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Trzy oferty wpłynęły w przetargu na rozbudowę bu-
dynku starostwa przy ulicy Gostyńskiej. Najkorzystniejszą
ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont
Sp. z o.o. z Kościana proponując wykonanie rozbudowy za kwotę
1 mln 515 tys. złotych oraz dając 6 lat gwarancji.

Do nowego budynku starostwa, który stanie na tyłach
biurowca przy ul. Gostyńskiej, przeniesiony zostanie Wydział
Komunikacji i Dróg. Jego główną częścią będzie zajmująca
103 m2 sala operacyjna, w której umieszczonych zostanie 8
stanowisk obsługi klientów wydziału. Poza tym w budynku
znajdować się będzie przestronna poczekalnia dla klientów,
pięć pomieszczeń biurowych, w których znajdować się będą
m.in. biuro naczelnika wydziału, biuro praw jazdy oraz obsłu-
gi przedsiębiorców, toalety, w tym także toaleta przystosowa-
na do osób niepełnosprawnych.

Nowy budynek będzie ogrzewany z niezależnej kotłow-
ni gazowej i będzie spełniał standardy budynku energoosz-
czędnego. Ponadto budynek będzie w pełni przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych, wjazd do wózków usytuowa-
ny jest przy istniejącym już wejściu.

Kasa, która obecnie znajduje się na drugim piętrze,
przeniesiona zostanie na miejsce punktu informacyjnego.

Możliwe będzie przemieszczanie się między nowym i
starym budynkiem starostwa bez konieczności wychodzenia
na zewnątrz.

W związku z rozbudową budynku przebudowany zo-
stanie także parking.  Zniknie sześć miejsc parkingowych, ale
w zamian za to pojawi się osiemnaście innych. Łącznie z tej
strony budynku możliwe będzie zaparkowanie 47 samocho-
dów. Oprócz tego przy budynku znajduje się jeszcze jeden par-
king (znajdujący się od strony Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie). Ponadto rozbudowany zostanie system monitorin-
gu, a wokół budynku staną dodatkowe lampy zewnętrzne.

Celem zmian jest podniesienie komfortu obsługi
mieszkańców oraz zmiana warunków pracy urzędników. Chcąc
załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Dróg nie będzie
już trzeba wchodzić po schodach na piętro i poruszać się po
wąskim korytarzu. Również klienci oczekujący na załatwie-
nie swojej sprawy będą mieli stworzone ku temu lepsze i bar-
dziej komfortowe warunki.

Projekt nowego budynku starostwa wykonała firma Complex Projekt z Kościana. Nowy budynek starostwa będzie połączony z już istniejącym.

W przyszłym roku klienci Wydziału Komunikacji
i Dróg będą obsługiwani w nowym budynku

Roboty budowlane rozpoczęły się w lutym, potrwają
do końca października tego roku. Przeniesienie wydziału do
nowego budynku planowane jest na początek 2018 roku.

Zwolnione po przeniesieniu Wydziału Komunikacji
i Dróg biura zostaną wykorzystane przez inne wydziały. W
dwóch istniejących budynkach przy ul. Gostyńskiej swoje
siedziby mają jeszcze: Wydział Oświaty i Spraw Społecz-
nych, Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Śro-
dowiska, a także Zarząd Dróg Powiatowych, Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Kościanie, Wielkopolska Izba Rolnicza,
Zarząd Powiatowy OSP, a także Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie.

Starostwo Powiatowe w Kościanie obecnie mie-
ści się w trzech budynkach. Starosta, Wicestarosta oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego oraz dzie-
więć wydziałów i biur mają swoje siedziby przy alejach
Kościuszki 22, trzy wydziały przy ulicy Gostyńskiej 38,
natomiast Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego ma swoją siedzibę przy ul. Bączkowskiego w bu-
dynku Państwowej Straży Pożarnej.                               hg

Zarząd Powiatu Kościańskiego wspólnie
z Burmistrzem Miasta Kościana pracują nad
planem rewitalizacji kościańskiego rynku. W tym
roku powstanie projekt zagospodarowania ryn-
ku oraz określony zostanie zakres prac, natomiast
w 2018 – jeśli wszystko pójdzie dobrze - zaczną
się prace nad wdrażaniem projektu w życie. Za-
nim to jednak nastąpi władze samorządowe Mia-
sta Kościana oraz Powiatu Kościańskiego będą
konsultować projekt z mieszkańcami.

- Dobrze urządzona przestrzeń miejska
nakłania ludzi do wyjścia z domów. Stwarza
miejsca do spotkań i spacerów  – twierdzi staro-
sta Bernard Turski. – Zawsze byłem zdania, że
musimy stać się bardziej otwartym społeczeń-
stwem. Mam nadzieję, że piękny rynek zachęci

Trwają prace nad projektem
rewitalizacji kościańskiego rynku

mieszkańców Kościana, ale i powiatu kościańskiego do
wychodzenia z domów i spotkań. Moim marzeniem, my-
ślę, że możliwym do spełnienia, jest stworzenie atrakcyj-
nego ciągu spacerowego łączącego kościański rynek, teren
nad kanałem Obry z parkiem przy szpitalu neuropsychia-
trycznym – mówi B. Turski.

Z uwagi na to, że na rynku zlokalizowane są punkty
handlowo-usługowe oraz Urząd Stanu Cywilnego nie bę-
dzie można całkowicie go zamknąć dla ruchu samochodów,
nie znikną z niego wszystkie miejsca parkingowe. Projekt
rewitalizacji zakłada, że ruch samochodowy będzie się od-
bywał tylko z jednej jego strony. Wjazd możliwy będzie jak
dotąd z ul. Kościelnej oraz od ulicy Piłsudskiego. Niemożli-
we będzie jednak – jak dotąd – objechanie rynku. Pojazdy
wjeżdżające od ulicy Piłsudskiego poruszać się będą wzdłuż
istniejącego parkingu pod Ratuszem.                             hg

Po rewitalizacji rynek nie zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu sa-
mochodów. Nadal będą się też na nim znajdować miejsca parkingowe.
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Gmina Kościan zawarła z Gminą Miejską Kościan
porozumienie dotyczące wykonywania zadań z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowa-
dzania ścieków i oczyszczania ścieków. Na mocy niniej-
szego porozumienia:
- Miasto przejmuje realizację zadań własnych Gminy w
zakresie oczyszczania ścieków, odprowadzanych do nale-
żącej do przedsiębiorstwa Wodociągów Kościańskich Sp.
z o.o. oczyszczalni ścieków w Kiełczewie, z następujących
miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Kościan:
Pelikan, Kokorzyn, Szczodrowo, Sierakowo, Kurza Góra i
Kiełczewo, a w przyszłości z Kobylnik i Czarkowa;
- Miasto przejmuje realizację zadań własnych Gminy w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miejscowości Kurza Góra (ca-
łość) oraz Kiełczewo (od granicy Miasta do obwodnicy);
- Gmina Kościan przekaże Miastu środki niezbędne dla
realizacji przez Spółkę Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie. Środki te zostaną prze-
kazane w wielkości odpowiadającej procentowemu udzia-
łowi ścieków odprowadzanych z miejscowości na terenie
Gminy w całkowitej ilości ścieków oczyszczanych przez
oczyszczalnię ścieków w Kiełczewie. W chwili obecnej
udział ten wynosi 13,5 %.                                              (md)

Porozumienie
międzygminne

Wójt Gminy Koœcian - Andrzej Przyby³a podpisa³ umowê na
przebudowê ulicy Leœnej w miejscowoœciach Stary Lubosz i
Nowy Lubosz. Zakres rzeczowy II etapu prac obejmuje przebu-
dowê ulicy na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Wiejskiej o szeroko-
œci 5 m na odcinku 360,5 m. Prace polegaj¹ na przebudowie istnie-
j¹cej nawierzchni gruntowej i  wykonaniu nawierzchni z kruszy-
wa ³amanego o nastêpuj¹cej konstrukcji drogi:
1) warstwa 20 cm z kruszywa ³amanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5 mm;
2) warstwa 25 cm ods¹czaj¹ca z piasku  o wodoprzepuszczalno-
œci K>8m/dobê;
3) wzmocnienie pod³o¿a geotkanin¹ separacyjno-filtruj¹c¹.
Wykonawc¹ robót jest firma PHU Ryszard Antkowiak z Adamo-
wa. Wartoœæ inwestycji wynosi 127.920 z³, a zakoñczenie prac
nast¹pi 31 maja 2017 r.                                                        (ks)

Budowa drogi
w Starym i Nowym
Luboszu

W marcu br. Gmina Kościan zamierza przystąpić
do procedury przetargowej w celu udzielenia zamówienia
na wykonanie przebudowy budynku stanicy WOPR w No-
wym Dębcu. Istniejący budynek ratowników zlokalizowa-
ny jest przy plaży kąpieliska Nowy Dębiec nad Zbiorni-
kiem Wonieść. W obiekcie tym obok pomieszczeń przezna-
czonych dla ratowników znajdują się też pomieszczenia
magazynowe oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego.
Budynek wykorzystywany jest głównie w okresie letnim.

Głównym celem przebudowy obiektu jest poprawa
jego funkcjonalności oraz nadanie nowoczesnego wyglądu,
wtapiającego się w otaczającą naturę oraz oddanie cha-
rakteru miejsca wypoczynkowego. Zakres prac będzie obej-

Przebudowa
stanicy WOPR w Nowym Dębcu

mował między innymi: wydzielenie nowych pomieszczeń
w budynku ratowników, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, wykonanie nowej elewacji budynku oraz no-
wego pokrycia dachowego, tynkowanie i malowanie ścian
w pomieszczeniach budynku, ułożenie nowej posadzki, wy-
konanie nowych łazienek, wykonanie instalacji wod.-kan,
wentylacji, instalacji elektrycznej i odgromowej, wykona-
nie remontu murku oporowego znajdującego się przy bu-
dynku ratowników wraz z siedziskami oraz montaż balu-
strad, wykonanie pryszniców zewnętrznych przy plaży, za-
gospodarowanie terenu wokół budynku wraz z nowymi
utwardzeniami. Liczymy na szybkie ukończenie prac bu-
dowlanych jeszcze przed sezonem wakacyjnym.    (asz-k)

Informujemy, że od stycznia 2017 r. obowiązuje nowa
umowa na odbiór odpadów komunalnych. Podmiotem, który
świadczy usługi na terenie Gminy Kościan jest firma:
- REMONDIS Sanitech Sp. z o.o. o/Kościan, ul. Łąkowa 5 (tel.
65 5114480) jako wykonawca;
- REMLI Anna Majewska ze Śmigla (zbiórka odpadów segre-
gowanych) jako podwykonawca;
W ramach umowy firma wywozowa świadczy usługę odbioru
odpadów:
- zmieszanych - tylko i wyłącznie zebranych w pojemnikach
umożliwiających ich odbiór specjalistycznym samochodem
(tzw. Śmieciarką); odpady wystawione w workach obok po-
jemnika nie będą odbierane;
- zebranych selektywnie - w workach lub pojemnikach ozna-
czonych rodzajem gromadzonego wewnątrz odpadu; worki
dostarcza firma wywozowa lub w przypadku większego zapo-
trzebowania można je pobrać w  siedzibie Biura Związku lub
Urzędzie Gminy Kościan;
- odpadów zielonych (trawy, liści, drobnych gałęzi) - odbiór
odbywa się od miesiąca kwietnia do października  zgodnie z
obowiązującym harmonogramem; aby w nim uczestniczyć,
należy zgłosić się do  firmy wywozowej; jednorazowe zgłosze-
nie obowiązywało będzie przez cały okres umowy, tj. do końca
2019 r.; odpady zielone należy wystawiać w workach ulegają-
cych biodegradacji, które dostarcza firma wywozowa, po zgło-
szeniu chęci uczestnictwa w zbiórce przez właściciela nieru-
chomości (pierwszy odbiór po trzy worki, następnie tyle, ile
zostanie odpadów zielonych wystawionych). Dopuszcza się
również odbiór odpadów zielonych w pojemnikach oznaczo-
nych „odpady zielone”, po wcześniejszym uzgodnieniu takie-
go sposobu odbioru przez właściciela nieruchomości z firmą
wywozową; minimalne ilości odpadów zielonych jakie poja-
wią się w okresie od listopada do marca będą odbierane jako
odpady zmieszane, należy je zatem umieścić w pojemniku na
odpady zmieszane;
- wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w trakcie zbiórki objazdowej tzw. „wy-

Informacja dla mieszkańców
w sprawie śmieci

stawki” sprzed nieruchomości zamieszkałych, dwa razy
w roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. In-
formacje o odpadach, jakie można w ramach zbiórki wy-
stawić, znajdziecie Państwo na stronie www.selekt.czem-
pin.pl .

Poza odbiorami w/w odpadów sprzed nieruchomości,
możecie Państwo oddawać bezpłatnie określone frakcje od-
padów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, mieszczącego się w Bonikowie na terenie dawnego
składowiska odpadów. Regulamin PSZOK i rodzaje przyj-
mowanych odpadów znajdziecie Państwo na stronie www.se-
lekt.czempin.pl

Przeterminowane leki należy oddawać do aptek znaj-
dujących się na terenie gminy  lub do PSZOK. Wykaz aptek
umieszczony został na stronie  www.selekt.czempin.pl

Dodatkowo proponujemy Państwu nową usługę -
mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne.
Odbywać się ona będzie dwa razy w roku.  Aby skorzystać
z tej oferty należy zgłosić się do firmy wywozowej do koń-
ca lutego każdego roku.  Usługa nie jest dodatkowo płat-
na, nastąpi w ramach opłaty jaką Państwo uiszczacie za
odbiór odpadów komunalnych. Mycie odbędzie się zgod-
nie z harmonogramem, który dostarczy firma wywozowa
właścicielom nieruchomości zainteresowanym usługą.
Taki harmonogram zostanie umieszczony również na stro-
nie www.selekt.czempin.pl Jednocześnie przypominamy
o obowiązku zgłaszania, poprzez złożenie nowej deklara-
cji, wszelkich zmian mających wpływ na wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. zmia-
na ilości zamieszkałych osób, zmiana właściciela nieru-
chomości, wielkości i ilości pojemników w przypadku nie-
ruchomości niezamieszkałych). Deklaracje można skła-
dać bezpośrednio w siedzibie Biura Związku w Czempi-
niu przy ul. Kościańskie Przedmieście 2b, tel. 61 2826303,
lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Kościan. Informu-
jemy, że stawki za odbiór odpadów komunalnych nie
uległy zmianie.
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Wójt Gminy Kościan
ogłosił przetargi

na sprzedaż mienia gminnego:

- IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu o
powierzchni 86,53 m2 oraz udział w wysokości 8653/
16250 części w powierzchniach wspólnych i w prawie
własności wyżej opisanej nieruchomości znajdującej się
w budynku byłej poczty w Turwi,  pobudowanej na dział-
ce Nr 115/3 o pow. 0,08 ha położonej przy ul. Szkolnej
19.  Cena wywoławcza: 60.000 zł, wadium: 5.000 zł. Do
budynku przyłączona jest sieć: energetyczna, wodocią-
gowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej. Przetarg od-
będzie się w dniu 14.03.2017 r. o godz. 12.00 w salce
Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15.

- II przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek bu-
dowlanych niezabudowanych w miejscowości Kurza
Góra: Pozycja nr 1: Nr działki: 147/6, powierzchnia ogó-
łem: 771 m2, cena wywoławcza: 60.800 zł, wadium: 5.000
zł. Pozycja nr 2: Nr działki: 147/8, powierzchnia ogó-
łem: 668 m2, cena wywoławcza: 52.600 zł, wadium: 5.000
zł. Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT w
wysokości 23 %. Przetarg odbędzie się w
dniu 14.03.2017r. o godz. 11.00 w salce Urzędu Gmi-
ny Kościan ul. Młyńska 15.

- I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomo-
ści w Starym Luboszu składającej się z działek nr 31/14
i 31/16 o łącznej powierzchni 0,0754 ha. Cena wywoław-
cza: 53.000 zł, wadium: 5.000 zł. Do ceny zbycia doliczo-
ny zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg
odbędzie się w dniu 14.03.2017 r. o godz. 10.00 w sal-
ce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15.

Szczegółowe informacje o przetargach i informa-
cje o wpłacie wadium dostępne są na stronie www.gmi-
nakoscian.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w
Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15, pokój  21 lub
telefonicznie 65-512-10-01 wew. 39 i 65-512-68-55.
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Wójt Gminy Kościan rozstrzygnął konkurs ofert na
wykonywanie w 2017 roku przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego zadań publicznych będą-
cych realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kul-
tury fizycznej. Konkurs ogłoszony był w trzech obszarach. Do
konkursu w zakresie kultury fizycznej złożonych zostało 11
różnorodnych ofert m.in. na prowadzenie zajęć sportowo -
rekreacyjnych, organizację imprez, szkolenia dzieci i mło-
dzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na różnych
szczeblach OZPN Leszno lub wyjazdy na zawody i imprezy
sportowe. Rozdysponowano kwotę 220.000 zł. Dwie oferty
zostały odrzucone. Komisja konkursowa brała pod uwagę
m.in. zakres rzeczowy zadania, atrakcyjność zadań, liczbę
beneficjentów zadania pochodzących z Gminy Kościan, licz-
bę sekcji młodzieżowych, wysokość finansowego udziału wła-
snego, dotychczasowe doświadczenia w realizacji tego typu
zadań. Kluby otrzymały następujące dotacje: PKS Racot -
81000 zł, JunaTrans Stare Oborzyska - 66000 zł, Jantar
Racot - 25000 zł, Orlik Kokorzyn - 12500 zł, Rywal-Ewmar
Kurza Góra i Tur Turew - po 12000 zł, Klub Tańca Poezja z
Kościana – 6500 zł, Klub Karate Gottsu Kościan - 4500 zł,
LKS Sana Kościan - 500 zł. Na konkurs ofert w zakresie
kultury wpłynęły cztery oferty. Wszystkie uzyskały akcepta-
cję komisji i dofinasowanie ze środków Gminy Kościan na
łączną kwotę 30000 zł. Wsparcie uzyskały Złote Kłosy z Bo-
nikowa - 1500 zł, Orkiestra Ton z Kościana - 2000 zł, Stowa-
rzyszenie Przyjaciele Gorzelni w Turwi - 2500 zł, Stowarzy-
szenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan - 24000 zł. W tym
roku przyznano również dotację na zadania z zakresu pro-
mocji zdrowia. Kwotą 10000 zł wsparte zostaną działania
Kościańskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i
Udaru Mózgu. Życzymy powodzenia w realizacji zaplanowa-
nych działań!                                                                     (md)

Gminny konkurs ofert

W końcówce ubiegłego roku Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego dokonał nasa-
dzenia 150 klonów polnych przy gminnej drodze z Turwi
do Wronowa. Nasadzenia te przyczynią się do poprawy
estetyki krajobrazu i komponują się z pasami wiatrochron-
nymi wokół Turwi – siedziby Parku Krajobrazowego im.
Generała Dezyderego Chłapowskiego, naszego wielkiego
rodaka, który jako pierwszy wprowadzał te rozwiązania
w krajobrazie rolniczym.                                                  (md)

Zadrzewienia
śródpolne

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącym sto-
sowania znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, które to
przepisy zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017, poni-
żej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa  Środowiska:

„Należy przypomnieć, że brak objęcia danej sytuacji obo-
wiązkiem uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust.
1 ustawy o ochronie przyrody,  nie oznacza braku jakichkolwiek
ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów. Może się bowiem zda-
rzyć, że konkretne drzewa i krzewy objęte są specjalną ochroną
wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw.
Przykładowo, jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody, nie moż-
na takiego drzewa usunąć dopóki obowiązuje uchwała Rady
Gminy obejmująca to drzewo tą formą ochrony przyrody
(uchwała zawiera zakazy dotyczące pomnika, m. in. zakaz nisz-
czenia pomnika). W parkach krajobrazowych i na obszarach
chronionego krajobrazu może obowiązywać, o ile wynika to z
uchwały sejmiku województwa tworzącej park albo obszar, za-
kaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przy-
drożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z po-
trzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Po-
dobnie, objęcie zieleni ochroną konserwatorską, o której mowa
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może
oznaczać, że określone działania jej dotyczące wymagały będą
zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Natomiast jeże-
li usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się
z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin,
zwierząt albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie na działa-
nia dotyczące tych gatunków, które wydaje regionalny dyrektor
ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska.”

Jednocześnie Wójt Gminy Kościan przypomina, że
zgodnie z §4 ust.1 uchwały Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego z dnia 28.04.2014 r. w sprawie utworzenia Parku Kra-
jobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego, na terenie Par-
ku „wprowadza się zakaz likwidowania i niszczenia zadrze-
wień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wyni-
ka to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania remontów lub naprawy urządzeń wod-
nych”. Dotyczy to miejscowości: Wronowo, Witkówki, Spytków-
ki, Darnowo, Wyskoć Mała, Wyskoć, Katarzynin, Choryń, Igna-
cewo, Granecznik, Wławie, Turew, Racot, Stary Lubosz. (mk)

Informacja dotycząca
wycinki drzew i krzewów

W sobotę 18 lutego z okazji 98. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego odbyła się VI edycja Gry Miejskiej „Kryp-
tonim Wolność”, do organizacji której włączyła się również
Gmina Kościan. Gra inspirowana jest historycznymi wy-
darzeniami związanymi z wyzwoleniem Kościana w la-
tach 1918-1919. Z roku na rok impreza cieszy się coraz
większym zainteresowaniem wśród młodzieży. W VI edy-
cji  udział wzięło 49 uczniów z Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Starych Oborzyskach. Młodzież utworzyła aż 8 grup
rekonstrukcyjnych przedstawiających wydarzenia Powsta-
nia Wielkopolskiego. Uczniowie Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Racocie w grze miejskiej udział wzięli po
raz czwarty. Uczestnicy  musieli wcielić się w rolę sanita-
riuszy, skautów i powstańców. Grę przeprowadzili, jak co
roku, rekonstruktorzy m.in. z grupy Artyleria z Poznania.
Grodziska Kolej Drezynowa zorganizowała misję w styli-
zowanej salonce i z zabytkową drezyną. W misjach udział
wzięli także ułani z 15. Pułku Ułanów Poznańskich. W
grze wzięło udział ogółem ponad czterystu graczy. W mie-
ście pojawiły się patrole pruskiego zaborcy, przed liceum
stanął pomnik cesarza Wilhelma, a w kościańskiej farze
spotkać można było ks. Surzyńskiego. Wśród dziewiętna-
stu misji jedną z najciekawszych była misja balonowa.
Graczom podobały się także drezyny oraz łodzie.      (mn)

Kryptonim Wolność

Komunikat
Wójt Gminy Kościan przypomina, że dnia 15 marca br. upły-
wa I rata płatności: podatku rolnego i leśnego; podatku od
nieruchomości;łącznego zobowiązania podatkowego.

Jednocześnie informujemy, że od tego roku płat-
ności dokonujemy na indywidualne konta podatko-
we wskazane w decyzjach. Istnieje możliwość płatno-
ści bezkosztowo w siedzibie Banku Spółdzielczego w Ko-
ścianie.

W niedziele 12 lutego br. odbyły się Halowe Mi-
strzostwa Gminy Kościan w Piłce Nożnej 2017 Drużyn
Zrzeszonych. W tej kategorii zgłosić się mogły drużyny zgło-
szone w rozgrywkach OZPN oraz prawo startu wywalczyły
sobie dwie najlepsze drużyny z Mistrzostw Gminy Kościan
drużyn niezrzeszonych. Do rywalizacji przystąpiło 8 ze-
społów, które zostały podzielone na dwie grupy. Grupa A:
PKS Racot I (IV liga), Rywal II Kurza Góra (liga wiejska),
UKS Orlik Kokorzyn (A klasa), PKS Racot II (B klasa),
grupa B: LZS JunaTrans Stare Oborzyska (okręgówka),
Rywal-Ewmar Kurza Góra (A klasa), Old-Boys Stary Lu-
bosz (liga wiejska), UKS Tur Turew (A klasa). Do półfina-
łów awansowały po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.
W meczach półfinałowych zmierzyły się zespoły: PKS Ra-
cot II z UKS TUR Turew oraz LZS JunaTrans z PKS Racot
I. W obu meczach w podstawowym czasie gry były remisy i
o zwycięstwie decydowały rzuty karne. PKS Racot II – UKS
Tur Turew (1:1) karne 5:4, LZS JunaTrans – PKS Racot I
(0:0) karne 1:0. W meczu o miejsce trzecie spotkały się
PKS Racot I – UKS Tur Turew, (3:1). W finale zagrały LZS
JunaTrans Stare Oborzyska – PKS Racot II. Po bardzo
zaciętym meczu zwyciężył zespól ze Starych Oborzysk 3:0.
Finaliści odebrali z rąkWójta Gminy Kościan Andrzeja
Przybyły puchary oraz nagrody finansowe ufundowane ze
środków Gminy Kościan.                                                    (ao)

Halowe Mistrzostwa Gminy
w Piłce Nożnej
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Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wyko-
nywanie w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego za-
dań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie pomocy
społecznej, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, turystyki i
krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, ochrony zwierząt.

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez
Burmistrza Miasta Kościana rozdysponowano w tym roku
łącznie kwotę 156,35 tys. zł, w tym: 9 tys. zł na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej, 94 tys. zł na kulturę,
sztukę i ochronę dóbr kultury, 14,35 tys. zł turystykę i krajo-
znawstwo, 36 tys. na ochronę i promocję zdrowia oraz 3 tys. zł
na ochronę zwierząt. W otwartym konkursie ofert organizacje
pozarządowe złożyły 59 ofert, z których 53 oferty otrzymały
dotację.

Ogłoszenie wyników z wykazem podmiotów, którym
przekazane zostaną dotacje na 2017 rok znajdą Państwo na
stronie internetowej www.koscian.pl oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Konkurs ofert
rozstrzygnięty

W niedzielę 26 lutego br., z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w kościańskim Parku Miej-
skim odbył się „Bieg Tropem Wilczym”. Na bieg ogólny na
dystansie 1963m zgłosiło się 190 uczestników w różnym
wieku. Wszyscy, którzy ukończyli bieg rekreacyjny otrzy-
mali medale, koszulki i pamiątkowe upominki. Następ-
nie dla chętnych wystartował bieg dodatkowy na 5000m.

Organizatorem biegów byli: Urząd Miejski w Ko-
ścianie i LKS Sana Kościan. Pomysłodawcą idei była Fun-
dacja Wolność i Demokracja z Warszawy, koordynująca
biegi w Polsce i za granicą.

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1
marca br. o godz. 12.00, dla uhonorowania bohaterów an-
tykomunistycznego podziemia, samorządowcy, kombatan-
ci i harcerze złożą wiązanki kwiatów i znicze pod Tablicą
upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych na Pl. Niezłomnych
w Kościanie, a następnie odbędzie się spotkanie okolicz-
nościowe i prelekcje na temat Żołnierzy Wyklętych na Zie-
mi Kościańskiej, które wygłoszą red. Jerzy Zielonka oraz
Jan Pawicki.

Bieg Tropem Wilczym

W sobotę 18 lutego br. odbyła się VI edycja gry miej-
skiej „Kryptonim Wolność”. Dla graczy i obserwatorów była
to okazja do poznania historii miasta, jego ciekawostek i
miejsc związanych z bohaterami Powstania Wielkopol-
skiego.

Kościan zmienił się w miasto powstańcze sprzed
blisko wieku. Ożyły koszary 37 pułku fizylierów, patrole
pruskiego zaborcy, które przejmowały kontrolę nad mia-
stem. Dzięki życzliwości właścicieli kamienic i punktów
usługowych znajdujących się na rynku udało się odtwo-
rzyć wygląd dawnych kamienic w centrum miasta. Dzie-
siątki rekonstruktorów, statystów i aktorów przypomi-
nało życie z początku XX wieku. O bruk stukały znów
końskie kopyta ciągnące dorożki, drezyny wróciły na tory,
ułani konno patrolowali miasto, wypuszczano także ba-
lony zwiadowcze. Centrum miasta stało się wielką
planszą do gry, a uczestnicy poruszali się po ulicach wy-
konując szereg misji. Drużyny zgłaszały się poprzez re-
krutację elektroniczną, gdzie otrzymywały pierwsze
wskazówki do gry. Już od godziny 9 pierwsze grupy ru-
szyły na misje. A nie było ich mało, bo 55 grup i ponad 20
misji. Drużyny musiały wykazać się sprytem, grą zespo-
łową jak i tężyzną fizyczną. Na uczestników czekał tor
przeszkód, tor szermierczy, misja morska, a także park

6. Gra miejska „Kryptonim Wolność”
linowy. Na jeden dzień odżyła postać ks. Józefa Surzyń-
skiego, który potajemnie na chórze w farze nauczał gra-
czy pieśni, zadaniem graczy było także wykupienie z rąk
Niemców jego licytowanych mebli. W tym roku na boisku
przy hali sportowej Łazienki pojawiły się również balo-
ny. O godz. 17.00 na kościańskim Rynku odbyło się za-
kończenie gry z podsumowaniem i rozdaniem nagród.
Drużyny, które wykazały się wybitnymi umiejętnościa-
mi w poszczególnych misjach otrzymały odznaki spraw-
nościowe.

Grę dla miasta Kościana przeprowadziła Agencja
Artyleria z grupami rekonstrukcyjnymi, a współorgani-
zatorami byli: Gmina Kościan, Powiat Kościański, Mu-
zeum Regionalne, Kościański Ośrodek Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna, Fara Kościańska, Stadnina Koni
Racot, LOK, Grodziska Kolej Drezynowa, 15 Pułk Ułanów
Poznańskich, Leszczyński Klub Balonowy, I Liceum Ogól-
nokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie, Zespół
Szkół nr 1 w Kościanie, Straż Miejska, Kawiarnia Sa-
skia, Kwiaciarnie. Miasto mogło cofnąć się o wiek wstecz,
dzięki pomocy instytucji i właścicieli kamienic z rynku
m.in.: Conex, Bank BGŻ BNP Paribas, ELGos, Cenowy
Raj, Kodak EXPRESS.

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej Kościana
uchwalono stawki za wodę i ścieki, które będą obowiązy-
wać od marca 2017 roku.

Wodociągi zaproponowały nowe taryfy za dostarczaną
wodę i ścieki. Argumentowane są remontami sieci wodno-
kanalizacyjnej oraz inwestycją modernizacji oczyszczalni
ścieków. Od marca br. cena dostarczanej wody wzrośnie o
0,05 zł tj. 1,7%, natomiast opłata za ścieki dla gospodarstw

Opłaty za wodę i ścieki

Muzeum Regionalne stworzyło nową wystawę
stałą pt: „Bohaterowie 1918-1919”, poświęconą dzia-
łalności kościańskiej Rezerwy Skautowej oraz wydarze-
niom w Kościanie z okresu powstania wielkopolskiego.
Ekspozycja stylizowana jest na magazyn broni niemiec-
kiego garnizonu z Kościana, z którego w nocy z 29 na 30
grudnia 1918 r. skauci wykradli broń do uzbrojenia od-
działów powstańczych. W części wystawowej zamiesz-
czono blisko 50 eksponatów związanych z powstaniem
wielkopolskim, a dzięki wykorzystaniu technologii ko-
dów QR, każdy zamieszczony na wystawie obiekt otrzy-
mał indywidualny opis rozszerzony o szczegółowe zdję-
cia. Dla zwiedzających ekspozycję stworzono specjalną
aplikację, dzięki której na dużym ekranie można wy-

Escape room i wystawa „Bohaterowie 1918-1919”
świetlić historię kościańskich skautów, akcji „Wolność”,
kalendarium powstania wielkopolskiego na Ziemi Ko-
ściańskiej oraz biogramy członków Rezerwy Skautowej.
Dodatkową atrakcją pozwalającą poczuć klimat tam-
tych czasów jest specjalny „pokój ucieczki” tzw. „escape
room”, którego wystrój oraz rekwizyty pozwolą wcielić
się w rolę zakonspirowanego członka Rezerwy Skauto-
wej. Głównym zadaniem jest rozwiązanie zagadek, od-
nalezienie kluczy do wyjścia i wydostanie się z pomiesz-
czenia. Każda z przygotowanych misji nawiązuje swoją
fabułą do kościańskich wydarzeń z grudnia 1918 r.
Szczegóły dotyczące zapisów do „pokoju ucieczek” wkrót-
ce na stronie www.muzeum.koscian.pl. Serdecznie za-
praszamy.

domowych wzrośnie o 0,25 zł, a dla firm o 0,10 zł. Koszt
1m3 wody wyniesie 2,95 zł netto, natomiast za ścieki gospo-
darstwa domowe oraz instytucje zapłacą 4,94 zł netto, a
przedsiębiorstwa 5,20 zł netto. Podatek Vat wynosi 8%.
Łączna wartość opłat za dostawę i odbiór 1m3 wody i ście-
ków z gospodarstw domowych wzrośnie o 0,30 zł i wyniesie
7,89 zł netto, co stanowi wzrost o 4%. Mimo podwyżek, ceny
te są niższe niż w innych miastach w Wielkopolsce.

Po raz 11. w międzyosiedlowej rywalizacji sporto-
wej kościańskich osiedli wygrało osiedle Wolności, które
podczas styczniowej sesji otrzymało zwycięski Puchar prze-
chodni z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana
Piotra Ruszkiewicza. Turnieje między osiedlami odbywały
się w różnych dyscyplinach sportowych przez cały 2016r.

Osiedle Wolności
znów wywalczyło puchar

Ideą biegu było uhonorowanie Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych oraz popularyzacja biegania



luty 2017 strona 5

Miasto Koœcian

Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 1317/2 o po-
wierzchni 0,1007 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00034613/6, położona w Kościanie na zapleczu ul.
Kasprowicza, przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny
mieszkaniowe o charakterze ekstensywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2017r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Cena wywoławcza: 100 000,00 zł
Wysokość wadium: 20 000,00 zł

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności: 1 878,00 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 najpóźniej do dnia 02 marca 2017r.

2. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki, położone w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową i Modrze-
wiową, przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana
pod tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze ekstensywnym. Na podstawie decyzji o warunkach zabudo-
wy działki przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

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

1. ul. Sosnowa 2972/64 294 23 900,00 4 780,00
2. ul. Sosnowa 2972/65 292 23 900,00 4 780,00
3. ul. Sosnowa 2972/66 199 16 000,00 3 200,00
4. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/67 200 16 000,00 3 200,00
5. w rejonie ul. Modrzewiowej 2972/69 194 15 000,00 3 000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2017r.
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

o następujących godzinach: działka nr 2972/64 – 9.00, działka nr 2972/65 – 9.15,
działka nr 2972/66 – 9.30, działka nr 2972/67 – 9.45, działka nr 2972/69 – 10.00

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 najpóźniej do dnia 10 marca 2017r.

3. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki, położone w Kościanie przy drodze krajowej nr 5, przeznaczo-
ne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod teren usługowo – produkcyjny.

L.p. Numer działki Numer księgi Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium w zł
wieczystej  działki w ha  netto w zł

1. 1396 PO1K/00028651/9 0,3786 200 000,00 40 000,00
2. 1397 PO1K/00029405/7 0,2517 132 000,00 26 400,00
3. 1398 PO1K/00054136/4 0,1335   65 000,00 13 000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017r.
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

w następujących godzinach: działka nr 1396 – 9.00,
działka nr 1397 – 9.15, działka nr 1398 – 9.30

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 najpóźniej do dnia 10 marca 2017r.

4. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o numerach geodezyjnych: 1894/6 zapisaną w Księdze Wie-
czystej PO1K/00035332/9, 1845/2 zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00039695/9 i 1846/1 zapisaną w Księ-
dze Wieczystej PO1K/00029610/7 o łącznej powierzchni 0.60.84 ha, zabudowane budynkami o funkcji magazy-
nowo - produkcyjnej i  administracyjno - biurowej oraz dwoma obiektami kontenerowymi o funkcji magazynowej,
położone w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego pod tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej z dopuszczeniem przemysłu nieuciążliwego.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2017r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Cena wywoławcza: 3 250 000,00 zł
Wysokość wadium: 650 000,00 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 najpóźniej do dnia 31 marca 2017r.

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki o numerze geodezyjnym: 394/1, 396, 398/2,
399/2, 400/2, 401, 402, 403, 404 o łącznej powierzchni 1,2962 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00053570/
1, zlokalizowana w m. Pelikan (obręb geodezyjny Sierakowo) na terenie gminy Kościan przy drodze krajowej nr
5 Poznań – Wrocław, przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny
zabudowy usługowej i tereny parkingów oraz zieleni urządzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017r. o godzinie 9.00
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

Cena wywoławcza: 600 000,00 zł
Wysokość wadium: 120 000,00 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 najpóźniej do dnia 07 kwietnia 2017r.

W czwartek 16 lutego br. o godz. 13.30 w sali Ko-
ściańskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość, pod-
czas której Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Rusz-
kiewiczem oraz Przewodniczącym Rady Sportu Markiem
Szymkowiakiem, uroczyście uhonorowali zawodników za
osiągnięcia sportowe w 2016 roku.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga w okolicz-
nościowym przemówieniu gratulował zawodnikom ich suk-
cesów sportowych i życzył zdobywania dalszych osiągnięć w
wybranych dyscyplinach współzawodnictwa sportowego,
omawiał przedsięwzięcia budowy infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej, będącej bazą dla rozwoju pasji oraz zamierze-
nia na kolejne lata.

Nagrody za osiągnięcia sportowe zdobyli: w lekko-
atletyce - Dominik Marcinkowski, Sebastian Wasielewski,
w szachach - Dawid Niekraś, w karate - Katarzyna Posała,
Dominika Ludwiczak, w trójboju siłowym - Alicja Urbaniak,
Agnieszka Dąbrowska – Posała, Magdalena Malcherek, To-
masz Kreczmer, Ryszard Szymoniak, Arkadiusz Szymoniak,
Łukasz Kubańda, Szczepan Zimmermann, Daniel Micha-
lak, Adam Szymanowski, w taekwondo - Patryk Kwiecień,
Łukasz Kurzawa, Igor Pentek, Kacper Sarbak, Filip Tomy-
ślak, Andżelika Florek, Alan Capała, Igor Płatników, Emilia
Capała, Artur Chęciński, Kamil Jankowiak, Michał Kurza-
wa, Maria Szymkowiak, Tymoteusz Walczak, Tobiasz Do-
miniczak, Jan Kaczmarek, w piłce ręcznej - Adrian Frącko-
wiak, Jacek Idziak, Jędrzej Kaniewski, Łukasz Pieśniak,
Filip Ćwiertnia, Dawid Grzesiak.

Wyróżnieni sportowcy otrzymali gratulacje, statuet-
ki i nagrody.

Najlepsi kościańscy sportowcy

Samorząd Kościana podziękował zawodnikom i trenerom
za ich osiągnięcia sportowe

Gmina Miejska Kościan otrzymała z Ministerstwa
Sportu i Turystyki 40 tys. zł dotacji celowej, która zosta-
nie przeznaczona na realizację projektu „Umiem Pływać”.
Nasz samorząd od lat z powodzeniem pozyskuje na ten
cel dodatkowe środki, przyczyniając się do aktywnego
udziału dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach
sportowych. Spośród 95 gmin, z którymi w tym roku Mini-
sterstwo podpisze umowy, Gmina Miejska Kościan znaj-
duje się na 18 pozycji pod względem wysokości przyzna-
nych pieniędzy. Nauką objęte będą dzieci z kl. I i II ko-
ściańskich szkół podstawowych.  

Dofinansowanie na realizację
projektu „Umiem Pływać”

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 14 marca 2017
r. odbędzie się przetarg nieograniczony na wydzierżawie-
nie na okres 3 lat lokalu użytkowego znajdującego się na
nieruchomości w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Su-
rzyńskiego 44.
Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie
Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w
Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Za-
kładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg tel. 65 5122875.

Na przełomie roku zostały oddane do użytku dwie nowe
siłownie zewnętrzne. Dwa kościańskie osiedla: Piastowskie i
Sikorskiego zyskały miejsca do ćwiczeń i aktywności rucho-
wej. Urządzenia na obu osiedlach ustawione zostały przy bo-
iskach i placach zabaw.  Na utwardzonej nawierzchni zain-
stalowano po cztery urządzenia do ćwiczeń siłowych oraz ławkę
i tablicę z regulaminem.

Na zakup i montaż urządzeń przeznaczono ok. 50 tys.
zł z funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dwie nowe
siłownie zewnętrzne
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Pierwszego dnia zimy ruszył na Instagramie kon-
kurs #zimowypowiatkoscianski, którego organizatorem
jest Starostwo Powiatowe w Kościanie. Konkurs adreso-
wany jest do wszystkich pasjonatów fotografii oraz wni-
kliwych obserwatorów zmieniającej się wraz z porami roku
rzeczywistości.

Codziennie w serwisie Instagram publikowane są
nowe zdjęcia powiatu kościańskiego w śnieżnej albo odro-
binę mniej śnieżnej, ale cały czas zimowej scenerii. W
większości są to zdjęcia przedstawiające krajobrazy i naj-
piękniejsze obiekty znajdujące się na terenie Ziemi Ko-
ściańskiej, ale znalazły się wśród opublikowanych zdjęć
także te, które dokumentują sceny z życia codziennego.
Tematem konkursu jest bardzo szeroko rozumiana zima
w powiecie kościańskim, ale to jak ona będzie przedsta-
wiona zależy tylko od wyobraźni autorów zdjęć.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opubli-
kowanie w serwisie Instagram zdjęcia zrobionego na tere-
nie powiatu kościańskiego zimą (od 22 grudnia 2016 roku
do 20 marca 2017 roku), opatrzonego tagiem #zimowypo-
wiatkoscianski (oraz wysłania zgłoszenia za pomocą pocz-
ty elektronicznej).

Konkurs potrwa całą zimę, czyli od 22 grudnia do
20 marca. Po każdym zakończonym tygodniu wybrane
zostanie Zdjęcie Tygodnia. Do tej pory wybranych zostało
już dziewięć Zdjęć Tygodnia, których autorzy nagrodzeni
zostali drobnymi upominkami oraz gadżetami promocyj-
nymi Powiatu Kościańskiego.

Na początku wiosny (po zakończeniu konkursu) ze
wszystkich nadesłanych zdjęć wybrane zostanie Zdjęcie
Zimy, a jego autor zostanie nagrodzony. Regulamin kon-
kursu nie wprowadza ograniczeń, jeśli chodzi o wiek auto-
rów oraz liczbę zgłoszonych fotografii. Ważne jest tylko
to, aby zdjęcie zostało wykonane zimą na terenie powiatu
kościańskiego.                                                                       hg
Zdjęcia Tygodnia:
I Zdjęcie Tygodnia: Rynek, Monika Książkiewicz
II Zdjęcie Tygodnia: Wschodzi, Mirosława Prałat
III Zdjęcie Tygodnia: Śladami Pana Tadeusza – Kopasze-
wo, zima 2017, Dominik Wieszczeczyński
IV Zdjęcie Tygodnia: Zimowo u Benedyktynów, serek_gda
V Zdjęcie Tygodnia: Pałac jak z bajki, agniess_k
VI Zdjęcie Tygodnia: Planty, Maciej Świstak
VII Zdjęcie Tygodnia: Dawnych kolei czar – Śmigielska
Kolej Wąskotorowa, Dominik Wieszczeczyński
VIII Zdjęcie Tygodnia: Przystań na Dębcu, Katarzyna
Adamska
IX Zdjęcie Tygodnia: Pierwszy powiew wiosny, Kinga Nowacka

Zima w obiektywie
mieszkańców
powiatu kościańskiego

 Zimowo u Benedyktynów, Piotr Serdiuk

Dawnych kolei czar – Śmigielska Kolej Wąskotorowa, Do-
minik Wieszczeczyński

Disco Summer Show Festival to najwiêksze muzyczne
powitanie lata w powiecie koœciañskim. Ponad 7 godzin muzyki
na ¿ywo podczas wieczornego koncertu w wykonaniu czo³o-
wych gwiazd muzyki tanecznej to tylko czêœæ atrakcji, jakie
bêd¹ czekaæ na goœci festiwalu 24 czerwca 2017 roku na placu
przy basenie MOSiR w Koœcianie. Koncert najpopularniej-
szych gwiazd muzyki disco poprzedzony zostanie przegl¹dem
muzycznym lokalnych zespo³ów oraz wystêpem jednego z naj-
wiêkszych artystów polskiej sceny rozrywkowej – Krzysztofa
Krawczyka. Oprócz muzyki, Disco Summer Show Festival to
tak¿e specjalnie przygotowana strefa atrakcji dla najm³odszych,
lunapark i animatorzy oraz rozbudowana wioska gastronomicz-
na z nieod³¹cznym elementem festiwalowej rzeczywistoœci –
food- i beertruckami oferuj¹cymi specja³y, które zaspokoj¹ na-
wet najbardziej wybrednych smakoszy. Bêd¹ burgery i fastfo-
ody oraz przysmaki wegetariañskie i wegañskie. Ka¿dy znaj-
dzie coœ dla siebie.

Powitanie lata w rytmie disco
O festiwalowych atrakcjach opowiadali: (od lewej) Robert Zaborski, Bernard Turski, Micha³ Jurga oraz Piotr Ruszkiewicz.

- To bêdzie najwiêksze muzyczne powitanie lata. Takiej imprezy
w powiecie koœciañskim i tej czêœci Wielkopolski jeszcze nie by³o. Z
wielkim hukiem rozpoczniemy tegoroczne wakacje – powiedzia³
Robert Zaborski, ambasador Stowarzyszenia Oliwskie S³oneczko
podczas konferencji prasowej Disco Summer Show Festival.

W konferencji prasowej, która odby³a siê 15 lutego 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Koœcianie, oprócz Roberta Zabor-
skiego, udzia³ wziêli tak¿e: Starosta Koœciañski Bernard Turski,
Burmistrz Miasta Koœciana Micha³ Jurga oraz Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Koœciana Piotr Ruszkiewicz.

Impreza, która rozpocznie siê o godz. 14.00 piknikiem ro-
dzinnym potrwa dziewiêæ godzin. Jej zwieñczeniem bêdzie po-
kaz sztucznych ogni.

- Wieczorny koncert poprzedzony zostanie wystêpami miejsco-
wych zespo³ów i solistów, a potem g³os oddamy znanym artystom.
G³ówn¹ gwiazd¹ bêdzie Krzysztof Krawczyk i czo³ówka zespo³ów
disco – powiedzia³ Starosta Koœciañski Bernard Turski.

Popo³udniu i wieczorem na scenie
oprócz  Krzysztofa Krawczyka, zoba-
czymy i pos³uchamy m.in.: Power Play,
Jambo Africa, Loverboy, Soleo,
Long&Junior i gwiazdy litewskiej wer-
sji „Mam Talent” BlackBiceps.

Zarówno Starosta jak i Burmistrz
podkreœlali, ¿e festiwal jest wyjœciem
naprzeciw oczekiwaniem mieszkañców
powiatu i miasta.

- Mieszkañcy Koœciana, szczególnie
przy okazji Dni Miasta, sugeruj¹, ¿e zbyt
ma³o jest w mieœcie imprez z muzyk¹ bie-
siadn¹, dyskotekow¹ – zauwa¿y³ M. Jur-
ga. - Myœlê, ¿e ta impreza wpisuje siê tak-
¿e w oczekiwania mieszkañców powiatu
koœciañskiego, bo ostatnio ten rodzaj mu-
zyki, ten rodzaj rozrywki jest coraz bar-
dziej popularny – powiedzia³ burmistrz.

W przedsprzeda¿y bilety dostêpne
bêd¹ na stronie internetowej kupbile-
cik.pl. W marcu i kwietniu kosztowaæ
bêd¹ 10 z³. PóŸniej bilety bêdzie mo¿na
kupiæ w punktach sprzeda¿y, ale ich
cena wzroœnie. W maju do 20 z³, a w
czerwcu do 50 z³. Dla tych, którzy bêd¹
chcieli mieæ miejsce siedz¹ce pod scen¹,
dostêp do baru oraz mo¿liwoœæ spotka-
nia z artystami przewidziano bilety VIP.
Ich cena to 180 z³otych. Dzieci do 12 lat
mog¹ wejœæ na teren festiwalowego mia-
steczka bezp³atnie, pod warunkiem, ¿e
przyjd¹  z doros³ym opiekunem, który
ma wa¿ny bilet. Sprzeda¿ biletów na
festiwal rusza 1 marca.

Lokalne zespo³y oraz wokaliœci, któ-
rzy chc¹ wyst¹piæ na du¿ej festiwalo-
wej scenie, mog¹ wys³aæ zg³oszenie
wraz z próbk¹ swoich umiejêtnoœci (p³y-
ta CD, link do kana³u na YouTube) na
adres mailowy sos.oliwa@wp.pl.

Organizatorem festiwalu jest Stowa-
rzyszenie Oliwskie S³oneczko z Lubi-
na, wspó³organizatorami samorz¹dy
Powiatu Koœciañskiego oraz Miasta
Koœciana.                                             hg
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w porze
nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne w marcu i kwietniu.

Arnika os. Jagiellońskie 82c 28 lutego
Centralna ul. Rynek 19 1 marca
Sw. Łukasz ul. Szkolna 54 2 marca
Grodzka ul. Rynek 28 3 marca
Centralna ul. Rynek 19 4 marca
Apteka - Tesco ul. Smigielska 53a 5 marca
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 6 marca
Apteka „Z misiem” ul. Smigielska 12E 7 marca
Centralna ul. Rynek 19 8 marca
Grodzka ul. Rynek 28 9 marca
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 10 marca
Sw. Łukasz ul. Szkolna 54 11 marca
Centralna ul. Rynek 19 12 marca
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 13 marca
Grodzka ul. Rynek 28 14 marca
Centralna ul. Rynek 19 15 marca
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 16 marca
Arnika os. Jagiellońskie 82c 17 marca
Centralna ul. Rynek 19 18 marca
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 19 marca
Grodzka ul. Rynek 28 20 marca
Centralna ul. Rynek 19 21 marca
Apteka - Tesco ul. Smigielska 53a 22 marca
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 23 marca
Apteka „Z misiem” ul. Smigielska 12E 24 marca
Centralna ul. Rynek 19 25 marca
Grodzka ul. Rynek 28 26 marca
Apteka „Z plusem” ul. Szczepanowskiego 11 27 marca
Św. Łukasz ul. Szkolna 54 28 marca
Centralna ul. Rynek 19 29 marca
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 30 marca

Dyżury aptek w marcu i kwietniu

Starosta Kościański Bernard Turski wraz z Prze-
wodniczącym Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej w Kościanie Zygmuntem Koniecznym zaprosili
przedstawicieli środowisk rolniczych z powiatu kościań-
skiego do udziału w Forum Rolniczym.

Głównymi tematami Forum, które odbyło się 8 lu-
tego 2017 roku w Domu Ogrodnika w Widziszewie, były
bieżące zagadnienia dotyczące rolnictwa oraz ważnych dla
rolników zagadnień,  a także działania w zakresie bio-
asekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących
się hodowlą drobiu i trzody chlewnej.

Katarzyna Szulańczyk – Mencel, Powiatowy Le-
karz Weterynarii przedstawiła obecną sytuację dot. pta-
siej grypy. Na terenie powiatu kościańskiego nie stwier-
dzono ognisk ptasiej grypy, jednak z uwagi na to, że ogni-
sko wysoce zjadliwej grypy wykryte zostało na terenie
powiatu poznańskiego, wytyczono na terenie gminy Czem-
piń obszar zagrożony wystąpieniem grypy ptaków.  Na
ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub
prywatnych między obszarami zagrożonym i zapowietrzo-
nym zostały wyłożone maty dezynfekcyjne, a obszary ozna-
kowane właściwymi tablicami ostrzegawczymi.

Na Forum rolniczym
o grypie ptaków

nie do rozprzestrzenienia się zachorowań wśród zwie-
rząt.

Objawami grypy u ptaków, które można zaobserwo-
wać są: apatia, brak apetytu, osłabienie, trudności z oddy-
chaniem, u niosek zmniejszona produkcja jaj aż do zaniku.
Doktor Szulańczyk – Mencel przypomniała jednak, że cza-
sem trudno zaobserwować wcześniej pojawiające się obja-
wy ptasiej grypy u drobiu. Padnięcia mogą być nagłe, bez
widocznych objawów sygnalizujących zakażenie.

Aby zminimalizować możliwość zakażenia należy
przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Przede
wszystkim należy trzymać drób w zamknięciu, nie należy
korzystać z wody ze zbiorników, do których dostęp mają
dzikie ptaki. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi
ptakami należy umyć ręce wodą z mydłem, w przypadku
wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu na-
leży stosować obuwie i odzież ochronne przeznaczone wy-
łącznie do tego celu. Ponadto należy zabezpieczyć paszę
przed dostępem dzikich ptaków.

Wirus H5N8, co podkreślała dr K. Szulańczyk –
Mencel, nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Człowiek nie
może zarazić się grypą ptaków.                                         hg

Jednym z najważniejszych tematów tegorocznego Forum była grypa ptaków.

Doktor Szulańczyk –
Mencel przypomniała, że
wszyscy posiadacze drobiu,
także ci, którzy posiadają
kilka sztuk w chowie przydo-
mowym są zobowiązani do
zamknięcia ptactwa znajdu-
jącego się w obszarze zapo-
wietrzonym oraz zagrożo-
nym do odwołania.

Zobowiązuje się
wszystkich mieszkańców z
terenu obszaru zapowie-
trzonego oraz zagrożonego
do przestrzegania obowią-
zujących zasad postępowa-
nia z drobiem oraz stoso-
wania się do innych zale-
ceń Inspekcji Weterynaryj-
nej .  Podjęte dzia łania
mają na celu niedopuszcze-

Od września ubiegłego roku można korzystać z nowe-
go narzędzia zgłaszania spostrzeżeń dotyczących bezpieczeń-
stwa do lokalnej jednostki Policji. We wrześniu 2016 r. uru-
chomiono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, na któ-
rej można zaznaczać problemy występujące na danym tere-
nie.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każ-
dy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrze-
żeniami na temat zagrożeń występujących w jego otoczeniu.
Jest to innowacyjne narzędzie, którego głównym celem jest
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Informacje, które są
prezentowane na mapach uwzględniają nie tylko kategorie
przestępstw i wykroczeń, ale i zagrożenia, które w subiektyw-
nym odczuciu mieszkańców mogą negatywnie wpływać na po-

czucie bezpieczeń-
stwa.

Od września
2016 r. do 27 stycznia
2017 r. na terenie po-
wiatu kościańskiego
odnotowano w sumie
626 zgłoszeń dokona-
nych za pomocą Kra-
jowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeńs twa.
Wszystkie zgłoszenia
były sprawdzane. Ze
wszystkich zgłoszeń,
policjanci potwierdzi-
li 371 zgłoszeń, nato-
miast 248 nie zostało
potwierdzonych.

N a j c z ę ś c i e j
mieszkańcy zgłaszali

przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojaz-
dami. Od początku mapy kościańska Policja otrzymała 220
takich zgłoszeń, z czego 188 zostało potwierdzonych.
Kolejnym problemem najwcześniej zgłaszanym przez miesz-
kańców powiatu było nieprawidłowe parkowanie. Odnotowa-
no 146 takich przypadków, z czego potwierdzono 93.

Pozostałe przypadki dotyczyły m.in. używania środ-
ków odurzających, spożywania alkoholu w miejscach zabro-
nionych, miejsc grupowania się małoletnich, aktów wandali-
zmu, niewłaściwej infrastruktury drogowej, złej organizacji
ruchu drogowego, niszczenia zieleni, nielegalnych rajdów sa-
mochodowych, nieprawidłowego oznakowania drogi, dzikich
wysypisk śmieci, niestrzeżonych przejść przez tory, żebrac-
twa.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę interne-
tową komendy Policji, gdzie znajdują się linki przekierowują-
ce bezpośrednio do strony Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Można również otworzyć bezpośrednio stronę in-
ternetową: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpie-
cze/33880,dok.html

Można również skorzystać z każdej wyszukiwarki in-
ternetowej, która pomoże znaleźć stronę Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa.

Każde zgłoszenie zaznaczone na mapie jest weryfiko-
wane przez funkcjonariuszy z kościańskiej komendy. Policjanci
zachęcają do rozsądnego korzystania z tego narzędzia, żeby
nie powielać tych samych zgłoszeń, lub będących w fazie wery-
fikacji.  Stosowana informacja znajdzie swoje odzwierciedle-
nie na mapie po zweryfikowaniu zgłoszenia. Policjanci po po-
twierdzeniu spostrzeżenia na mapie, sprawdzają wielokrot-
nie miejsce zagrożone podczas służby, dlatego też nie ma po-
trzeby ponownego zaznaczania tego samego problemu na
mapie.

Jednocześnie Komenda Powiatowa Policji w Kościa-
nie zachęca w przypadku wątpliwości do kontaktu bezpośred-
niego z naczelnikami poszczególnych wydziałów komendy, a
na terenie gmin z Kierownikami Posterunków Policji.

Do dyspozycji mieszkańców powiatu sa również Ko-
mendanci w godzinach przyjęć interesantów, którzy chętnie
wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane ze zgłaszanymi pro-
blemami.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pil-
nej interwencji. W takim przypadku należy kontaktować się
z dyżurnym najbliższej jednostki Policji pod numerami tel.
997 lub 112.

KPP w Kościanie

Oznacz
miejsce niebezpieczne

Grodzka ul. Rynek 28 31 marca
Centralna ul. Rynek 19 1 kwietnia
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 2 kwietnia
Arnika os. Jagiellońskie 82c 3 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 4 kwietnia
Sw. Łukasz ul. Szkolna 54 5 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 6 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 7 kwietnia
Apteka - Tesco ul. Smigielska 53a 8 kwietnia
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 9 kwietnia
Apteka "Z misiem" ul. Smigielska 12E 10 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 11 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 12 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 13 kwietnia
Na Deptaku ul. Wrocławska 22 14 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 15 kwietnia
Sw. Łukasz ul. Szkolna 54 16 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 17 kwietnia
Apteka "Z plusem" ul. Szczepanowskiego 11 18 kwietnia
Apteka - Kaufland al. Kościuszki 9 19 kwietnia
Arnika os. Jagiellońskie 82c 20 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 21 kwietnia
Sw. Łukasz ul. Szkolna 54 22 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 23 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 24 kwietnia
Apteka - Tesco ul. Smigielska 53a 25 kwietnia
Apteka Nacławska ul. Nacławska 10/1 26 kwietnia
Centralna ul. Rynek 19 27 kwietnia
Grodzka ul. Rynek 28 28 kwietnia
Sw. Łukasz ul. Szkolna 54 29 kwietnia
Apteka "Z plusem" ul. Szczepanowskiego 11 30 kwietnia

Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte
inne apteki na terenie miasta Kościana.
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Już 4 marca 2017 roku w Zieleńcu od-
będą się XV Mistrzostwa Powiatu Kościań-
skiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowbo-
ardzie.

Do udziału w zawodach zapraszają: Po-
wiat Kościański, Gmina Miejska Kościan,
Gmina Kościan, Gmina Śmigiel, Gmina Czem-
piń, Gmina Krzywiń, Powiatowy Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Kościanie, Uczniowski Klub
Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Kościanie.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby
zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie
powiatu kościańskiego. Do uczestnictwa w za-
wodach dopuszcza się wyłącznie osoby, które
złożą podpisane własnoręcznie, a w przypad-
ku osób niepełnoletnich przez przedstawicie-
la ustawowego, oświadczenia o zdolności do
udziału w zawodach znajdujące się na karcie
zgłoszenia.

Udział w zawodach można było zgłaszać
od 9 do 23 lutego 2017 roku w Wydziale Oświa-
ty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Kościanie, ul Gostyńska 38. Koszt zgłosze-
nia wynosił 70 złotych dla osoby dorosłej. Mło-
dzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci
płacili 50 złotych, młodzież z gimnazjum, dzie-
ci ze szkół podstawowych i młodsi 35 zł. Oso-
by, którym nie udało się zgłosić wcześniej mogą
to zrobić również w dniu zawodów. Biuro za-
wodów będzie czynne w godzinach od 8:00 do
9:00. Wówczas opłata za start wyniesie dla
osoby dorosłej - 75 złotych, dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, i studentów – 55 złotych,
dla młodzieży z gimnazjum, dzieci ze szkół
podstawowych i młodszych - 40 zł.

Uiszczenie opłaty startowej uprawnia
do korzystania bezpłatnie w dniu zawodów ze
wszystkich wyciągów Stacji Narciarskiej Win-
terpol i Gryglówka w godzinach od godz. 9:00
do 16:00. Opłata startowa, z wyjątkiem sytu-
acji, gdy zawody zostaną odwołane, nie podle-
ga zwrotowi.

Startujemy o godzinie 10:30 na stoku
przy wyciągu „Gryglówka”.

Zawody zostaną rozegrane wg progra-
mu minutowego. Program ogłoszony zostanie
w dniu zawodów.                                                  hg

Jubileuszowe
Mistrzostwa
w Zieleńcu

Konferencja „Dziecko Krzywdzone”
W pi¹tek, 10 lutego 2017 r., w Koœciañskim Oœrodku Kultury odby³a siê

konferencja pt. „Dziecko krzywdzone”, skierowana do osób pracuj¹cych w
placówkach pedagogicznych oraz instytucjach pomocowych funkcjonuj¹cych
na terenie powiatu koœciañskiego.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzia³o blisko 200 osób. Byli wœród
nich nauczyciele, pedagodzy, pracownicy niepedagogiczni szkó³ z terenu na-
szego powiatu, a tak¿e pracownicy instytucji pomocowych, kuratorzy s¹do-
wi. Zebranych na sali przywitali Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji
w Koœcianie podinsp. Przemys³aw Mieloch oraz Burmistrz Koœciana Micha³
Jurga.

O symptomach œwiadcz¹cych, ¿e dziecko mo¿e byæ krzywdzone oraz o
sposobach pomocy mówili zaproszeni prelegenci: Tomasz Pos³uszny z Po-
znañskiego Centrum Profilaktyki Spo³ecznej (wyk³ad „Sygna³y œwiadcz¹ce o
stosowaniu przemocy wobec dziecka”), Jolanta Graczyk - Ogdem z Komite-
tu Praw Dziecka, (wyk³ad „Sygna³y œwiadcz¹ce o stosowaniu przemocy wobec
dziecka”) oraz Anita Boratyn-Podeszwa z Oœrodka Psychoterapii i Pomocy
Psychologicznej Rozmowa w Poznaniu, która omówi³a problem przemocy
seksualnej, objawy wykorzystania oraz sposoby pomocy ofierze.

Zorganizowanie konferencji  by³o mo¿liwe dziêki wspó³pracy Komendy
Powiatowej Policji w Koœcianie ze Starostwem Powiatowym w Koœcianie,
Przedszkolem nr 2 w Koœcianie oraz Urzêdem Miejskim w Koœcianie.        psW konferencji udzia³ wziê³o blisko 200 pracowników oœwiaty, kuratoriów oraz instytucji pomocowych.


