Ga-
lerii Styl Art. Temat przewodnim prac był KOT i osoba
poety Franciszka Jana Klimka. Poeta promował swój naj-
nowszy tomik wiersz poświęcony w całości kotom.

Powiat kościański reprezentowało trzech wystaw-
ców – Monika Wojciak z Kościana (koty syberyjskie i de-
von rexy), Marzena Urbaniak z Nietążkowa(koty brytyj-
skie) i Roman Grabara ze Starego Lubosza(koty norwe-
skie leśne). Każdy z wystawiających miał swoje chwile
satysfakcji i tak w sobotę kotka devon rex Moniki Woj-
ciak nie tylko była najlepszym kotem regionu, ale i uzy-
skała prestiżowe wyróżnienie best in variety oraz zauwa-
żalnie rywalizowała w głównym finale. Tej samej hodow-
czyni kotka syberyjska Joshi w sobotę była nominowana
do finału wystawy. Kocur brytyjski liliowy Jaimee z Nie-
tążkowa rywalizował przez weekend dwukrotnie w fina-
łach a w sobotę okazał się najlepszy w grupie kolorystycz-
nej, otrzymując wyróżnienie best in variety. Również ko-
teczka brytyjska Marzeny Urbaniak o imieniu Elli rywa-
lizowała w sobotnich finałach. Kocur norweski leśny ze
Starego Lubosza – Hipcio dwukrotnie był nominowany do
finału wystaw i finały te wygrał w kategorii weteranów.
Wystawę odwiedziło 1,5 tysiąca zwiedzających.

Autor: Roman Grabara

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w maju i
czerwcu 2015 r.
Apteki w powiecie
1. Arnika os. Jagiellońskie 82c 1 maja 2015
2. Centralna ul. Rynek 19 2 maja 2015
3. św. Łukasz ul. Szkolna 54 3 maja 2015
4. Eskulap al. Kościuszki 15 4 maja 2015
5. Na Deptaku ul. Wrocławska 22 5 maja 2015
6. Centralna ul. Rynek 19 6 maja 2015
7. Grodzka ul. Rynek 28 7 maja 2015
8. Apteka- Kaufland al. Kościuszki 9 8 maja 2015
9. Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 9 maja 2015
10. Centralna ul. Rynek 19 10 maja 2015
11. św. Łukasz ul. Szkolna 54 11 maja 2015
12. Grodzka ul. Rynek 28 12 maja 2015
13. Apteka- Tesco ul. Śmigielska 53a 13 maja 2015
14. Centralna ul. Rynek 19 14 maja 2015
15. Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 15 maja 2015
16. Apteka ,,Z misiem” ul. Śmigielska 12E 16 maja 2015
17. Grodzka ul. Rynek 28 17 maja 2015
18. Centralna ul. Rynek 19 18 maja 2015
19. Apteka ,,Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 19 maja 2015
20. Centralna ul. Rynek 19 20 maja 2015
21. Grodzka ul. Rynek 28 21 maja 2015
22. św. Łukasz ul. Szkolna 54 22 maja 2015
23. Na Deptaku ul. Wrocławska 22 23 maja 2015
24. Centralna ul. Rynek 19 24 maja 2015
25. Eskulap al. Kościuszki 15 25 maja 2015
26. Apteka- Kaufland al. Kościuszki 9 26 maja 2015
27. Arnika os. Jagiellońskie 82c 27 maja 2015
28. Centralna ul. Rynek 19 28 maja 2015
29. św. Łukasz ul. Szkolna 54 29 maja 2015
30. Grodzka ul. Rynek 28 30 maja 2015
31. Apteka- Tesco ul. Śmigielska 53a 31 maja 2015
32. Centralna ul. Rynek 19 1 czerwca 2015
33. Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 2 czerwca 2015
34. Apteka ,,Z misiem” ul. Śmigielska 12E 3 czerwca 2015
35. Na Deptaku ul. Wrocławska 22 4 czerwca 2015
36. Centralna ul. Rynek 19 5 czerwca 2015
37. Apteka ,,Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 6 czerwca 2015
38. Centralna ul. Rynek 19 7 czerwca 2015
39. Eskulap al. Kościuszki 15 8 czerwca 2015
40. św. Łukasz ul. Szkolna 54 9 czerwca 2015
41. Grodzka ul. Rynek 28 10 czerwca 2015
42. Centralna ul. Rynek 19 11 czerwca 2015
43. Grodzka ul. Rynek 28 12 czerwca 2015
44. Apteka- Kaufland al. Kościuszki 9 13 czerwca 2015
45. Arnika os. Jagiellońskie 82c 14 czerwca 2015
46. Centralna ul. Rynek 19 15 czerwca 2015
47. św. Łukasz ul. Szkolna 54 16 czerwca 2015
48. Grodzka ul. Rynek 28 17 czerwca 2015
49. Apteka- Tesco ul. Śmigielska 53a 18 czerwca 2015
50. Centralna ul. Rynek 19 19 czerwca 2015
51. Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 20 czerwca 2015
52. Apteka ,,Z misiem” ul. Śmigielska 12E 21 czerwca 2015
53. Grodzka ul. Rynek 28 22 czerwca 2015
54. Centralna ul. Rynek 19 23 czerwca 2015
55. Apteka ,,Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 24 czerwca 2015
56. Centralna ul. Rynek 19 25 czerwca 2015
57. Eskulap al. Kościuszki 15 26 czerwca 2015
58. św. Łukasz ul. Szkolna 54 27 czerwca 2015
59. Na Deptaku ul. Wrocławska 22 28 czerwca 2015
60. Centralna ul. Rynek 19 29 czerwca 2015
61. Grodzka ul. Rynek 28 30 czerwca 2015

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

Apteki w powiecie

powiat Koœciañski

W dniu 17 marca Starosta Kościański Bernard Tur-
ski był gościem na konferencji poświęconej Żołnierzom Wy-
klętym działającym w okolicach Krzywinia. Konferencja od-
była się w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Krzywiniu.
Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich były
dwa wykłady: Pana Mikołaja Kulczaka dyrektora Gimna-
zjum w Nowym Belęcinie poświęcony działalności żołnierzy
wyklętych z oddziału AK „Dzielny”. Składał się on przede
wszystkim z mieszkańców gminy Krzywiń i działał na pogra-
niczu powiatów: kościańskiego, śremskiego i gostyńskiego.

Konferencja poświęcona Żołnierzom Wyklętym

W dniu 11 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie, po raz kolejny
w tym roku, otworzył drzwi swojej szkoły dla gimnazjali-
stów. Podobnie jak pierwszego dnia spotkań z uczniami
gimnazjum, młodzież z całego regionu mogła zapoznać
się z kierunkami nauczania proponowanymi przez szko-
łę. Były to stoiska takich kierunków jak: technik geodeta,
technik budowlaniec, technik gazownictwa, technik eko-
nomista, klasa fryzjerskiej, czy klasa gastronomiczna.
Było również stoisko Liceum Ogólnokształcącego, w  ko-
lejnym roku szkolnym 2015/2016 ZSP zamierza rozsze-
rzyć treści programowe dla liceum ogólnokształcącego o
przedmioty związane z geoinformacją. Jest to młoda dys-
cyplina naukowa, która wyrosła na gruncie systemów in-
formacji geograficznej GIS. Geoinformacja wraz z techno-
logiami geoprzestrzennymi tworzą dziś niezbędny atry-
but nowoczesnego rozwoju społeczeństwa, scalając syste-
my informacji geograficznej ze światowymi systemami
lokalizacyjnymi i zdalną rejestracją. Podbudowę dla
kształcenia na kierunku geoinformacyjnym stanowić będą
matematyka, informatyka oraz geografia. Uczniowie od-
będą także zajęcia zawodowe, dzięki którym poznają pod-
stawy opracowania map, techniki pomiarowe czy plano-
wanie przestrzenne. Podczas drzwi otwartych można było
również zatrzymać się przy stoiskach miejscowych przed-
siębiorców – pracodawców.

Drzwi otwarte
u Ratajczaka

Warto sobie zapamiętać, że Gmina Krzywiń nazywana była
przez funkcjonariuszy UB bandycko-terrorystycznym rogiem
powiatu kościańskiego. I to tutaj działalność Żołnierzy Wy-
klętych była najaktywniejsza, powiedział Mikołaj Kulczak
Drugi wykład dra Waldemara Handke z Instytutu Pamięci
Narodowej poświęcony był powstaniu i działalności Urzędu
Bezpieczeństwa na terenie powiatu kościańskiego.

Po zakończeniu części pierwszej goście zaproszeni
zostali do oglądnięcia okolicznościowej wystawy zatytuło-
wanej „Cum tacent, clamant” („Milcząc, wołają”) i poświę-

conej tzw. „Łączce” czyli miejsca, w którym od połowy 1948
chowane były potajemnie ciała więźniów Więzienia moko-
towskiego. Tam między innymi pochowano rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego oraz innych bohaterów ruchu oporu z cza-
sów II wojny światowej. Później na miejscu tym urządzono
kompostownię, potem śmietnik, w 1964 roku włączono je do
sąsiadującego Cmentarza Wojskowego nadając obu częściom
– cywilnej i wojskowej nazwę: Cmentarz Komunalny – Po-
wązki. Dzięki pracom archeologicznym odkryto na „Łączce”
około 200 ciał.

W dniu 24 kwietnia w sali konferencyjnej PSP w Ko-
ścianie odbyło się szkolenie pt. „Dopalacze – nowe zja-
wisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i w
Europie” zorganizowane przez Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Kościanie oraz Starostwo
Powiatowe w Kościanie. Oficjalnego otwarcia spotka-
nia dokonał Bernard Turski Starosta Kościański. Po
części oficjalnej rozpoczęła się część merytoryczna szko-
lenia w trakcie której poruszono tematy związane ze
składem chemicznym dopalaczy, kanałami ich dystry-
bucji, profilaktyką czy uregulowaniami prawnymi do-
tyczącymi walki z tymi jakże groźnymi substancjami
psychoaktywnymi. Szkolenie zakończyła dyskusja.


