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 W dniu 25 lutego 2019 roku w gabine-
cie Burmistrza Miasta Kościana odbyła 
się konferencja prasowa, podczas której 
przedstawiono informacje dotyczące pilo-
tażowego etapu projektu „Taksówka dla 
seniora w Kościanie”, który adresowany 
jest dla mieszkańców miasta Kościana 
i będzie trwał w okresie od 1 marca do 
31 maja 2019 roku.  Burmistrz Miasta 
Kościana Piotr Ruszkiewicz przedstawił 
założenia projektu oraz jego koszt, który w 
powyższym okresie wyniesie do 40.000 zło-
tych. Z projektu mogą bezpłatnie korzystać 
wyłącznie mieszkańcy Kościana, którzy 
mają ukończone 70 lat i więcej.  Przejazdy 

Taksówka dla seniora w Kościanie

Burmistrz Piotr Ruszkiewicz podczas konferencji prasowej przedstawił założenia programu 
„Taksówka dla seniora w Kościanie” 

na terenie Kościana mogą odbywać się 
do: urzędu, na groby bliskich, na dworzec 
PKS lub PKP albo do placówki medycznej 
na umówioną wizytę (na badania, wizytę 
specjalistyczną). Przewozy będą odbywały 
się 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) 
w dni robocze w godz. 09:00 – 18:00, jedna 
osoba może skorzystać z bezpłatnej usługi 
max. 2 przejazdów miesięcznie. Zgłoszenie 
przejazdów i odwołania odbywają się za po-
średnictwem koordynatora usług, numer 
telefonu  574 445 572.  Pierwszy kurs w 
ramach  projektu „Taksówka dla seniora 
w Kościanie” odbył się w dniu 6 marca 
bieżącego roku.

 W dniu 18 marca ruszyła sprzedaż 
biletów online na koncerty główne pod-
czas tegorocznych Dni Kościana. Bilety 
do nabycia online na www.bilety24.pl: 
Grzegorz Hyży - koncert przy basenie 
MOSiR w piątek 31.05.2019r. i Video - 
sobota 1.06.2019r. W kasie Kościańskiego 
Ośrodka Kultury bilety będą dostępne 

Rusza sprzedaż biletów 
od 1 kwietnia 2019. Nie będzie możliwo-
ści zakupu biletów bezpośrednio przed 
wejściem na koncerty. Oprócz koncertów 
głównych program Dni Kościana obejmuje 
nieodpłatne występy na scenie na rynku i 
Strefę Dziecka na boisku przy SzP1. Wię-
cej informacji na stronie Kościańskiego 
Ośrodka Kultury: www.kok.koscian.pl. I Liceum Ogolnokształcące im. Oskara 

Kolberga w Kościanie zaprasza osoby za-
interesowane nauką w Kolbergu na Drzwi 
Otwarte - w piątek, 29 marca 2019 roku o 
godz. 17.00.
 Na kandydatów na uczniów czeka mło-
dzież, która - tegorocznym absolwentom gim-
nazjów i szkół podstawowych - zaprezentuje 
swoje talenty, pasje i opowie o szkole. Będzie 
można poznać szkolne organizacje i dowiedzieć 
się – dlaczego warto wybrać KOLBERGA? 
Podczas zwiedzania szkoły, która łączy w 
sobie tradycję i nowoczesność, będzie można 
zobaczyć odnowione, świetnie wyposażone w 
nowoczesne urządzenia multimedialne sale 
oraz pracownie. Liceum pokaże się jako wciąż 
rozwijająca się szkoła, a pedagodzy odpowie-
dzą na wszystkie nurtujące młodzież pytania. 
 Oferta I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Oskara Kolberga w Kościanie jest bardzo 
obszerna. Uczniowie mogą wybrać naukę 
w jednej z 10 klas – 5 klas adresowanych 

Drzwi Otwarte w Kolbergu
jest dla absolwentów gimnazjów i 5 klas dla 
absolwentów szkół podstawowych. Szkoła 
współpracuje z wyższymi uczelniami, m.in.: 
Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu, Wy-
działem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM w Poznaniu, Instytutem Historii UAM, 
Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elek-
tronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uniwer-
sytetem Medycznym w Poznaniu, Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim. Uczestniczy też 
w projektach, rozszerzających zakres ofero-
wanych przez szkołę zajęć. Licealiści mogą 
rozwijać swoje talenty i zainteresowania 
podczas licznych zajęć pozalekcyjnych, m.in. 
chór, zespoły muzyczne, grafika komputero-
wa, zajęcia laboratoryjne, warsztaty psycho-
logiczne, taniec, łacina, szkolny teatr, gazety 
szkolne „Oskar” i „In Abstracto”. 
 Uczniowie z Kolberga mogą brać udział w 
wymianach ze szkołami w Niemczech oraz ze 
szkołą z Izraela (od roku 2015). 

 W czwartek 21 marca br. w kościańskim 
ratuszu została podpisana umowa o dofinan-
sowanie projektu „Rewitalizacji Rynku, ul. 
Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” z 
WRPO. Umowę uroczyście sygnowali Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak i Burmistrz Miasta Kościana Piotr 
Ruszkiewicz. Podczas spotkania Burmistrz 
Piotr Ruszkiewicz przypomniał wykonane 
już projekty ze wsparciem programu regio-
nalnego, m.in. odnowienie wieży ciśnień, 
kościańskiego traktu rekreacyjnego, czy 
wykonywana obecnie rozbudowa KOK z 
zagospodarowaniem otoczenia. Przedstawił 
także założenia projektu rewitalizacji i za-
kres prac gruntownej przebudowy ratusza, a 
także zagospodarowania przestrzeni rynku i 
ul. Wrocławskiej. Marszałek Marek Woźniak 

Umowa na rewitalizację ratusza i rynku
gratulował dobrego projektu i wysokiej po-
zycji w liście rankingowej dofinansowanych 
projektów. 
 Z projektu Rewitalizacji rynku prze-
budowany i dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych będzie ratusz. Dla 
zwiedzających udostępniona zostanie wieża 
zegarowa z zabytkowym mechanizmem 
zegara. W dniu 20.03.2019r. ogłoszone zo-
stało postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na przebudowę Ratusza. Prace 
na Rynku i ul. Wrocławskiej obejmą zago-
spodarowanie przestrzeni, uzupełnienie 
zieleni, budowę oświetlenia, udostępnienie 
dla osób niepełnosprawnych. 
 Całkowita wartość projektu wynosi 
blisko 8,5 mln zł, wartość dofinansowania 
to ponad 5 mln zł.
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Miasto Koœcian

Burmistrz Miasta Kościana
podaje do publicznej wiadomości 

wyciąg z ogłoszenia o siódmym nieograniczonym przetargu ustnym 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieru-
chomości oraz powierzchnia nieruchomości: Nieruchomości położone w 
Kościanie przy drodze krajowej nr 5.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania  
w użytkowanie wieczyste: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin i miejsce przetargu: 07 maja 2019r., Urząd Miejski Al. Kościuszki 22 
Kościan pokój nr 1, w następujących godzinach: działka nr 1396 – 9.00, działka  
nr 1397 – 9.15, działka nr 1398 – 9.30.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna 
treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej http://www.koscian.pl/  
i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-
-i-komunikaty/gospodarka-nieruchomosciami-zagospodarowanie-przestrzenne.
html oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące przetargu: Urząd Miejski Kościana Wydział Gospodarki Przestrzennej  
i Mienia Gminnego Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan, telefon (65) 512 11 11 
wew. 105.

L.p.
Numer

działki

Numer księgi wie-
czystej 

Powierzch-
nia

działki w ha

Cena wywoław-
cza

netto w zł

Wadium

w zł

Wynagro-
dzenie za  

służebność 
w zł

1. 1396 PO1K/00028651/9 0.3786 250 000,00 50 000,00 3 100,00

2. 1397 PO1K/00029405/7 0.2517 160 000,00 32 000,00 2 300,00
3. 1398 PO1K/00054136/4 0.1335   85 000,00 17 000,00 1 300,00

 1 marca z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dla uhono-
rowania bohaterów antykomunistycznego 
podziemia, samorządowcy, kombatanci, 
harcerze i członkowie Stowarzyszenia 
Historycznego i Strzeleckiego im. Kościań-
skiej Rezerwy Skautowej złożyli wiązanki 

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

kwiatów i zapalili znicze pod Tablicą upa-
miętniającą Żołnierzy Wyklętych na Pl. 
Niezłomnych w Kościanie. 
 Samorząd Miasta Kościana reprezento-
wali Przewodniczący Rady Miejskiej Kościa-
na Maciej Zielonka oraz Zastępca Burmistrza 
Miasta Kościana Przemysław Korbik 

 5 marca Burmistrz Miasta Kościana 
Piotr Ruszkiewicz wraz z Zastępcą Prze-
mysławem Korbikiem oraz Wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej Kościana Pawłem 
Grodziskim, złożyli kwiaty w 100. rocznicę 
śmierci na grobie Ks. dra Józefa Surzyń-
skiego, proboszcza kościańskiego oraz kom-
pozytora i reformatora muzyki kościelnej w 
Polsce. Kwiaty złożyli także na grobach dr 
Krystyny Winowicz, założyciela i pedagoga 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Kościanie 
oraz Zygmunta Cichockiego, wieloletniego 
dyrygenta chórów kościańskich. 
 W sobotę 16 marca w Kościańskiej Fa-
rze w ramach obchodów upamiętniających 

W setną rocznicę śmierci 
Ks. dra Józefa Surzyńskiego 

sylwetkę wybitnego kompozytora Ks. dra 
Józefa Surzyńskiego, w 100. rocznicę jego 
śmierci, odbył się Koncert „Zakochani w 
Surzyńskim” pod dyrekcją Jacoba de Haa-
na. Zainaugurował on VII Festiwal Muzyki 
Ks. dra Józefa Surzyńskiego z warsztatami 
organowymi, koncertem organowym, war-
sztatami chorałowymi, uroczystą mszą św., 
koncertami i happeningiem- koncertem 
otwartym nad Obrą. 
 Organizatorem festiwalu jest Ogólno-
polskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi, 
pod patronatem honorowym Burmistrza 
Miasta Kościana, Wójta Gminy Kościan i 
Starosty Kościańskiego.  

Złożenie kwiatów przy grobie Ks. dra Józefa Surzyńskiego, w 100. rocznicę śmierci, roz-
poczęło obchody upamiętniające sylwetkę wybitnego kompozytora 

Co? Gdzie? Kiedy?
03.04.2019 – Objazdowe Kino VISA, KOK
05.04.2019 - II Dziecięco-Młodzieżowy Konkurs Muzyczny im. ks. dra Józefa Surzyń-
skiego, KOK
05.04.2019 – Koncert PRZYSZLIŚMY SIĘ POKŁONIĆ pamięci Józefa Surzyńskiego, 
Fara Kościan,
06- 07.04.2019 - VIII Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Zachodniej, hala sportowo-
-widowiskowa przy ul. Wielichowskiej
10.04.2019 - Dawid Podsiadło – Wielkomiejski Tour, KOK
27.04.2019 - HENDRIX DAY - Wojciech Hoffmann z zespołem, KOK
27 – 28 .04.2019 - III Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego, hala sportowo-
-widowiskowa przy ul. Wielichowskiej.

 We wtorek 26 lutego br. o godz. 13.00 
w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury 
odbyła się uroczystość, podczas której Bur-
mistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz 
wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miej-
skiej Kościana Pawłem Grodziskim oraz 
Przewodniczącym Rady Sportu Markiem 
Szymkowiakiem, uroczyście uhonorowali 
zawodników za osiągnięcia sportowe w 
2018 roku. Burmistrz Miasta Kościana 
Piotr Ruszkiewicz w okolicznościowym 
przemówieniu gratulował zawodnikom ich 
sukcesów sportowych i życzył znakomitych 
wyników w wybranych dyscyplinach współ-
zawodnictwa sportowego. Omawiał też 
działania samorządu w zakresie wspierania 
sportu, zarówno poprzez tworzenie dobrych 
warunków do uprawiania wielu dyscyplin, 
rozwój i doskonalenie bazy sportowej, jak 
i finansowanie działalności szkoleniowej 
klubów i stowarzyszeń sportowych, czy 
nakłady na sport szkolny. Wśród najlep-

Wyróżnienia 
dla najlepszych kościańskich sportowców

szych kościańskich sportowców 2018 roku 
znaleźli się przedstawiciele wielu dyscyplin 
sportowych. Wręczono także stypendia 
sportowe za osiągnięcia w 2018r. Wyróżnie-
ni sportowcy otrzymali gratulacje, statuetki 
i nagrody.

Na ulicy Topolowej w Kościanie wymienione zostało oświetlenie (koszt ok. 122.000 zł) oraz 
położona została nowa nawierzchnia z kostki brukowej (koszt ok. 1.150.000 zł). Ponadto 
przed położeniem nowej nawierzchni Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. przeprowadziły 
modernizację sieci wodociągowej.

Zakończyła się przebudowa ul. Topolowej

Burmistrz Piotr Ruszkiewicz wygłosił uro-
czyste przemówienie i gratulował zawodni-
kom osiągnięć sportowych



marzec 2019 strona 3

gmina Koœcian

 W kwietniu ruszy w Gminie Kościan 
tegoroczna wiosenna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych opon oraz 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 9 
kwietnia zbiórką objęte będą miejscowości: 
Kokorzyn, Pelikan, Sierakowo, Szczodro-
wo, Kobylniki, Krzan, Kurza Góra. 11 
kwietnia zbiórka będzie miała miejsce w 
wioskach: Kawczyn, Kurowo, Łagiewniki, 
Mikoszki, Sepienko, Gryżyna, Januszewo, 
Nowy Dębiec, Osiek. 18 kwietnia odbędzie 
się w Kiełczewie i Bonikowie, a 19 kwiet-
nia - w Racocie. Pozostałe sołectwa zbiórki 
będą miały w maju. 7 maja: Nowe Obo-
rzyska, Pianowo, Stare Oborzyska, Nowy 
Lubosz, Stary Lubosz, 8 maja w Poninie i 
Widziszewie, a 9 maja: Choryń, Darnowo, 
Granecznik, Ignacewo, Katarzynin, Spyt-
kówki, Turew, Witkówki, Wławie, Wyskoć, 
Czarkowo, Nacław, Nielęgowo.
 Przypominamy, że odpady wielko-
gabarytowe to stare meble, fotele, sofy, 
kanapy, wykładziny, dywany, rowery, 

Wiosenne porządki
wózki dziecięce, armatura sanitarna i 
łazienkowa, ramy okienne i drzwi. Zbiór-
ce podlega ponadto zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, tj. sprzęt AGD, 
komputery i drukarki wraz z tonerami, 
radia, telewizory i kosiarki. Odpady te 
należy wystawić przed posesję wcześnie 
rano w dniu odbioru. Istnieje również 
możliwość oddania tych sprzętów do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), który znajduje 
się w Bonikowie i jest otwarty w środy i 
soboty. Szczegóły na stronie www.selekt.
czempin.pl  
 Spróbujmy także wysprzątać nasze 
otoczenie. Zachęcamy sołectwa do włą-
czenia się do akcji Wiosennego Sprząta-
nia Świata. Uprzątnijmy śmieci z ulic, 
placów zabaw, rowów i innych miejsc 
publicznych. Pokażmy, że zależy nam 
na czystym i przyjaznym środowisku. 
Wzbudźmy w mieszkańcach potrzebę 
troski o nasze wspólne dobro. (md)

 Trwa przebudowa drogi Choryń – Gra-
necznik. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Drogowe „Drogbud” Gostyń sp. z o.o. W 
ramach zadania istniejąca nawierzchnia 
tłuczniowa zostanie uzupełniona, wyrów-
nana i wyprofilowana, a następnie na 
niej położone zostaną warstwa wiążąca i 
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
o szerokości 4 m. Przebudowane zostanie 
także włączenie tej drogi gminnej do drogi 
wojewódzkiej nr 308, gdzie przewiduje się 
dodatkowo ułożenie siatki i krawężników 
betonowych na łukach oraz przebudowę 
przepustu.
 „Przebudowę drogi Krzan – Kokorzyn” 
etap II, wykona Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 
Leszno Sp. z o.o. Powstanie ok. 500 mb drogi 
o szerokości 4 m o nawierzchni bitumicznej, 
stanowiące uzupełnienie wcześniej wybudo-

Drogi gminne w budowie
Podbudowa tłuczniowa na drodze do Granecznika

wanego kilometra drogi z Krzana do Kokorzy-
na. W końcowym odcinku budowanej drogi, 
w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 
w Kokorzynie, zaprojektowano jezdnię szero-
kości 5 m. W granicach Kokorzyna powstanie 
także chodnik o długości 68 m. Prace będą 
trwały w okresie wakacji letnich. Inwestycja 
będzie kosztowała 411.185 zł.
 Został również ogłoszony przetarg na 
„Przebudowę ul. Polnej w Kiełczewie”. 
Zadanie polega na budowie drogi gminnej, 
ul Polnej i ul. Zaułek w Kiełczewie, wraz z 
budową kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo 
rowerowego, oświetlenia ulicznego, miejsc 
postojowych, wjazdów do nieruchomości 
oraz przebudową zjazdu z DW nr 308 na 
drogę gminną. Otwarcie ofert nastąpi 2 
kwietnia, a realizacja zadania przewidziana 
jest do końca listopada br. (md)

 Firma PTB Nickel Sp. z o.o., wyko-
nawca prac związanych z „Rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Racocie”, zakoń-
czyła roboty zbrojarskie związane z rea-
lizacją płyt dennych obiektów: zbiornik 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
stabilizacji osadu nadmiernego, budynek 
krat, budynek recyrkulacji i wkrótce 
przystąpi do betonowania tych obiektów. 
Prace postępują zgodnie z harmonogra-
mem. (md)

 Gmina Kościan oraz Kościański Ośrodek 
Kultury zapraszają na organowe Koncerty 
Wielkopostne „Ja Jestem…”, które odbędą się 
w kościołach parafialnych w Racocie i Wysko-
ci. Głównymi solistami będą współzałożyciele 
Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO 
ARTE: Marek Stefański - wirtuoz organów, 
pedagog i animator życia muzycznego, który 
od 1996 roku współpracuje z Bazyliką Ma-
riacką w Krakowie i jest, a także o. Rafał 
Kobyliński - propagator polskiej muzyki 

Koncerty Wielkopostne 
w Racocie i Wyskoci

organowej, szczególnie XX wieku, którą wy-
konuje równolegle ze sztuką improwizacji or-
ganowej. Koncerty odbędą się w kościele pw. 
Św. Jerzego i Stanisława Kostki w Racocie w 
sobotę 6 kwietnia po mszy o godz. 18.45 oraz 
w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wy-
skoci w niedzielę 7 kwietnia po mszy o godz. 
12.15 (temu koncertowi będzie towarzyszyła 
Orkiestra Dęta TON, aktorzy KTK, a także 
specjalne światło, dźwięk i wizualizacje). 
Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny. (md)
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Wybory sołeckie w Gminie Kościan
 Zakończyły się spotkania wyborcze w 37 
sołectwach Gminy Kościan. Liczba upraw-
nionych do głosowania wynosiła 12495 osób, 
a w wyborach sołeckich wzięło udział 1967 
mieszkańców. Średnio frekwencja wyniosła 
zatem 15,7 %. W 18 sołectwach zebrania 
odbyły się w pierwszym terminie. Najwię-
cej mieszkańców zjawiło się na zebraniach 
w Racocie (245), Wyskoci (114) i Turwi 
(111). Najwyższą frekwencję odnotowano 
w Witkówkach (47,8 %), Wyskoci (40,9 %) 
i Krzanie (40 %), a najmniejszą w Starych 
Oborzyskach (5,5 %), Kiełczewie (6,6 %) 
i Widziszewie (6,8). Spośród 37 sołtysów 
wybranych na kolejną kadencję - trzynastu 
jest nowych, co stanowi 35 % populacji. O 
funkcję sołtysa ubiegało się w sumie 56 
kandydatów. W 23 sołectwach był tylko 
jeden kandydat. Poszczególne wsie repre-

Milena Waldowska

zentować będzie15 kobiet i 22 mężczyzn. 
Podczas zebrań wiejskich wybrano również 
206 członków Rad Sołeckich, którzy będą 
wspierać sołtysów w pracach na rzecz ich 
„małych ojczyzn”. Zgłoszono także 170 uwag 
i wniosków, które będą w najbliższym czasie 
przedmiotem analiz Wójta i Rady Gminy 
Kościan. Jednocześnie składamy podzię-
kowanie odchodzącym sołtysom. Wśród 
nich był Roman Grzegorczyk z Witkówek, 
który pełnił funkcję przez pięć kadencji, a 
cztery kadencje swoimi sołectwami kiero-
wali Barbara Grzymisławska w Poninie, 
Regina Pawlak w Szczodrowie i Wojciech 
Owsianny w Sepienku. Nowym sołtysom 
życzymy wytrwałości i zrozumienia wśród 
mieszkańców oraz wielu ciekawych inicja-
tyw realizowanych w swoim środowisku. 
(md)

WÓJT GMINY KOŚCIAN
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
informuje

o wywieszeniu w dniu 27 marca 2019 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Kościan, ul. Młyńska 15 oraz na stronie internetowej: bip.gminakoscian.pl, na 
okres 21 dni wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kościan, 

przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Przedmiotami zbycia będą: 
1. Lokal mieszkalny w Graneczniku    
    Zbycie w/w lokalu nastąpi w drodze przetargu
2.  Dwie nieruchomości zabudowane w Gryżynie
     Zbycie w/w nieruchomości nastąpi w drodze przetargu
3. Nieruchomość niezabudowana  w Nowych Oborzyskach
    Zbycie w/w nieruchomości nastąpi w drodze przetargu
4. Nieruchomość niezabudowana w Nowym Luboszu
    Zbycie w/w nieruchomości nastąpi w drodze przetargu
5. Sześć nieruchomości niezabudowanych w Kokorzynie
    Zbycie w/w nieruchomości nastąpi w drodze przetargu
6. Nieruchomość niezabudowana w Nowym Dębcu
    Zbycie w/w działki nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieru-
chomości przyległej jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania 
jego nieruchomości.
7. Nieruchomości zabudowane w Widziszewie
    Zbycie w/w działek nastąpi w trybie  bezprzetargowym w drodze zamiany udzia-
łów we współwłasności
Przedmiotem dzierżawy będą:
1. Część nieruchomości niezabudowanej w Nielęgowie
    Dzierżawa nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomo-
ści  przyległej jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania jego 
nieruchomości
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Szkolny Klub Sportowy „Jantar”
zaprasza na

Inaugurację Dni Olimpijczyka
połączoną z „Wiosennymi Biegami Przełajowymi”,

które odbędą się w sobotę 6 kwietnia 2019 r.  od godziny 
11.00 na stadionie hippicznym w Racocie.
Wśród uczestników rozlosowane zostaną 

atrakcyjne nagrody. 

 19 marca 2019 roku w Racocie odbyły się 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, w których udział wzięło 19 osób. 
Turniej ma na celu propagowanie wiedzy z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ra-
townictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
Jego celem jest popularyzacja znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad postę-
powania na wypadek powstania pożaru oraz 
nabycia umiejętności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy medycznej. Uczniowie 
reprezentujący szkoły w Racocie, Starych 
Oborzyskach, Kiełczewie i Starym Luboszu 
musieli wykazać się wiedzą ze znajomości 
technik ratowniczo-gaśniczych aż po podsta-
wy ratownictwa medycznego. Nad prawidło-
wym przebiegiem turnieju czuwała komisja 
sędziowska w składzie: Przewodniczący ko-
misji – Arkadiusz Wesołek, Sekretarz - Anna 
Ptak oraz członkowie: Daniel Franek, Karina 

O pożarach wiedzą naprawdę wiele
Chraplak oraz Marcin Marszewski. Konkurs 
odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. 
Ostatecznie w grupie I zwyciężyli: I miejsce – 
Maciej Łukaszewski - SP w Starym Luboszu, 
II miejsce – Helena Budny - SP w Racocie, III 
miejsce – Wiktoria Rogalska - SP w Starych 
Oborzyskach, a w grupie II uczniowie z 
Racotu: I miejsce – Julia Łukaszewska, II 
miejsce – Filip Wojciechowski, III miejsce – 
Karolina Pachciarek.
 Gratulacje uczestnikom złożył oraz 
zamknięcia konkursu dokonał Henryk 
Bartoszewski - Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Kościanie a zarazem Starosta 
Kościański. Laureatom wręczono okolicz-
nościowe medale, a wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Zwycięskiej grupie będziemy 
kibicować podczas Powiatowego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w 
Krzywiniu, 29 marca br. (ml)

 Już po raz ósmy rozegrany został Tur-
niej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej. 
Do rywalizacji, która odbyła się 9 marca 
w hali sportowej w Racocie, przystąpiło 6 
reprezentacji samorządów powiatu kościań-
skiego. Zespoły składające się z radnych, 
burmistrzów, wójtów oraz pracowników 
urzędów gmin i starostwa rywalizowały 
najpierw w grupach, a następnie w półfi-
nałach i finałach.

Piłkarski Turniej Samorządowy
Przybyły, Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Gminy Kościan - Henryka Michalskiego 
i radnej Jolanty Beszterdy. Na trybunach 
hali w Racocie zasiadło wielu samorządowców 
i pracowników urzędów, którzy dopingowali 
swoich kolegów. Organizatorem turnieju 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, 
a puchary dla wszystkich drużyn oraz po-
częstunek ufundowano ze środków Gminy 
Kościan. (ao)

 Tegoroczna rywalizacja 
była zacięta i bardzo wy-
równana. Po raz pierwszy 
zwyciężyła drużyna Gminy 
Kościan w składzie: Miro-
sław Mądry, Marcin Ko-
walski, Marcin Adamczak, 
Maciej Grząślewicz, Łukasz 
Ziomek, Marcin Marciniak, 
Michał Jaworski oraz Seba-
stian Stanisławiak. Kolej-
ne miejsca zajęły drużyny 
Śmigla, Powiatu Kościań-
skiego, Czempinia, Mia-
sta Kościana i Krzywinia. 
Puchary i dyplomy druży-
ny odebrały z rąk Wójta 
Gminy Kościan - Andrzeja 


