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	 Na	 konkurs	 ogłoszony	 przez	 Zarząd	
Powiatu	 Kościańskiego	 na	 stanowisko	
dyrektora	SP	ZOZ	w	Kościanie	wpłynęło	9	
ofert.	Jedna	oferta	nie	spełniła	wymogów	
formalnych.	 28	maja	 2018	 roku	komisja	
konkursowa,	powołana	w	celu	przeprowa-
dzenia	konkursu	na	stanowisko	dyrektora	
Samodzielnego	Publicznego	Zespołu	Opieki	
Zdrowotnej	w	Kościanie,	 przeprowadziła	

Wojciech Maćkowiak 
nowym dyrektorem kościańskiego szpitala

rozmowy	 z	 ośmioma	 osobami	 i	 dokonała	
wyboru	kandydata	na	 stanowisko	dyrek-
tora.	Został	nim	pan	Wojciech	Maćkowiak.
	 Zatrudnienie	(na	czas	określony	-	6	lat)	
nowego	dyrektora	nastąpiło	na	podstawie	
uchwały	Zarządu	Powiatu	Kościańskiego.
Wojciech	Maćkowiak	ma	45	lat	i	mieszka	
w	Kościanie.	Jest	absolwentem	pielęgniar-
stwa	na	Wydziale	Pielęgniarstwa	i	Nauk	o	

Zdrowiu	Akademii	Medycznej	w	Poznaniu,	
ukończył	studia	podyplomowe	w	zakresie	
marketingu	w	Wyższej	 Szkole	Bankowej	
w	Poznaniu.	Był	nauczycielem	w	Zespole	
Szkół	Medycznych	w	Kościanie.	Od	1998	
roku	pracuje	w	Samodzielnym	Publicznym	
Zespole	Opieki	Zdrowotnej	w	Kościanie,	od	
1999	roku	na	stanowisku	kierownika	działu	
marketingu.	hg

	 Rada	 Powiatu	 Kościańskiego	
27	 czerwca	 2018	 roku	 rozpatrzy	
uchwałę	 w	 sprawie	 udzielenia	
absolutorium	 Zarządowi	 Powiatu	
Kościańskiego	z	tytułu	wykonania	
budżetu	za	rok	2017.	
	 Zrealizowane	w	ubiegłym	roku	
dochody	 wyniosły	 82	 349	 502,03	
złotych	 co	 przy	 wydatkach	 wy-
noszących	 82	 288	 925,79	 złotych	
pozwoliło	osiągnąć	niewielką	nad-
wyżkę	budżetową.				Na	inwestycje	
wydatkowano	30	%	wszystkich	wy-
datków	czyli	kwotę	24	982	700,14	
złotych.	 Należy	 podkreślić,	 że	
zadłużenie	 powiatu	 w	 ubiegłym	
roku	zmniejszyło	 się	 o	przeszło	2	
miliony	złotych.	
	 Ustawa	 o	 finansach	 publicz-
nych	zobowiązuje	Zarząd	Powiatu	
do	 przedłożenia	 Radzie	 Powiatu	
oraz	 Regionalnej 	 Izbie	 Obra -
chunkowej	w	terminie	do	dnia	31	
marca	 sprawozdania	 rocznego	 z	
wykonania	budżetu	za	rok	ubiegły.	
Wraz	ze	sprawozdaniem	składa	się	
informację	o	stanie	mienia	powiatu	
oraz	sprawozdanie	roczne	SP	ZOZ	
z	wykonania	planu	finansowego	na	
rok	ubiegły.	
	 RIO	potwierdza	zgodność	zapi-
sów	w	przedstawionym	sprawozda-
niu	ze	złożonymi	sprawozdaniami	
budżetowymi	 i	 finansowymi	 oraz	
potwierdza	 zgodność	 danych	 z	
podjętą	 uchwałą	 budżetową	 i	
wprowadzonych	 w	 trakcie	 roku	
budżetowego	 zmian	 do	 budżetu.	
Regionalna	 Izba	 Obrachunkowa	
ocenia	 również	 poprawność	 spo-
rządzonego	 sprawozdania	 oraz	
informacji	 o	 stanie	 mienia	 pod	
względem	formalnym.
	 Po	 otrzymaniu	 pozytywnej	
opinii	 RIO,	 wykonanie	 budżetu	
kontrolowane	było	przez	Komisję	
Rewizyjną	Rady	Powiatu.	Komisja	
rozpatrzyła	 wymagane	 ustawą	 o	
finansach	publicznych	sprawozda-
nia,	 informacje	 i	 opinie.	 Komisja	
sformułowała	 pozytywną	 opinię	
o	wykonaniu	 budżetu	 Powiatu	w	
2017	i	wystąpiła	do	Rady	Powiatu	
z	wnioskiem	o	udzielenie	 absolu-
torium	Zarządowi	Powiatu.
	 Wniosek	Komisji	Rewizyjnej	w	
sprawie	udzielenia	Zarządowi	Po-
wiatu	absolutorium	został	przesła-
ny	 do	 zaopiniowania	Regionalnej	
Izbie	Obrachunkowej	w	Poznaniu.	
Do	 Rady	 Powiatu	 spłynęła	 pozy-
tywna	opinia	RIO	w	tej	sprawie.	bj

Sesja 
absolutoryjna

	 Trwają	 prace	 remontowe	 na	 drodze	
powiatowej	z	Racotu	do	Nowego	Dębca.
	 Przebudowa	drogi	na	odcinku	Racot	–	
Gryżyna	–	Nowy	Dębiec	będzie	kosztować	
prawie	5,2	mln	złotych.	Zakres	prac	obejmie	
rozbudowę	blisko	7	km	drogi,	w	szczególności	
zaś	 położenie	 (na	 całej	 długości	 przebu-
dowywanego	 odcinka)	nowej	nawierzchni	
bitumicznej	oraz	ułożenie	na	blisko	6,4	km	
odcinku	chodnika	(w	tym	ciągu	pieszo	–	ro-
werowego).	Nową	nawierzchnię	bitumiczną	
ułożono	już	na	odcinku	od	Nowego	Dębca	do	
Gryżyny.	Trwają	przygotowania	do	ułożenia	
nawierzchni	między	Gryżyną,	a	Racotem.	
	 Ponadto	utwardzone	zostaną	zjazdy	na	
pola,	 uzupełnione	 i	wymienione	 oznako-

Droga Słonin - Nowy Dębiec

wanie,	odtworzone,	odmulone	lub	skopane	
rowy,	 a	 pobocza	 skarpowane.	W	Nowym	
Dębcu	wyniesione	zostało	skrzyżowanie	z	
drogą	 gminną.	W	miejscach	niebezpiecz-
nych	ustawione	 zostaną	 bariery	 energo-
chłonne.
	 Podobne	prace	trwają	w	ramach	rozbu-
dowy	odcinka	z	Racotu	do	Słonina,	 gdzie	
położona	 została	 już	 nowa	nawierzchnia	
bitumiczna.	Ułożone	zostaną	chodniki,	poza	
tym	zbudowany	zostanie	ciąg	pieszo	–	rowe-
rowy.	Ponadto	utwardzone	zostaną	zjazdy	
na	pola,	odtworzone,	odmulone	lub	skopane	
rowy,	a	pobocza	skarpowane.	Na	wjeździe	
do	Witkówek	(z	obu	stron)	oraz	do	Słonina	
wybudowane	zostaną	wyspy	dzielące,	a	w	

samych	Witkówkach	powstanie	 przejście	
dla	pieszych	i	przejazd	dla	rowerzystów	z	
azylem.	Uzupełnione	i	wymienione	zostanie	
także	 oznakowanie,	 zaś	w	miejscach	nie-
bezpiecznych	staną	bariery	energochłonne.	
Koszt	 rozbudowy	 tego	5,5	km	odcinka	 to	
ponad	6	mln	zł.
	 Oba	 zadania	drogowe	–	Nowy	Dębiec	
–	Gryżyna	–	Racot	i	Racot	–	Słonin	-	które	
otrzymały	dofinansowanie	z	Programu	Roz-
woju	Gminnej	i	Powiatowej	Infrastruktury	
Drogowej	na	lata	2016	–	2019	realizowane	
są	przez	Przedsiębiorstwo	Drogowe	DRO-
GBUD	z	Grabonogu.
	 Zakończenie	prac	zaplanowano	na	ko-
niec	października	2018	roku.	hg/bj

Nowa nawierzchnia w Gryżynie. Wyremontowano ciągi pieszo – rowerowe. Nowy Dębiec. 

Trwają prace w Racocie. Trasa Racot – Słonin. 
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Gmina	Kościan	zrealizowała	inwestycję	po-
legająca	na	przebudowie	drogi	z	Ignacewa	
do	Choryni	wraz	z	włączeniem	tejże	drogi	
gminnej	do	drogi	wojewódzkiej	nr	308.	Na	
długości	1543	m	firma	STRABAG	Sp.	z	o.o.	
położyła	już	dwie	warstwy	asfaltu	na	wcześ-
niej	wyrównanej,	wyprofilowanej	i	uzupeł-
nionej	 podbudowie	 tłuczniowej.	Obecnie	
szerokość	jezdni	o	nawierzchni	bitumicznej	

Przebudowa drogi Ignacewo - Choryń
wynosi	4	m	i	dodatkowo	poszerzona	jest	na	
mijankach.	Całkowity	koszt	 robót	wynie-
sie	1.190.766,92	zł.	Na	to	zadanie	Gmina	
Kościan	 uzyskała	wsparcie	 ze	 środków	
województwa	wielkopolskiego	w	wysokości	
98.750	zł	w	ramach	Programu	przebudowy	
dróg	dojazdowych	do	gruntów	rolnych.	W	
przyszłym	roku	planowana	jest	przebudowa	
drogi	gminnej	do	Granecznika.	(md)

	 Trwają	prace	przy	inwestycjach	drogo-
wych	Gminy	Kościan.	 Firma	STRABAG	
Sp.	z	o.o.	prowadzi	budowę	nowej	drogi	w	
Sierakowie.	Zadanie	zakłada	budowę	drogi	
gminnej	o	długości	1216	m	z	nawierzchnią	
bitumiczną	o	szerokości	6	m	wraz	z	wjazda-
mi	do	nieruchomości	i	zjazdami	na	pola	oraz	
przebudową	kolizji	z	istniejącymi	mediami.	

	 Od	dwóch	 lat	w	ośrodku	wypoczynko-
wym	w	Nowym	Dębcu	wprowadzono	nowe	
zasady	 odbioru	 śmieci	 dla	 prywatnych	
domków	zamieszkałych	czasowo.	Uchwałą	
Zgromadzenia	Związku	Międzygminnego	
„Centrum	 Zagospodarowania	 Odpadów	
–	SELEKT”	ustalono	 ryczałtową	 stawkę	
opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 ko-
munalnymi	za	rok	od	domku	letniskowego	
lub	 innych	nieruchomości	wykorzystywa-
nych	na	 cele	 rekreacyjno-wypoczynkowe.	
W	związku	z	powyższym	właściciel	takiej	
nieruchomości	jest	zobowiązany	do	złożenia	
deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospoda-
rowanie	 odpadami	 komunalnymi	 (druki	
dostępne	na	stronie	www.selekt.czempin.pl 
lub	w	urzędach	gmin	członkowskich	związ-
ku)	i	uiszczenie	opłaty	za	rok	w	wysokości	
120	zł	w	przypadku	segregacji	odpadów	lub	
170	zł	w	przypadku	zbierania	odpadów	w	
sposób	zmieszany.	W	celu	ułatwienia	w	se-
zonie	letnim	„pozbywania	się	odpadów”	ko-
munalnych	z	nieruchomości	letniskowych	
zostały	 zlokalizowane	na	 terenie	Nowego	
Dębca	 cztery	punkty	na	 tzw.	 gniazda	na	

	 Gimnazjaliści	z	Gminy	Kościan	uzyskali	
wysokie	noty	z	tegorocznego	egzaminu	gim-
nazjalnego.	Wyniki	uzyskane	przez	uczniów	
z	 naszej	 gminy	napawają	 optymizmem	 i	
są	dowodem	na	bardzo	dobrą	pracę	kadry	
pedagogicznej	wykorzystującej	 potencjał	
uczniów	i	zaplecze	nowoczesnych	szkół.	Ze	
wszystkich	 składowych	 egzaminu	gimna-
zjalnego	 nasi	 uczniowie	 uzyskali	wyniki	
lepsze	od	średnich	w	kraju,	województwie	i	
powiecie.	W	części	humanistycznej	z	historii	

	 Informujemy,	że	decyzją	Regionalnego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej	Wód	Pol-
skich	w	Poznaniu	zatwierdzona	została	taryfa	opłat	za	wodę	i	ścieki	obowiązująca	
na	terenie	Gminy	Kościan.	Nowa	taryfa	obowiązuje	w	okresie	od	12	czerwca	2018	
r.	do	11	czerwca	2021	r.
	 Wysokość	opłat	za	1	m3	wody	i	ścieków	oraz	opłat	stałych	na	okres	3	lat	(w	zło-
tych,	netto):

Do	wartości	sprzedaży	netto	doliczyć	należy	VAT	wg	stawki	obowiązującej	w	dniu	
sprzedaży	(aktualna	stawka	VAT	wynosi	8%).	Decyzja	„Wód	Polskich”	oraz	szczegóły	
wniosku	taryfowego	na	stronie	www.gminakoscian.pl (md)

odpady.	W	każdym	takim	miejscu	zostały	
postawione	pojemniki	na	odpady	zmieszane	
oraz	do	segregacji.	Jeden	z	nich	zlokalizo-
wano	w	 sąsiedztwie	 oczyszczalni	 ścieków	
(w	tym	miejscu	można	pozostawić	również	
odpady	 zielone	 tj.	 trawę,	 liście	 i	 drobne	
gałązki).	Te	miejsca	składowania	odpadów	
przeznaczone	są	wyłącznie	dla	właścicieli	
domków	 letniskowych	w	Nowym	Dębcu.	
Przypominamy	 również,	 że	 nie	wolno	w	
tych	miejscach	pozostawiać	 odpadów	bu-
dowlanych,	wielkogabarytowych	 i	niebez-
piecznych.	Mieszkańcy	mogą	je	bezpłatnie	
odstawić	 do	Punktu	Selektywnej	 Zbiórki	
Odpadów	Komunalnych	 (PSZOK)	w	Bo-
nikowie.	Próby	podrzucania	 tego	 rodzaju	
śmieci	będą	monitorowane	przez	zainstalo-
wane	kamery	oraz	służby	gminne,	a	wobec	
winnych	wyciągane	 będą	 konsekwencje.	
Właściciele	 budynków	 zamieszkałych	na	
stałe	zobowiązani	są	do	złożenia	deklaracji	
śmieciowych	na	dotychczasowych	zasadach	
(od	liczby	osób)	i	odpady	z	ich	posesji	odbie-
rane	będą	wg	przyjętego	dla	Gminy	Kościan	
harmonogramu.	(md)

Gospodarka odpadami w Nowym Dębcu Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Za wodę pobraną z 
urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia:

Taryfa w 
okresie od    1 

do 12 miesiąca

Taryfa w okresie 
od 13 do 24 

miesiąca

Taryfa w 
okresie od 25 

do 36 miesiąca
Grupa 1:

Stała opłata abonamentowa:

3,00 zł/m3

2,50 zł/m-c

3,08 zł/m3

2,50 zł/m-c

3,16 zł/m3

2,50 zł/m-c

Za ścieki wprowadzone 
do urządzeń zbiorowego 
odprowadzania:

Taryfa w 
okresie od 1 

do 12 miesiąca 

Taryfa w okresie 
od 13 do 24 

miesiąca 

Taryfa w 
okresie od 25 

do 36 miesiąca 
Grupa 1:

Stała opłata abonamentowa:

6,21 zł/m3

2,50 zł/m-c

6,37 zł/m3

2,50 zł/m-c

6,53 zł/m3

2,50 zł/m-c

Znakomite wyniki gimnazjalistów
i	WOS-u	wynik	Gminy	Kościan	to	61,64	%,	
a	z	języka	polskiego	67,95	%.	W	części	ma-
tematyczno-przyrodniczej	 z	 przedmiotów	
przyrodniczych	młodzież	uzyskała	wynik	
59,18	%,	a	matematykę	napisali	na	59,40	
%.	Języki	obce	w	części	podstawowej	gim-
nazjaliści	napisali	również	bardzo	dobrze.	
Średnia	z	języka	angielskiego	to	63,99	%,	
a	z	języka	niemieckiego	–	62,42	%.	Brawo!	
Gratulujemy	uczniom,	nauczycielom	 i	 ro-
dzicom!	(md)

Droga w Sierakowie szansą dla przedsiębiorców
Droga	ta	budowana	jest	na	obszarze	obję-
tym	miejscowym	planem	zagospodarowania	
przestrzennego	 z	 terenami	 o	 funkcjach	
mieszkaniowych	 i	 usługowych,	 co	może	
otworzyć	 nowe	możliwości	 inwestycyjne.	
Koszt	 zadania,	 które	ma	 zakończyć	 się	
jesienią	tego	roku,	sięgnie	2.895.739,21	zł.	
(md)
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	 Wójt	Gminy	Kościan	ogłosił	 II	
przetarg	 pisemny	 nieograniczony	
na	 zbycie	 prawa	 własności	 	 nie-
ruchomości	 będących	 własnością	
Gminy	 Kościan.	 Przedmiotem	
zbycia	 jest	 sprzedaż	 lokalu	 po	
byłym	 przedszkolu	 w	 Starych	
Oborzyskach	na	os.	PKP	o	łącznej	
powierzchni	244,70	m2	na	działce	
gruntu	 nr	 146/10	 o	 pow.	 13,131	
ha	 oraz	 udział	 w	 nieruchomości	
wspólnej	 w	 tym	 gruncie	 w	wyso-
kości	 2447/58822	 części.	W	 skład	
zbywanej	 nieruchomości	 wchodzi	
lokal	o	pow.	207,60	m2,	piwnica	o	
pow.	37,10	m2	Do	budynku	przyłą-
czona	jest	sieć	energetyczna,	wodo-
ciągowa,	gazowa	i	kanalizacji	sani-
tarnej.	Opłaty	miesięczne:	bieżące	
utrzymanie	nieruchomości	wynosi	
0,90	 zł/m2,	 fundusz	 remontowy	
-	 2,08	 zł/m2.	 Cena	 wywoławcza:	
300.000,00	zł,	wadium:	15.000,00	
zł.	
	 Przetarg	 odbędzie	 się	 w	 dniu	
5	 lipca	 2018	 roku	 o	 godz.	 12.00	
w	 salce	 konferencyjnej	 Urzędu	
Gminy	 Kościan	 ul.	 Młyńska	 15.	
Przystępujący	 do	 przetargu	 zobo-
wiązani	 są	 do	wpłacenia	wadium	
w	 podanej	 wysokości	 najpóźniej	
do	2	lipca	2018	roku	przelewem	na	
konto	Gminy	Kościan.	Szczegóły	i	
regulamin	przetargu	dostępny	jest	
na	stronie	 internetowej	www.bip.
gminakoscian.pl	

	 W	niedzielne	popołudnie	17	czerwca	
boisko	w	Racocie	stało	się	areną	zaciętej	
rywalizacji	 strażaków	 z	 ochotniczych	
straży	pożarnych	w	Gminnych	Zawodach	
Sportowo	 -	 Pożarniczych.	 Do	 turnieju	
rozgrywanego	 pod	 czujnym	 okiem	 sę-
dziów,	powołanych	przez	st.	kpt.	Roberta	
Natunewicza	 -	 Komendanta	 Powiato-
wego	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 w	
Kościanie,	 stanęły	 24	 drużyny,	 w	 tym	
9	 kobiecych	 z	 jednostek	 OSP	 z	 terenu	
gminy	i	miasta	Kościan.	Sędzią	Głównym	
Zawodów	był	mł.	bryg.	Radosław	Klefas,	
a	Komendantem	dh	Grzegorz	Stanisła-
wiak.	Rywalizacja	sportowo	–	pożarnicza	
toczyła	się	wśród	młodzieżowych	drużyn	
pożarniczych	 oraz	 w	 gronie	 seniorów.	
Zawody	 składały	 się	 z	 dwóch	 części.	
Pierwsza	to	sztafeta,	natomiast	druga	to	
zadanie	bojowe	polegające	na	rozwinięciu	
linii	głównej	tworzonej	przez	dwa	odcinki	
węża	do	rozdzielacza	oraz	od	rozdzielacza	
do	 linii	 gaśniczych,	 składających	 się	 z	
dwóch	odcinków	zakończonych	prądow-
nicą.	 Zawodnicy	musieli	 strumieniem	
wody	trafić	w	tarczę	oraz	strącić	pachołki	
z	podstaw.	
	 Poszczególne	 klasyfikacje	 zdomino-
wały	jednostki	z	Racotu.	W	gronie	Mło-
dzieżowych	Drużyn	Pożarniczych	wśród	
dziewcząt	 pierwsze	miejsce	 przypadło	
Racotowi	przed	Starymi	Oborzyskami	 i	
Bonikowem.	W	grupie	chłopców	wygrał	
Racot	 przed	 Starymi	 Oborzyskami.	W	
kategorii	seniorskiej	miejsca	na	podium	
wśród	 kobiet	 zajęły	 w	 kolejności	 panie	
z	 Racotu,	 Turwi	 i	 Starych	Oborzysk,	 a	
wśród	 ekip	męskich:	 Racot,	 Gryżyna	 i	
Turew	 I.	 Podczas	 zawodów	 rozegrano	
start	równoczesny	dwóch	drużyn	posia-
dających	 najlepsze	 czasy	 w	 ćwiczeniu	

	 Turew	to	miejsce	wyjątkowe,	gdzie	pa-
mięć	o	przeszłości	jest	ciągle	żywa.	To	jeden	
z	 piękniejszych	 zakątków	Wielkopolski,	
miejsce	 gdzie	w	majątku	Chłapowskich	
rozwijała	się	„praca	organiczna”.	Stuletnia	
gorzelnia	 i	 powstałe	 przy	 niej	muzeum	
gorzelnictwa	to	unikaty	w	skali	regionu	i	
kraju.	To	świadectwo	tego,	jak	historia	po-
trafi	przyciągać,	to	dowód	na	to,	jak	wielkim	
zobowiązaniem	 jest	 odpowiedzialność	 za	
dziedzictwo	minionych	wieków.	Gorzelnia	
w	Turwi	to	świadectwo	pasji	i	determinacji	
w	walce	 o	 zachowanie	wspaniałej	 karty	
dziejów	Wielkopolski.	
	 9	czerwca	odbył	się	jubileusz	100-lecia	
Gorzelni	 Turew.	Tradycja	 gorzelnicza	w	
Turwi	sięga	pierwszej	połowy	XlX	w.	Pierw-

Racot zdominował zawody pożarnicze

bojowym	w	 grupie	 seniorskiej.	 Puchar	
Wójta	Gminy	Kościan	zdobyła	jednostka	
z	OSP	Racot,	pokonując	rywali	z	jednost-
ki	OSP	Turew	I.
	 Przeprowadzane	 co	 roku	 zawody	
sprawdzają	poziom	wyszkolenia	i	umie-
jętności	jednostek	OSP.	Przy	okazji	jest	

to	sprawdzian	własnych	możliwości,	po-
znanie	swoich	słabych	stron,	co	pozwala	
w	przyszłości	 lepiej	 przygotować	 się	do	
prawdziwych	 działań	 przeciwpożaro-
wych.	Poza	tym	zawody	to	emocjonująca	
rywalizacja	dla	zawodników	i	dopingują-
cych	im	kibiców.	(md)

sza	gorzelnia	wybudowana	przy	pałacu	nie	
przetrwała.	Gorzelnia,	w	 której	 obecnie	
wytwarzany	jest	surowy	spirytus,	została	
wzniesiona	na	początku	w	1918	roku.	Tuż	
przed	drugą	wojną	 światową	 rozbudował	
ją	 ostatni	właściciel	majątku	 -	Krzysztof	
Morawski.	Potem	przyszli	Niemcy,	po	nich	
władza	ludowa,	by	wreszcie	byłe	państwowe	
gospodarstwo	przeszło	 trudne	koleje	pry-
watyzacji	 i	 przekształceń	właścicielskich.	
Obecnym	właścicielem	 jest	 Top	 Farms	
Wielkopolska	Sp.	z	o.o.
	 Uroczystości	 jubileuszowe	 rozpoczęła	
Msza	Święta	w	kaplicy	przy	Pałacu	Chła-
powskich	w	intencji	pracowników	gorzelni	
i	mieszkańców	Turwi.	Następnie	oficjalna	
część	uroczystości	odbyła	się	na	dziedzińcu	

Wyjątkowa gorzelnia w Turwi
pałacowym.	Nie	 zabrakło	 przemówień,	
gratulacji	i	życzeń,	które	kierowane	były	
głownie	 na	 ręce	 kierownika	Gorzelni,	 a	
zarazem	Prezesa	 Stowarzyszenia	 „Przy-
jaciele	 Gorzelni	 Turew”	 -	 	 Grzegorza	
Koniecznego.	Po	części	oficjalnej	nastąpił	
występ	miejscowego	 zespołu	 ludowego	
„Turewianki”.	Następnie	wszyscy	zebrani	
udali	 się	 na	 pokaz	 pracy	 lokomobili	 pa-
rowej	Hipolita	Cegielskiego	z	1919	roku,	
która	 to	 „odprowadziła”	 wszystkich	 na	
teren	 gorzelni	mieszczącej	 swoiste	 „mu-
zeum”,	dostępne	do	zwiedzania.	W	nowo	
wyremontowanych	 salach	 znajdują	 się	
m.in.	 pompy	 zacierowe,	 pompy	wodne,	
aparaty	 destylacyjne,	 kłódki	 akcyzowe,	
aparaty	Sellerona,	waga	 skrobiowa	 oraz	

dokumenty	i	fachowa	literatura,	skrzętnie	
gromadzone	 przez	 kustosza	muzeum	 –	
Grzegorza	Koniecznego.
	 Jednym	 z	 punktów	uroczystości	 była	
również	promocja	nowej	publikacji	autor-
stwa	 dra	 Emiliana	 Prałata	 poświęcona	
historii	gorzelni.	Dzieło	nosi	tytuł	„Gorzel-
nia	Turew.	Sto	lat	wielkopolskiej	tradycji”.	
Oprócz	dziejów	„jubilatki”	opisane	zostały	
czasy	współczesne,	 powstanie	Muzeum	
Gorzelnictwa	oraz	proces	produkcji,	który	
oparty	jest	na	dawnej,	unikatowej	już	re-
cepturze.	 Zwieńczeniem	uroczystości	 był	
niesamowity	koncert	w	wykonaniu	solisty	
Capelii	Zamku	Rydzyńskiego	-	Sławomira	
Kramma	oraz	sopranistki	-	Katarzyny	Za-
wady.	(ml)

Lokal 
po przedszkolu 
na sprzedaż
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Zajęcia wakacyjne dla dzieci

W	 okresie	 wakacji	 letnich	 kościańskie	
przedszkola	 pełnić	 będą	dyżury	w	nastę-
pujących	terminach:
-	16.07	-27.07.2018	r.	-	SP4,	ul.	Wyzwole-
nia	24,

Dyżury w przedszkolach
-	30.07	 -10.08.2018	 r.	 -	SP1,	 os.	Piastow-
skie	71,
-	13.08	–	31.08.2018	r.	-	SP3,	ul.	Moniuszki	4,
-	02.07	–	13.07.2018	r.	-	SP2,	ul.	Moniuszki	
7.

Gmina	Miejska	Kościan	zwyciężyła	w	kon-
kursie	„Warto	bezgotówkowo”,	organizowa-
nym	w	ramach	Programu	Upowszechniania	
płatności	 bezgotówkowych	w	 jednostkach	
administracji	 publicznej.	Konkurs	 zorga-
nizowany	został	przez	Krajową	Izbę	Roz-
liczeniową	 pod	Patronatem	Honorowym	
Ministra	Przedsiębiorczości	i	Technologii.
Otrzymana	nagroda	 świadczy	 o	 zaanga-
żowaniu	w	realizację	 idei	 cyfrowej	Polski	
oraz	 świadczy	 o	 fakcie,	 że	Urząd	Miejski	
Kościana	znalazł	się	w	gronie	najbardziej	
innowacyjnych	i	bezgotówkowych	urzędów	
w	Polsce.
Ponadto	w	 ramach	nagrody	Gmina	Miej-
ska	Kościan	otrzymała	15	laptopów,	które	
zostaną	przekazane	na	wyposażenie	 sali	
informatycznej	w	Szkole	Podstawowej	nr	
4	im.	Mariana	Koszewskiego	w	Kościanie.

Gmina Miejska Kościan zwyciężyła 
w konkursie - Warto bezgotówkowo

	 Od	12	czerwca	2018	roku	 funkcjonuje	
Punkt	Elektroodpadów	zlokalizowany	przy	
ulicy	Bernardyńskiej,	gdzie	można	bezpłat-
nie	oddać	drobne	elektroodpady	takie	jak:	
zużyte	płyty	CD,	baterie,	żarówki,	tonery,	
telefony	komórkowe	 i	 ładowarki.	 Składa	
się	on	z	7	tub,	z	których	każda	posiada	swój	
otwór	wrzutowy	oraz	oznaczenie	na	 jakie	
elektroodpady	jest	przeznaczona.

Punkt	 Elektroodpadów	 zbudowany	 jest	
w	taki	sposób,	aby	wrzucane	odpady	nie	
zagrażały	środowisku,	konstrukcja	zapo-
biega	przedostaniu	się	wody	do	wnętrza,	
a	otwory	wrzutowe	przeznaczone	na	dany	
odpad	 są	 odpowiedniego	 kształtu.	 Tuba	
do	 zużytych	 żarówek	 wypełniona	 jest	
specjalnym	materiałem	 zapobiegającym	
ich	potłuczeniu.

	 W	związku	z	przypadającą	w	tym	roku	
100	 rocznicą	 odzyskania	Niepodległości,	
Instytut	 Pamięci	Narodowej	Oddział	w	
Poznaniu	zorganizował	wystawę	plenerową	
pt:	„Ojcowie	Niepodległości”,	która	prezen-
towana	 jest	na	kościańskim	 rynku	od	19	
czerwca	do	2	lipca.
	 Na	 ok	 30	 planszach	 zaprezentowano	
mapę	II	RP	z	okresu	kształtowania	się	 jej	
powojennych	granic	w	latach	1918-1925,	opis	

Ojcowie Niepodległości 
- wystawa w Kościanie

najważniejszych	wydarzeń	procesu	odbudowy	
państwowości	polskiej	oraz	kilkanaście	postaci	
związanych	z	 tym	okresem.	Wśród	 „Ojców	
Niepodległości”	prezentowane	są	biogramy	i	
wielkoformatowe	zdjęcia	m.in.:	Józefa	Piłsud-
skiego,	Romana	Dmowskiego,	Ignacego	Jana	
Paderewskiego,	Wincentego	Witosa,	Wojcie-
cha	Korfantego	oraz	Ignacego	Daszyńskiego.
	 Zapraszamy	do	 2	 lipca	na	kościański	
rynek.

	 W	miesiącu	 czerwcu	na	Stadionie	
Miejskim	w	Kościanie	 trwały	 prace	
związane	z	renowacją	murawy	boiska	
oraz	remontem	szatni.

Remont na 
Stadionie 
Miejskim 
w Kościanie

	 W	 dniu	 2	 czerwca	w	Wieży	 Ciśnień	
odbył	 się	pierwszy	koncert	Free	Jazzowy	
Grupa&Jazz	 -	 „Zaćmienie”.	W	trakcie	kon-

Pierwszy Koncert 
Free Jazzowy w Wieży Ciśnień 

certu	można	było	oglądać	zdjęcia	kosmosu	
zrobione	za	pomocą	teleskopu	znajdującego	się	
w	obserwatorium	astronomicznym	w	wieży.

	 Wakacje	już	się	rozpoczęły	i	jak	co	roku	
samorząd	Kościana	oraz	instytucje	miejskie	
organizują	szereg	zajęć	dla	dzieci	pozosta-
jących	w	mieście.	
	 W	pierwszym	tygodniu	wakacji	wszyst-
kie	 kościańskie	 szkoły	 zaplanowały	
półkolonie	 letnie	 (tj.	 25-29.06.2018).	
Zorganizowane	zostaną	zajęcia	sportowo-
-rekreacyjne,	 którym	 będą	 towarzyszyć	
tematy	profilaktyki	uzależnień.	W	ramach	
zajęć	dzieci	skorzystają	bezpłatnie	m.in.	z	
basenu	i	ścianek	wspinaczkowych	w	wieży	
ciśnień.
	 Jak	co	roku	przez	okres	wakacji	do	5	zł/
godz.	zostaną	obniżone	ceny	biletów	wstępu	
na	basen	dla	dzieci	 i	młodzieży	ze	szkół	z	
terenu	powiatu	kościańskiego.	Ponadto	w	
lipcu	 i	 sierpniu	prowadzony	będzie	waka-
cyjny	kurs	pływania.

	 Muzeum	Regionalne	w	Kościanie	orga-
nizuje	warsztaty	rzeźbiarskie	we	współpra-
cy	z	Marianem	Malińskim	w	dniach	9	–	13	
lipca	w	godzinach	od	9:00	do	14:00.	Miejsce	
warsztatów	Wiatrak	Michał	–	Skwer	Krim-
pen	Kościan	-	www.muzeum.koscian.pl.
	 Dzieci	będą	mogły	skorzystać	również	z	
propozycji	Kościańskiego	Ośrodka	Kultury	
organizującego	przez	całe	wakacje	„Letnie	
warsztaty	 artystyczne”.	 Będzie	można	
uczęszczać	na	bezpłatne	zajęcia	plastyczne,	
teatralne,	 dudziarskie,	 taneczne,	 bajki,	
teatry,	 pikniki	 i	 inne.	 Szczegóły	 znajdą	
Państwo	na	stronie	www.kok.koscian.pl.
	 Bogatą	ofertę	wakacyjną	dla	dzieci	przygo-
towała	także	Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	
Kościanie	m.in.	zajęcia	literackie,	plastyczne	
oraz	inne	ciekawe	spotkania	wakacyjne.	Szcze-
góły	będą	na	bieżąco	zamieszczane	na	stronie	
biblioteki	-		www.biblioteka.koscian.pl.

Punkt Elektroodpadów w Kościanie



czerwiec 2018 strona 5

Miasto Koœcian

	 W	dniu	8	czerwca	na	Kościańskim	Kana-
le	Obry	rozegrane	zostały	Regaty	Kajakowe	
o	Puchar	Przechodni	Burmistrza	Miasta	
Kościana.	Współzawodniczyła	młodzież	 z	

W Regatach Kajakowych 
zwyciężył „Ratajczak”

dwóch	kościańskich	 szkół:	 Liceum	Ogól-
nokształcącego	im.	Oskara	Kolberga	oraz	
Zespołu	 Szkół	 Ponadgimnazjalnych	 im.	
Franciszka	Ratajczaka.

VI Turniej Tenisowy 
im. Władysława 
Radomskiego
	 W	 sobotę	 2	 czerwca	 odbył	 się	 w	
Kościanie	 VI	 Turniej	 Tenisowy	 im.	
Władysława	Radomskiego	Senatora	II	
Rzeczpospolitej.

	 Uroczystość	odbyła	się	
w	 dniu	 4	 czerwca	 2018	
roku	w	 siedzibie	 Szkoły	
Podstawowej	nr	1	im.	Po-
wstańców	Wielkopolskich	
w	Kościanie.	Uroczystego	
wręczenia	 nagród	 doko-
nał	 Burmistrz	 Miasta	
Kościana	 Michał	 Jur-
ga	 oraz	Przewodniczący	
Rady	Miejskiej	Kościana	
Piotr	Ruszkiewicz.

Wręczenie nagród w Miejskim Konkursie 
- Szlakiem Adama Tomaszewskiego

	 W	dniu	30	maja	2018	roku	przy	Szkole	Podstawowej	nr	3	w	Kościanie	odbyły	się	
XVII	Biegi	Stammowskie.	Uroczystego	wręczenia	nagród	dokonał	Przewodniczący	Rady	
Miejskiej	Kościana	Piotr	Ruszkiewicz.	

XVII Biegi Stammowskie
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	 Powstaje	nowa	droga	powiatowa	od	gra-
nicy	powiatu	kościańskiego	w	Boguszynie	
do	planowanego	węzła	S5	w	Nietążkowie.
	 Odcinek	realizowany	na	 terenie	gminy	
Śmigiel	od	Boguszyna	do	węzła	S5	w	Nietąż-
kowie	będzie	miał	blisko	6,5	kilometra	długości	
i	7	metrów	szerokości.	Ponadto	na	odcinku	tej	
drogi	powstanie	także	dwumetrowa	ścieżka	
rowerowa,	wybudowane	i	przebudowane	zo-
staną	również	chodniki.	Zakończenie	budowy	
planowane	jest	na	sierpień	2018	r.
	 Wartość	przedsięwzięcia	to	20,5	mln	zł.	
Dofinansowanie	unijne	wyniesie	blisko	12,5	
mln	zł,	pomoc	finansowa	z	Gminy	Śmigiel	
ponad	6	mln	zł,	a	wkład	własny	Powiatu	2,1	
mln	zł.	

Będzie nowa droga
	 Wykonawcą	 robót	 jest	firma	Budimex	
SA	z	Warszawy.
	 Odcinek	realizowany	na	terenie	gminy	
Śmigiel	 jest	 częścią	większej,	międzypo-
wiatowej	 inwestycji	 obejmującej	 budowę	
i	 przebudowę	 drogi	 powiatowej	 łączącej	
drogę	wojewódzką	305	z	węzłem	drogi	S5	w	
Nietążkowie	na	terenie	powiatów	leszczyń-
skiego	i	kościańskiego.	Ta	wspólna	inicjaty-
wa	powiatów	leszczyńskiego	i	kościańskiego	
oraz	gmin	Wijewo,	Włoszakowice	i	Śmigiel	
otrzymała	dofinansowanie	z	Wielkopolskie-
go	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	
w	kwocie	blisko	37	mln	złotych.	Całkowity	
koszt	tej	blisko	29-kilometrowej	inwestycji	
to	ponad	54,5	mln	złotych.	hg

	 Starszy	 brygadier	 Andrzej	 Ziegler,	
Zastępca	Komendanta	Powiatowego	Pań-
stwowej	Straży	Pożarnej	w	Kościanie	prze-
staje	 pełnić	 obowiązki	 oficera	 prasowego	
komendy.
 - Osoba merytoryczn , którą będzie ciężko 
zastąpić, ale myślę, że osoby, które wska-
zaliśmy nie obniżą poziomu –	powiedział	
obecny	na	pożegnalnym	spotkaniu	z	prasą	
komendant	Robert	Natunewicz,	który	pod-
kreślał	zasługi	oraz	przygotowanie	swojego	
zastępcy.
	 Na	 spotkaniu	 z	 przedstawicielami	
prasy,	które	odbyło	się	30	maja	2018	roku	
w	 sali	 konferencyjnej	Państwowej	Straży	
Pożarnej	w	Kościanie,	komendant	Ziegler	
pożegnał	się	z	mediami	i	przedstawił	swo-
ich	 następców.	Od	 1	 czerwca	 2018	 roku	
stanowisko	 oficera	prasowego	 obejmie	 st.	
sekc.	Dawid	Kryś.	Jego	zastępcą	zostanie	
mł.	bryg.	Radosław	Klefas.
 - Objąłem to stanowisko bardzo przy-
padkowo. 13 lat temu przyszło pismo z 
Komendy Wojewódzkiej, że ktoś ma być ofi-
cerem prasowym. Komendant Tomaszewski 
wyszedł z biura i powiedział, że to będę ja 
–	komendant	Ziegler	wspominał	moment,	
kiedy	został	wyznaczony	na	to	stanowisko.	
– Nauczyłem się wiele. Początkowo kontakty 
z niektórymi dziennikarzami układały się 
różnie. Miałem wrażenie, że dziennikarze 
szukają sensacji, ale zrozumiałem, że dzien-
nikarze szukają tego, czego szuka czytelnik. 
Dotarliśmy się	–	powiedział.
	 Komendant	 Ziegler	 podkreślał,	 że	w	
pracy	 z	mediami	ważne	 jest	 wzajemne	
zrozumienie.	Nauczyłem się tego, że dzien-

Na tym stanowisku 
ważne jest zrozumienie drugiej strony

Andrzej Ziegler, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Kościanie przestł pełnić obowiązki oficera 
prasowego komendy.

nikarze są w stanie przekazać społeczeństwu 
informacje na temat naszej działalności. 
Wielokrotnie mówi się, że o tym, że straż 
ma duże poparcie w społeczeństwie. No ma. 
Ale mamy je dzięki mediom, bo to media 
pokazują naszą pracę	–	zauważył.
	 Podczas	spotkania	komendant	Ziegler	
nie	 zapomniał	 także	wspomnieć	 o	 tym,	
że	 prace	w	 pewien	 sposób	 ułatwiali	mu	
koledzy.	 Zawsze	 tak	prowadzili	 akcje,	 że	
nie	musiałem	tłumaczyć	się	z	niczego	–	za-
uważył.
	 Andrzej	Ziegler	nadal	będzie	Zastępcą	
Komendanta	 Powiatowego	 Państwowej	
Straży	Pożarnej	w	Kościanie.	hg

	 Szesnaście	 zadań	na	 łączą	kwotę	37	
tysięcy	 złotych	 otrzymało	wsparcie	 w	
ramach	programu	 „Wakacje	 na	 sporto-
wo”.	Uchwałę	o	podziale	środków	Zarząd	
Powiatu	Kościańskiego	podjął	13	czerwca	
2018	roku.	
	 Celem	programu	jest	wspieranie	aktyw-
nej	 formy	wypoczynku,	 realizowanego	w	
ramach	imprez	sportowo	–	rekreacyjnych,	
trwających	nie	krócej	niż	pięć	kolejnych	
dni.	Mogły	to	być:	półkolonie,	obozy,	rajdy	
piesze	 i	 rowerowe,	zawody,	a	 także	 inne	
zajęcia	podczas	których	będą	prowadzone	
zajęcia	rekreacji	ruchowej.	Imprezy	muszą	
być	realizowane	w	terminie	od	23	czerwca	

Wakacje na sportowo 2018
do	31	sierpnia.	
	 Swoją	 ofertę,	 a	 tym	 samym	 chęć	
współpracy	z	samorządem	powiatowym	
w	 ramach	 programu	mogły	 zgłaszać:	
organizacje	 pozarządowe,	m.	 in.	 sto-
warzyszenia,	 stowarzyszenia	 kultury	
fizycznej,	 związki	 sportowe,	 kluby	
sportowe,	 a	 także,	 gminy,	 szkoły,	 in-
stytucje	 i	 inne	 podmioty	 posiadające	
osobowość	prawną.
	 W	 tym	 roku	 do	 Zarządu	wpłynęło	
20	 ofert,	 z	 czego	 cztery	 nie	 spełniały	
wymogów	formalnych.	Najwyższa	kwota	
dofinansowania	wyniosła	4	000	złotych,	a	
najniższa	1	300	złotych.		hg

	 Powiat	Kościański	zrealizował	drugi	etap	
przebudowy	drogi	powiatowej	Wieszkowo	–	
Żelazno	–	granica	powiatu	-	Stankowo.	
	 W	ubiegłym	roku	zrealizowano	pierwszy	
etap	modernizacji	 tej	drogi	polegający	na	
budowie,	zupełnie	nowej	asfaltowej	drogi	na	
odcinku	ponad	dwóch	kilometrów	z	Żelazna	
do	Stankowa.	W	tym	roku	remontowany	był	
odcinek	o	długości	1650	metrów	z	Wieszko-
wa	do	Żelazna.
	 Łącznie	 długość	 odcinka	wyremonto-
wanego	w	ramach	rozłożonych	na	dwa	lata	
prac	wyniosła	na	terenie	powiatu	kościań-
skiego	3	840	m.	

Drugi etap zakończony

	 Koszt	realizacji	tej	inwestycji	to	blisko	
3	mln	100	tys.	złotych.	Powiat	Kościański	
pozyskał	dofinansowanie	na	nią	z	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	2014-2020	w	
kwocie	1	959	235	złotych.
	 Inwestycja	była	możliwa	dzięki	współ-
pracy	i	porozumieniu	Powiatu	Kościań-
skiego	 i	 Gostyńskiego.	 Samorząd	 koś-
ciański	wsparł	finansowo	inwestycję	na	
odcinku	Daleszyn	–	Osowo	–	Stankowo,	
Powiat	Gostyński	zaś	modernizację	drogi	
Stankowo	 –	 Żelazno.	Wartość	 pomocy	
wyniosła	100	tys.	złotych.	bj

	 W	Zespole	Szkół	Gminy	Kościan	w	Starych	
Oborzyskach,	22	maja	2018	roku,	odbył	się	finał	
V	edycji	powiatowego	konkursu	„Bezpieczny	
Przedszkolak”,	którego	współorganizatorem	
było	Starostwo	Powiatowe	w	Kościanie.
	 W	Konkursie	wzięło	 udział	 6	 drużyn	
z	przedszkoli,	które	wygrały	eliminacje	na	
szczeblu	gminnym,	tj.	Przedszkole	Samorządo-
we	w	Czempiniu	–	Oddział	w	Jarogniewicach,	
Przedszkole	w	Jerce,	Przedszkole	w	Czaczu,	
Przedszkole	w	Bonikowie,	Samorządowe	Przed-
szkole	nr	3	w	Kościanie	i	Przedszkole	w	Starych	
Oborzyskach.	W	skład	komisji	konkursowej	
weszli	przedstawiciele	lokalnych	samorządów	
ze	Starostą	Kościańskim	Bernardem	Turskim	
na	czele,	przedstawiciele	służb	odpowiedzial-
nych	za	bezpieczeństwo	oraz	sponsorów.
	 Celem	konkursu	jest	rozwijanie	sprawności	
(szybkości,	zręczności,	gibkości	oraz	prawidło-
wej	postawy	ciała),	kształtowanie	umiejętności	

Bezpieczny Przedszkolak
świadomego	wykorzystania	zasad	bezpieczeń-
stwa	w	różnych	sytuacjach,	rozwijanie	umiejęt-
ności	autoprezentacji	grupy,	rozwijanie	wyob-
raźni	plastycznej	dzieci	oraz	integracja	dzieci	i	
nauczycieli.	Podczas	konkursu	przedszkolaki	
zaprezentowały	swoje	drużyny,	wykazały	się	
wiedzą	o	bezpieczeństwie,	sprawnością	fizyczną	
oraz	umiejętnościami	plastycznymi.
	 Najlepsze	okazało	się	Przedszkole	w	Cza-
czu,	drugie	miejsce	zajęło	Przedszkole	w	Jerce,	
a	trzecie	miejsce	przypadło	przedszkolakom	ze	
Starych	Oborzysk.	Dodatkową	atrakcją	była	
obecność	maskotki	wielkopolskiej	Policji	–	sier-
żanta	Pyrka,	z	którym	dzieci	mogły	wykonać	
pamiątkowe	zdjęcie.
	 Na	zakończenie	wszystkie	dzieci	otrzymały	
drobne	upominki,	a	przedszkola	nagrody	w	
postaci	gier	edukacyjnych,	puzzli	oraz	sprzętu	
sportowego,	ufundowane	przez	Starostwo	Po-
wiatowe		w	Kościanie	i	sponsorów.	gk

W V edycji konkursu „Bezpieczny Przedszkolak” wzięło udział 6 drużyn przedszkolnych, 
które pomyślenie przeszły eliminacje gminne. 
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	 Do	Kościana	i	na	Ziemie	Kościańską	
zawitało	ponad	500	rowerzystów	z	całej	
Polski,	którzy	nasze	okolice	odwiedzają	
w	ramach	58.	Szkoleniowego	Zlotu	Przo-
downików	Turystyki	Kolarskiej.	
	 Zlot,	 który	 trwa	 od	 26	 maja	 do	 3	
czerwca	 organizuje	 kościański	 oddział	
Polskiego	 Towarzystwa	 Turystyczno-
-Krajoznawczego.	Uczestnicy	 zlotu	wę-
drując	przez	tydzień	po	naszym	regionie	
będą	mieli	możliwość	poznania	zarówno	
atrakcji	 turystycznych,	 historycznych	
jak	i	przyrodniczych.	Wszyscy	uczestnicy	
zlotu	otrzymali	od	Starosty	Kościańskiego	
aktualne	mapy	Powiatu	Kościańskiego. bj

Rowerzyści 
z całej Polski 
na Ziemi 
Kościańskiej 

	 Starosta	Kościański	 zaprasza	 rowe-
rzystów	 na	 Powiatowy	 Rajd	 Rowerowy	
Śladami	Bohaterów	Niepodległości,	który	
odbędzie	się	30	czerwca	2018	roku.	
	 Rajd	rozpocznie	się	przy	kościańskiej	
Wieży	Ciśnień	i	zakończy	przy	pałacu	w	
Kopaszewie,	 gdzie	 rowerzyści	 dostaną	
ciepły	posiłek.	Trasa	 rajdu	będzie	mia-
ła	 około	 30	 kilometrów	 (bez	 powrotu)	 i	
powiedzie	przez	Stare	Oborzyska,	gdzie	
rowerzyści	zapalą	znicz	na	grobie	pierw-
szego	 starosty	Gustawa	Raszewskiego,	
Słonin,	Czempiń	do	Gorzyc.	Tam	uczest-
nicy	 rajdu	 uczczą	 pamięć	 pierwszego	
naczelnika	 Szarych	 Szeregów	 Floriana	
Marciniaka.	 Dalej	 rowerzyści	 ruszą	 do	
Turwi,	aby	zwiedzić	gorzelnię	obchodzącą	
w	tym	roku	jubileusz	100-lecia	istnienia.	
W	 gorzelni	 będzie	 możliwość	 zakupu	
książki	 poświęconej	 stuletniej	 tradycji	
gorzelnictwa	w	Turwi.	Z	Turwi	wszyscy	
udadzą	 się	 na	 metę	 rajdu,	 do	 pałacu	
w	 Kopaszewie.	 Tam	 będą	mogli	 zjeść	
ciepłą	zupę	oraz	obejrzeć	przygotowaną	
przez	 Starostwo	 Powiatowe	 wystawę	
poświęconą	Powstańcom	Wielkopolskim	
oraz	 Bohaterom	Niepodległości	 Ziemi	
Kościańskiej.	
	 Istnieje	możliwość	dołączenia	do	ro-
werzystów	na	trasie.	
	 Te	 osoby,	 które	 zechcą	 wyjechać	 z	
innego	miejsca	i	dołączyć	do	rajdu	na	tra-
sie	lub	na	mecie,	prosimy	o	zaznaczenie	
miejsca	startu	w	zgłoszeniu.
	 Podczas	wszystkich	rajdów	powrót	z	
mety	rajdu	do	domu	odbywać	się	będzie	
indywidualnie.
	 Poniżej	można	pobrać	formularz	zgło-
szeniowy	(dla	pełnoletnich),	zgodę	rodzi-
ców	(dla	niepełnoletnich)	oraz	regulamin	
rajdu.	Formularze	zgłoszeniowe	na	rajd	
należy	 składać	 do	 27	 czerwca	w	Staro-
stwie	Powiatowym	w	Kościanie	w	pokoju	
numer	117	lub	wysyłając	(podpisany)	na	
adres	 hannagrabus@powiatkoscian.pl	
lub	bartekjankowski@powiatkoscian.pl.	
	 Jednocześnie	 informujemy,	 że	 tylko	
osoby	zapisane	będą	mogły	skorzystać	z	
darmowego	posiłku	oraz	zgłoszone	zosta-
ną	do	ubezpieczenia.
	 Wszystkich	 chętnych	 do	 wspólnej	
rowerowej	 wycieczki	 serdecznie	 zapra-
szamy.	hg

Rowerem Śladami 
Bohaterów 
Niepodległości

Powiatanie lata w rytmie disco
Powiat	kościański	drugi	rok	z	rzędu	powitał	lato	w	rytmach	disco.	Disco	Summer	Show	Festival	odbył	się	23	czerwca	2018	roku	na	
placu	przy	kościańskim	basenie.	Mimo	przelotnego	deszczu	z	zespołami	Boney	M.,	Bayera,	Gesek,	Spontan	i	Excited	bawiło	się	ponad	
dwa	tysiące	osób.
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Centralna  ul. Rynek 19 1 lipca 2018
Apteka - Kaufland  al. Kościuszki  92 lipca 2018
Arnika  os. Jagiellońskie 82c 3 licpa 2018
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 4 lipca 2018
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 5 lipca 2018
Grodzka ul. Rynek 28  6 lipca 2018
Centralna ul. Rynek 19 7 lipca 2018
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 8 lipca 2018
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 9 lipca 2018
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 10 lipca 2018
Grodzka ul. Rynek 28 11 lipca 2018
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 12 lipca 2018
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 13 lipca 2018
Centralna ul. Rynek 19 14 lipca 2018
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 15 lipca 2018
Grodzka ul. Rynek 28 16 lipca 2018
Centralna ul. Rynek 19 17 lipca 2018
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 18 lipca 2018
Arnika os. Jagiellońskie 82c 19 lipca 2018
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 20 lipca 2018

Św. Łukasz ul. Szkolna 54 21 lipca 2018
Grodzka ul. Rynek 28 22 lipca 2018
Centralna ul. Rynek 19 23 lipca 2018
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 24 lipca 2018
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 25 lipca 2018
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 26 lipca 2018
Grodzka ul. Rynek 28 27 lipca 2018
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 28 lipca 2018
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 29 lipca 2018
Centralna ul. Rynek 19 30 lipca 2018
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 31 lipca 2018
Grodzka ul. Rynek 28 1 sierpnia 2018
Centralna ul. Rynek 19 2 sierpnia 2018
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 3 sierpnia 2018
Arnika os. Jagiellońskie 82c 4 sierpnia 2018
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 5 sierpnia 2018
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 6 sierpnia 2018
Grodzka ul. Rynek 28 7 sierpnia 2018
Centralna ul. Rynek 19 8 sierpnia 2018
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 9 sierpnia 2018
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 10 sierpnia 2018

Dyżury aptek w lipcu i sierpniu
Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w lipcu i sierpniu 2018 roku. Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne 
apteki na terenie miasta Kościana.

Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 11 sierpnia 2018
Grodzka ul. Rynek 28 12 sierpnia 2018
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 13 sierpnia 2018
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 14 sierpnia 2018
Grodzka ul. Rynek 28 15 sierpnia 2018
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 16 sierpnia 2018
Grodzka ul. Rynek 28 17 sierpnia 2018
Centralna ul. Rynek 19 18 sierpnia 2018
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 19 sierpnia 2018
Arnika os. Jagiellońskie 82c 20 sierpnia 2018
Centralna ul. Rynek 19 21 sierpnia 2018
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 22 sierpnia 2018
Grodzka ul. Rynek 28 23 sierpnia 2018
Centralna ul. Rynek 19 24 sierpnia 2018
Apteka - Tesco ul. Śmigielska 53a 25 sierpnia 2018
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 26 sierpnia 2018
Apteka „Z misiem” ul. Śmigielska 12E 27 sierpnia 2018
Grodzka ul. Rynek 28 28 sierpnia 2018
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 29 sierpnia 2018
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 30 sierpnia 2018
Centralna ul. Rynek 19 31 sierpnia 2018

Rzucali 
i liczyli punkty

	 362	punkty	 zdobył	Damian	Bonkow-
ski,	mieszkaniec	Domu	Pomocy	Społecz-
nej	w	Mościszkach,	tegoroczny	zwycięzca	
VI	zawodów	w	darta	im.	Wilhelma	Tella,	
organizowanych	 przez	 Stowarzyszenie	
„Jesteśmy	Wśród	Was”	i	Ośrodek	Wspar-
cia	dla	osób	z	zaburzeniami	psychicznymi	
w	Kościanie	oraz	Mirosława	Kaczmarka,	
Radnego	Rady	Powiatu	Kościańskiego.	
	 Uczestników	zawodów	przywitała	Kin-
ga	Poniży,	kierownik	Ośrodka	Wsparcia.	
Zawody	 otworzył	Mirosław	Kaczmarek,	
współorganizator	imprezy,	a	jednocześnie	
członek	Zarządu	Powiatu	Kościańskiego.	
–	Witam	wszystkich	i	zachęcam	do	miłej	
rywalizacji.	Bawcie	się	i	rzucajcie	celnie	
–	mówił	otwierając	imprezę.	
	 W	zawodach,	które	odbyły	się	w	śro-
dę	23	maja	2018	roku	na	hali	sportowej	
„Łazienki”	w	Kościanie	 brało	 udział	 24	
zawodników	z	8	placówek.	Byli	to	repre-
zentanci:	 Ośrodka	Rehabilitacyjnego	w	
Kościanie,	Zespołu	Szkół	Specjalnych	im.	
M.	Konopnickiej	 w	Kościanie,	 Środowi-
skowego	Domu	Samopomocy	w	Kościanie,	
Środowiskowego	Domu	 Samopomocy	w	
Krzywiniu,	Warsztatów	Terapii	Zajęcio-
wej	w	Kościanie,	Domu	Pomocy	Społecz-
nej	w	Jarogniewicach,	Domu	Pomocy	Spo-
łecznej	w	Mościszkach,	Ośrodka	Wsparcia	
w	Kościanie.	
	 Turniej	 rozgrywano	 na	 3	 tarczach.	
Do	każdej	z	nich	rzucało	8	zawodników,	
po	jednym	z	każdej	placówki.	Regulamin	
przewidywał	 5	 rund.	W	 każdej	 z	 nich	
uczestnik	oddawał	6	serii	rzutów.	W	jed-
nej	serii	zawodnik	rzucał	3	razy.	Po	każ-
dej	turze	odpadło	6	graczy	z	najgorszymi	
wynikami.		 	 Do 	 pó ł f ina łu	
zakwalifikowało	się	6	graczy.	
	 Sportowa	rywalizacja	odbywała	się	pod	
czujnym	 okiem	 publiczności	 i	 sędziów,	
którym	 przewodził	 Karol	 Dudkowski.	
Gospodarze	 z	 Ośrodka	Wsparcia,	 byli	
gościnni	i	odpadli	po	pierwszej	turze.	Po	
pełnych	emocji	i	zaangażowania	rzutach	
zawody	wygrali	zdobywając:	
I	miejsce	-	Damian	Bonkowski	DPS	Moś-
ciszki	-	362	pkt.
II	 	miejsce	-	Marcin	Żak	WTZ	Kościan	-	
245	pkt.
III	miejsce	-	Sylwia	Kunz	DPS	Mościszki	
-	201	pkt.
IV	miejsce	-	Mieczysław	Cwojdziński	ŚDS	
Kościan	-189	pkt.
V	miejsce	-	Zbigniew	Dubis	DPS	Jarognie-
wice	-	160	pkt.
VI	miejsce	-	Michał	Lira	ŚDS	Krzywiń	-	
158	pkt.
	 W	przerwie	między	rzutami	na	wszyst-
kich	 zawodników	 i	 publiczność	 czekał	
poczęstunek:	 ciasto,	 kiełbaski	 i	 napoje.	
W	organizacji	zawodów	pomagali	rodzice	
uczestników	Ośrodka	Wsparcia	w	Koś-
cianie	 i	 wolontariusze	 z	 powiatowych	
szkół.	Zespołu	Szkół	im.	F.	Ratajczaka	w	
Kościanie.

	 Zarząd	Powiatu	Kościańskiego	przyznał	
nagrody	 i	wyróżnienia	 sportowcom	 i	 tre-
nerom	Ziemi	Kościańskiej,	którzy	w	2017	
roku	 osiągnęli	wysokie	wyniki	 sportowe	
we	współzawodnictwie	międzynarodowym	
i	krajowym.
	 Uroczystość	wręczenia	nagród	 odbyła	
się	w	poniedziałek,	18	czerwca	2018	roku	
w	Kościańskim	Ośrodku	Kultury.	Zarząd	
Powiatu	 reprezentowali	Bernard	Turski,	
Starosta	Kościański	i	członkowie	Zarządu:	
Aleksander	Sowa	i	Mirosław	Kaczmarek.	
 - Witam wszystkich państwa na kolejnej 
edycji rozdania nagród i wyróżnień spor-
towcom i trenerom – mówił do zebranych 
starosta. – Sławicie Ziemię Kościańską i 
dzięki wam Powiat Kościański jest znany 
nie tylko w Polsce, ale także poza jej granica-

Polski,	Pucharze	Świata,	Pucharze	Euro-
py,	Pucharze	Polski,	Młodzieżowych	Mi-
strzostwach	Polski,	Mistrzostwach	Polski	
Juniorów,	 	 Ogólnopolskiej	 Olimpiadzie	
Młodzieży,	Międzywojewódzkich	Mistrzo-
stwach	Młodzików.

Lista nagrodzonych zawodników:
Bartosz	Górecki	 -	Klub	Karate	 „Gottsu”	
Kościan,
Magdalena	Malcherek	 -	Klub	 Sportowy	
„KOBRA	KOŚCIAN”,
Andrzej	Rusek	-	Klub	Sportowy	„KOBRA	
KOŚCIAN”,
Szymon	Adam	Borowski	 -	 Klub	Karate	
„Gottsu”	Kościan,
Wiktoria	Zalesińska	-	Klub	Sportowy	„KO-
BRA	KOŚCIAN”,

Ryszard	Szymoniak	-	Klub	Sportowy	„KO-
BRA	KOŚCIAN”,
Daniel	Bosy	-	LKS	SANA	Kościan,
Emil	 Janowski	 -	Klub	Sportowy	 „TIGER	
WIELKOPOLSKA”,
Marek	Walenczewski	-	Klub	Sportowy	„TI-
GER	WIELKOPOLSKA”,
Nikodem	Dworczak,	WMLKS	Nadodrze	
Powodowo

Lista wyróżnionych zawodników:
Maria	Jankowska	-	Uczniowski	Klub	Spor-
towy	„Lubiń”,
Natalia	 Antkowiak	 -	 Uczniowski	 Klub	
Sportowy	„Lubiń”,
Tomasz	Walkowiak	-	Klub	Karate	„Gottsu”	
Kościan,
Alan	 Szmatuła	 -	 Klub	Karate	 „Gottsu”	
Kościan,
Maja	Olszewska	 -	Klub	Karate	 „Gottsu”	
Kościan,
Aleksander	Opas	-	Wrocławski	Klub	Spor-
tów	Azjatyckich	„BUDOKAN”,
Antonina	Opas	-	Wrocławski	Klub	Sportów	
Azjatyckich	„BUDOKAN”,
Andrzej	Fellmann	 -	Klub	Sportowy	 „KO-
BRA	KOŚCIAN”,
Wiktor	Włodarczak	-	KS	RAPID	Śrem,
Zofia	Duda	-	Klub	Karate	„Gottsu”	Kościan,
Zuzanna	Kubacha	-	Park	Tenisowy	Olimpia	
Poznań,
Bartosz	 Flak	 -	 Klub	 Sportowy	 „TIGER	
WIELKOPOLSKA”,
Katarzyna	Posała	-	Klub	Karate	„Gottsu”	
Kościan,
Joanna	Smętkowska	-	Klub	Karate	„Gottsu”	
Kościan.
Lista	nagrodzonych		trenerów:
Sławomir	Ceglarek	-	Uczniowski	Ludowy	
Klub	Sportowy	„Lubiń”,
Krzysztof	Bednarz	-	Klub	Sportowy	„TIGER	
WIELKOPOLSKA”,
Roman	Szymkowiak	-	Klub	Sportowy	„KO-
BRA	KOŚCIAN”.
	 Uroczystość	wręczenia	nagród	uświet-
nił	występ	Zespołu	Tanecznego	z	Zespołu	
Szkół	Ponadgimnazjalnych	im.	F.	Rataj-
czaka	w	Kościanie	pod	kierownictwem	Ka-
tarzyny	Naglik.	Nagrodzeni	i	wyróżnieni	
sportowcy	reprezentowali:	Klub	Sportowy	
„KOBRA	KOŚCIAN	”,	Klub	Karate	„Gott-
su”	Kościan,	UKS	Traktor	Wolsztyn,	LKS	
SANA	Kościan,	Klub	 Sportowy	 „TIGER	
WIELKOPOLSKA”	 Gostyń,	 WMLKS	
Nadodrze	 Powodowo,	Wrocławski	 Klub	
Sportów	Azjatyckich	 „BUDOKAN”,	 KS	
RAPID	Śrem,	ULKS	„Lubiń”.		bj

Sportowcy nagrodzeni

Zarząd Powiatu Kościańskiego wyróżnił i nagrodził 34 sportowców i 3 trenerów za pracę 
i wyniki w ubiegłym roku. 

mi. W tym roku Zarząd Powiatu nagrodził 
20 sportowców, wyróżnił 14 osób. Nagrody 
pieniężne i statuetki przyznał także 3 trene-
rom -		poinformował	Bernard	Turski.	Łącz-
na	wartość	przyznanych	nagród	wyniosła	
6	600	złotych	netto.	
	 Zgodnie	 z	 regulaminem	 przyznawa-
nia	nagród	 i	wyróżnień	dla	 zawodników,	
którzy	osiągnęli	wysokie	wyniki	sportowe	
we	współzawodnictwie	międzynarodowym	
lub	 krajowym,	 wyróżnienia	 i	 nagrody	
przyznaje	 się	 zawodnikom	zamieszkałym	
na	 terenie	powiatu	kościańskiego	 lub	bę-
dącym	członkami	klubu	sportowego	dzia-
łającego	na	terenie	powiatu	kościańskiego,	
za	 indywidualne	 lub	 drużynowe	 zajęcie	
pierwszego,	drugiego	lub	trzeciego	miejsca	
na:	 Igrzyskach	Olimpijskich,	 Igrzyskach	
Paraolimpijskich,	Mistrzostwach	Świata,		
Mistrzostwach	 Europy,	Mistrzostwach	

Agnieszka	Nowak	 -	Klub	Sportowy	 „KO-
BRA	KOŚCIAN”,
Jakub	Górecki	 -	 Klub	Karate	 „Gottsu”	
Kościan,
Aneta	Trączyńska	-	Klub	Karate	„Gottsu”	
Kościan,
Mirosław	Hertmanowski	 -	UKS	Traktor	
Wolsztyn,
Agnieszka	Żaczyk	-	Klub	Karate	„Gottsu”	
Kościan,
Szczepan	Zimmermann	 -	Klub	Sportowy	
„KOBRA	KOŚCIAN”,
Wojciech	Grupiński	-	Klub	Sportowy	„KO-
BRA	KOŚCIAN”,
Adam	Szymanowski	-	Klub	Sportowy	„KO-
BRA	KOŚCIAN”,
Paulina	Rybak	-	Klub	Sportowy	„KOBRA	
KOŚCIAN”,
Daniel	Michalak	-	Klub	Sportowy	„KOBRA	
KOŚCIAN”,


