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Podczas Spotkania Noworocznego, które odbyło się 5
stycznia 2015r. w Racocie miało miejsce nadanie tytułów „Za-
służony dla Gminy Kościan”, które otrzymali OSP Racot i
Henryk Bartoszewski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Racocie powstała w
1934 roku z inicjatywy społeczeństwa wsi. Pierwszym preze-
sem został Czesław Waligóra, ówczesny dyrektor szkoły w
Racocie. Od początku swojej działalności OSP była najpręż-
niejszą organizacją w miejscowości, której przyświecało ha-
sło: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Jej działalność
nie ograniczała się tylko do działań związanych z zagrożenia-
mi, ale również zajmowała się szerzeniem rozrywki i przed-
sięwzięć kulturalnych. Ważnym momentem w historii jed-
nostki był rok 1960, w którym ukończono budowę strażnicy.
W 1995 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej OSP Racot została włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 1998 roku otrzymała
odznakę za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego. W 2006
r. naczelnik racockiej jednostki Grzegorz Stanisławiak został
Komendantem Gminnym OSP, a Zarząd Oddziału Wojewódz-
kiego wybrał go najlepszym strażakiem ochotnikiem woje-
wództwa wielkopolskiego. Jednostka w Racocie w 2009 r. zo-
stała wybrana najlepszą ochotniczą strażą w województwie
wielkopolskim. Jest to największe wyróżnienie dla jednostki
w dziejach jej istnienia. Podczas uroczystości 75-lecia dzia-
łalności wielu druhów otrzymało wysokie odznaczenia pań-
stwowe i pożarnicze, a jednostka otrzymała odznakę hono-
rową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. W 2014
r. OSP obchodziła jubileusz 80-lecia swojego istnienia. Obec-
nie jednostka z Racotu liczy 118 członków. Jest jedną z najle-
piej wyposażonych i wyszkolonych jednostek w powiecie. Po-
siada trzy samochody, sprzęt do ratownictwa medycznego,
wodnego i drogowego. Mocnym punktem jednostki jest sekcja
płetwonurków. W ciągu roku jednostka notuje kilkadziesiąt
wyjazdów do różnych zdarzeń.

Strażacy z Racotu odnieśli wiele sukcesów sportowych
wielokrotnie stając na podium w takich zawodach jak Mistrzo-
stwa Gminy, Powiatu i Województwa w Zawodach Sportowo-
Pożarniczych, Mistrzostwa Wielkopolski płetwonurków stra-
żaków PSP i OSP, Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w ra-
townictwie wodnym i powodziowym, Mistrzostwa Wielkopol-
ski w Ratownictwie medycznym, Międzynarodowe zawody
„Wieżowiec” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Najwięk-
szy sukces sportowy jednostka uzyskała w 2013 r. na VII Mi-
strzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie
Wodnym i Powodziowym w Sierakowie Wielkopolskim. Zespół
z Racotu zajął II miejsce na 42 jednostki z całego kraju, zosta-
jąc tym samym wicemistrzem Polski. W składzie tego zespołu
byli Piotr Chraplak, Norbert Chraplak, Mariusz Jakubowski i
Miłosz Mądry, a trenerem był Grzegorz Stanisławiak.

Jednostka z Racotu pomaga w organizacji wielu im-
prez sportowo-kulturalnych na terenie Gminy Kościan i po-
wiatu kościańskiego. Strażacy z Racotu wykonali wiele prac
społecznych w remizie i przyległym terenie. Systematycznie
podnoszą także swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kur-
sach i szkoleniach. Trzykrotnie ochotnikom z Racotu Zarząd
Oddziału Powiatowego przyznał tytuł Strażaka Roku Powia-
tu Kościańskiego.

Pan Henryk Bartoszewski jest niezwykle zaangażo-
wanym działaczem publicznym i społecznym. Jego działal-
ność znana jest przede wszystkim w środowisku samorządo-
wym i znacząco przyczyniła się do rozwoju Gminy Kościan. Od
1990 roku sprawował funkcję Wójta Gminy Kościan. Do jego
największych osiągnięć należy przede wszystkim skanalizo-
wanie prawie 90% gminy, co stanowi ponad 100 km sieci ka-
nalizacji sanitarnej oraz wybudowanie czterech nowoczesnych
Stacji Uzdatniania Wody w Widziszewie, Katarzyninie, Sta-
rych Oborzyskach i Mikoszkach, trzech oczyszczalni ścieków
w Nowym Dębcu, Racocie i Starych Oborzyskach. W celu za-
pewnienia stabilnej dostawy wody wybudowano sieci tranzy-
towe pomiędzy miejscowościami Katarzynin-Racot, Katarzy-
nin-Gryżyna, Gryżyna-Nielęgowo, Nielęgowo-Nacław, Stare
Oborzyska-Pianowo. W znacznym stopniu zminimalizowano
ilość sieci azbestowo-cementowej i zamieniono je na szczelne
systemy wodociągowe z rur PE. Dzięki jego wielkiemu zaan-
gażowaniu potrafił przekonać Radę Gminy do wybudowania
w latach 2000-2002 nowoczesnych szkół: Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Starych Oborzyskach i Gimnazjum w
Racocie. Wymienione obiekty należą do najnowocześniejszych
na terenie powiatu i województwa. Ponadto wszystkie szkoły
na terenie gminy posiadają zaplecze sportowe w postaci sal
sportowych, boisk i obiektów towarzyszących. Jego wielkim
osiągnięciem jest doprowadzenie do wybudowania najnowo-
cześniejszej i największej Kopalni Gazu Ziemnego w Polsce,
która została oddana do użytku w roku 2002 i stanowi naj-
większy atut przy powstających inwestycjach na terenie gmi-

Zasłużeni dla
Gminy Kościan

ny i powiatu. Obszar gminy został w całości zgazyfikowany w
przeciągu trzech lat,   co swego czasu stanowiło rekord Polski!
Z jego inicjatywy w kadencji 1990-1994 prawie wszyscy miesz-
kańcy Gminy Kościan uzyskali możliwość podłączenia się do
sieci telekomunikacyjnej, co w owym czasie było rzeczą nie-
spotykaną w gminach wiejskich w kraju.

Henryk Bartoszewski jest cenionym i oddanym spo-
łecznikiem. Właściwe widzenie spraw ochrony przeciwpoża-
rowej pozwala na jej dynamiczny rozwój. Jest inicjatorem
organizacji imprez nie tylko strażackich, ale też kultural-
nych i sportowo-rekreacyjnych. Dzięki swojej działalności
znalazł uznanie społeczeństwa. Pełni społeczną funkcję Prze-
wodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Gościnna Wiel-
kopolska’’, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Kościanie, V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP, Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Za-
rządu Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego.

(mn)

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowa-
nia Odpadów – SELEKT”, życząc mieszkańcom zrzeszo-
nych Gmin udanego 2015 roku, informuje, że stawki oraz
zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi nie ulegają zmianie. Wpłaty należy dokonywać zgod-
nie ze złożoną deklaracją na dotychczasowe numery kont
tak, jak w roku 2014. Obowiązek dostarczenia harmono-
gramu odbioru odpadów mają Firmy wywozowe, a ponad-

Informacja dla mieszkańców
to dostępne są na stronach internetowych Gmin oraz Związ-
ku. Przy okazji informujemy też, że osoby które zagubiły
lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na któ-
re kierować należy opłaty, wiedzę tę mogą uzyskać kon-
taktując się z Urzędem w swojej Gminie lub Związkiem
Międzygminnym „CZO-SELEKT” w Czempiniu (tel. 61
2826303, 61 2823358, e-mail: czo.selekt@czempin.pl).
Zapraszamy!

W związku z końcem kadencji sołtysów w Gminie Ko-
ścian od 13 stycznia do końca kwietnia 2015 roku odbędą się
zebrania wyborcze w poszczególnych sołectwach, podczas któ-
rych mieszkańcy dokonają wyboru sołtysów i Rad Sołeckich
na lata 2015-2018. Harmonogram i terminarz wyborów do-
stępny jest na stronie www.gminakoscian.pl. Zachęcamy
mieszkańców do udziału w wyborach.                                          (md)

Wybory so³eckie
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Rada Gminy ustaliła do-
chody Gminy Kościan na rok
2015 w wysokości 49.118.879 zł.
Wydatki Gminy zostały zapla-
nowane w kwocie 52.951.764 zł.
Deficyt budżetu w kwocie
3.832.885 zł zostanie sfinanso-
wany przychodami z zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek. Naj-
większy udział w dochodach
gminy stanowią dochody wła-
sne i wynoszą ponad 14,4 mln
zł, tj. 29,3 % dochodów. Na do-
chody w łasne sk ładają  się
przede wszystkim podatki od
nieruchomości, w dalszej kolej-
ności podatek rolny, opłaty za
wodę i ścieki, wpływy z opłaty
eksploatacyjnej, podatki za
środki transportowe oraz pozo-
stałe wpływy. Drugą pozycję w
dochodach zajmuje subwencja
oświatowa w wysokości około
10,5 mln  zł (21,4 %), w której
znajdują się środki na zadania
związane z oświatą i wychowa-
niem. Po stronie wydatków naj-
więcej środków w budżecie gmi-
ny zostało przeznaczone na za-
dania związane z oświatą i wy-
chowaniem tj. prawie 19,2 mln
zł - 36,2 % (w tym utrzymanie
przedszkoli, szkół podstawo-
wych i  gimnazjów, dowozy
uczniów oraz zadania inwesty-
cyjne związane z termomoder-
nizacją szkoły w Bonikowie
oraz budową przedszkola w
Starych Oborzyskach). Prawie
6,8 mln zł przeznaczonych zo-
stanie na pomoc społeczną. Na
zadania związane z gospodarką
wodno-ściekową przewidziano
kwotę 6,5 mln zł, a na wydatki
drogowe zaplanowano 7,8 mln
zł. Zabezpieczono także środki
na fundusz sołecki. Na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek zabezpieczono
kwotę 3,6 mln zł. W roku 2015
gmina planuje przeznaczyć na
wydatki majątkowe kwotę 12,4
mln zł, co stanowi aż 26,1 % wy-
datków budżetu. Na wydatki
majątkowe składają się wydat-
ki inwestycyjne realizowane
przez gminę. Największymi in-
westycjami gminnymi w tym
roku będą m.in. inwestycje dro-
gowe, w tym przebudowa ulic
Długiej, Leśnej, Polnej, Krót-
kiej, Gajowej i Piaskowej w Ku-
rzej Górze, przebudowa ul. Li-
powej w Widziszewie, dokoń-
czenie przebudowy drogi Osiek
– Nowy Dębiec, budowa kanali-
zacji sanitarnych w Kurowie i
Nowych Oborzyskach, rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków w Ra-
cocie i Starych Oborzyskach,
budowa świetlicy w Kobylni-
kach, przebudowa i remont
świetlic w Darnowie, Sepienku
i Łagiewnikach. Strukturę do-
chodów i wydatków przedsta-
wiają załączone diagramy. Ze
szczegółami budżetu można za-
poznać się na stronie www.gmi-
nakoscian.pl                        (md)

Budżet
gminny 2015

Gmina Kościan każdego roku organizuje Spotkanie
Noworoczne. W dniu 5 stycznia na zaproszenie Wójta Gminy
Kościan i Przewodniczącego Rady Gminy do Hali Sportowej
przy Gimnazjum w Racocie przybyło ponad  300 gości. Wśród
zaproszonych byli między innymi: Dorota Kinal - Wicewoje-
woda Wielkopolski, Marian Poślednik - Senator RP, Woj-
ciech Ziemniak - Poseł na Sejm RP, Starosta Kościański,
burmistrzowie, prezesi i dyrektorzy lokalnych firm, kierow-
nicy jednostek organizacyjnych gminy, radni i sołtysi z Gmi-
ny Kościan, przedstawicie strażaków i rolników z terenu
gminy oraz instytucji działających w powiecie kościańskim.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Jana Szcze-
paniaka - Przewodniczącego Rady Gminy, który przywitał
zebranych gości oraz złożył życzenia pomyślności, szczęścia
i sukcesów w Nowym Roku. Następnie głos zabrał Wójt
Andrzej Przybyła, który podczas multimedialnej prezenta-
cji podsumował miniony rok pod względem inwestycji i dzia-
łalności w naszej gminie. Gospodarz podziękował wszyst-
kim zebranym za owocną współpracę i życzył wszystkim
optymizmu i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Pod-
czas spotkania wręczono statuetki „Zasłużony dla gminy
Kościan”. Tytuły przyznano Henrykowi Bartoszewskiemu -
wójtowi Gminy Kościan w latach 1990-2014 oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Racocie. Wyróżniono również firmę
Coccodrillo z Pianowa za debiut na Giełdzie Papierów War-
tościowych. Spotkanie noworoczne w Racocie zakończył słow-
no-muzyczny program artystyczny.                                     (mn)

Podczas spotkania noworocznego władze Gminy
Kościan wyróżniły firmę Coccodrillo z Pianowa za debiut
pierwszej z naszej gminy spółki na Giełdzie Papierów
Wartościowych. Wyróżnienie w imieniu prezesów Grupy
Kapitałowej CDRL S.A. - Marka Dworczaka i Tomasza
Przybyły, odebrał Dyrektor Mieczysław Andersz. Model
biznesowy spółki opiera się na projektowaniu odzieży
dziecięcej, zlecaniu produkcji podmiotom zewnętrznym
oraz dystrybucji odzieży pod własną marką. Początki
działalności firmy to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego
wieku, a marka Coccodrillo znana jest od roku 2003.
Obecnie spółka posiada ponad 190 sklepów w Polsce, 135
sklepów w krajach UE, głównie w Europie Środkowo-
Wschodniej oraz 20 sklepów poza Unią Europejską. (md)

Wyróżnienie
dla Coccodrillo

Spotkanie
noworoczne
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W niedzielę 18 stycz-
nia 2015 r. w Kościańskim
Ośrodku Kultury odbył się po
raz 29 Kościański Koncert
Noworoczny. W tym roku na
scenie KOK wystąpiła koncer-
tująca w wielu krajach świa-
ta, polska pianistka Monika
Rosca z  towarzyszeniem
Kwartetu smyczkowego Mar-
ka Dumicza.

Koncert rozpoczęli trę-
bacze z Orkiestry Dętej „Ton”
odgrywając hejnał miasta.
Burmistrz Kościana Michał
Jurga złożył wszystkim go-
ściom życzenia noworoczne. W
pierwszej części koncertu za-
prezentowali się rodzimi wyko-
nawcy. Wystąpiła 9-letnia Ha-
nia Sztachańska z akompania-
mentem Mariusza Zakrzew-

Kościański Koncert Noworoczny

Gwiazdą tegorocznego koncertu była pianistka Monika Rosca z Kwartetem smyczko-
wym Marka Dumicza.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów astronomii na
kolejny wykład popularnonaukowy w wieży ciśnień. Pre-
lekcję pt. „Obserwacje astronomiczne przez tysiąclecia” w
piątek 30 stycznia o godz. 18:00 i 20:00 poprowadzi dr
Wojciech Borczyk z Obserwatorium Astronomicznego
UAM w Poznaniu. Astronomia jest uważana za jedną z
najstarszych nauk. Już w czasach prehistorycznych ludzie
patrzyli w niebo i obserwowali zachodzące na nim zjawi-
ska, takie jak wschody i zachody ciał niebieskich, fazy
Księżyca i ruchy planet na tle gwiazd. W miarę rozwoju
naszej wiedzy i technologii zmieniały się też metody pro-
wadzenia obserwacji astronomicznych. Podczas wykładu
przedstawiona zostanie historia obserwacji astronomicz-
nych, od czasów starożytnych i najprostszych instrumen-
tów pomiarowych, do współczesnych teleskopów kosmicz-
nych, optyki adaptacyjnej i detektorów CCD.

Na pierwszy wykład zapraszamy osoby z dziećmi.
Wykłady są nieodpłatne prosimy jednak o zgłoszenie swo-
jego udziału pod numerem telefonu: 500 014 582.

Wykład
astronomiczny na wieży

Z końcem 2014 roku sfinalizowane zostało zadanie
z rządowego Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, do którego Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Kościanie przystąpiła w 2013r.
i otrzymała dotację na kwotę 1 821 585,00 zł.

Oprócz tego samorząd Kościana dołożył do remontu i
zakupu nowego wyposażenia 25% wartości dofinansowania.

Rządowy program zakłada wzmocnienie potencjału i
roli bibliotek publicznych oraz przekształcenie bibliotek
(uczestniczących w tym programie) w nowoczesne centra do-
stępu do wiedzy, kultury oraz w ośrodki życia społecznego.

Prace budowlane trwały od połowy kwietnia do koń-
ca października 2014r. Od listopada wnętrza biblioteki były
wyposażane w niezbędne sprzęty.

Biblioteka przeszła gruntowną przebudowę. Wszyst-
kie kondygnacje są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W czasie remontu biblioteka działała w siedzibie
tymczasowej – na ul. Bernardyńskiej 2. Obecnie trwają
prace związane z przenoszeniem  księgozbioru do wyremon-
towanej placówki oraz prace porządkowe. Swą działalność
w pełnym wymiarze biblioteka wznowi w połowie lutego
2015 r. (dokładna data zostanie podana w terminie póź-
niejszym).

Zakończenie
przebudowy biblioteki

Gmina Miejska Kościan otrzymała 95 350,00 zł do-
finansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środ-
ków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach
projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”.
Jest on adresowany dla uczniów klas I i II szkół podstawo-
wych miasta Kościana.

Projekt zakłada systematyczny i powszechny
udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach
sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie ak-
tywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętno-
ści pływania. Gmina Miejska Kościan dołoży 95 350,00 zł
z własnego budżetu. Trwający do końca 2015 roku projekt
opiewa na kwotę 190 700,00 zł.  Dzieci będą mogły sko-
rzystać z 20 godzinnej nauki pływania całkowicie bezpłat-
nie. Gmina zapłaci także za dowożenie dzieci z opiekuna-
mi. Naukę pływania będą przeprowadzali wykwalifiko-
wani instruktorzy/nauczyciele posiadający uprawnienia
nauki pływania. Projekt zakłada nauczenie pływania 930
uczniów kl. I i II kościańskich szkół podstawowych.

Dofinansowanie
nauki pływania

Do 27 lutego 2015r. do Urzędu Miejskiego Kościana
można zgłaszać kandydatów, którzy poprzez realizację zadań
na rzecz miasta wybitnie przyczyniają się do jego rozwoju.

Nagroda „KOŚCIAN DZIĘKUJE” od kilkunastu lat
przyznawana jest nieprzeciętnym osobom fizycznym, in-
stytucjom, organizacjom społecznym i zawodowym oraz
innym osobom prawnym za całokształt działalności za-
wodowej i społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Przewod-
niczący Rady Miejskiej Kościana, komisje stałe i kluby
radnych Rady Miejskiej Kościana, Burmistrz Miasta Ko-

Nagroda „Kościan Dziękuje”
ściana, Rady Osiedli, zarejestrowane stowarzyszenia
oraz organizacje społeczne i gospodarcze działające na
terenie miasta. Ponadto wniosek może zostać złożony
przez grupę co najmniej 50 mieszkańców miasta posia-
dających czynne prawo wyborcze.

Wnioski rozpatrzy Kapituła Nagrody, nagrodę w
formie statuetki wręczy natomiast Burmistrz Miasta
Kościana podczas święta miasta w czerwcu br. Szczegó-
łowe informacje na miejskiej stronie internetowej oraz w
Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu
Miejskiego Kościana tel. 65 5126217.

W sobotę 21 lutego br. w 96. rocznicę Powstania
Wielkopolskiego odbędzie się kolejna edycja Gry Miejskiej
„Kryptonim Wolność”. Kościańska gra miejska swą formą
nawiązuje do gry fabularnej rozgrywanej na żywo. Przypo-
mina podchody, czy też bieg na orientację z elementami
łamigłówek, szarad i fabułą odnoszącą się do historycz-
nych wydarzeń, które mają bawić, ale i uczyć, jednocze-
śnie upamiętniając historię wyzwolenia Kościana podczas
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Na jeden dzień
nasze miasto zamieni się w powstańczy Kościan, a uczest-
nicy będą mieli za zadanie wykonanie kilkunastu misji i
zdobywanie informacji potrzebnych do przechodzenia ko-
lejnych etapów, gdzie gracze będą napotykali rekonstruk-
torów oraz aktorów odgrywających historyczne postacie,

IV edycja GRY MIEJSKIEJ
pomagające im w dążeniu do wykonania głównego celu,
czyli wyzwolenia Kościana. Logiczne myślenie, wiedza na
temat miasta, jak i wspólna praca zespołowa będą do-
datkowym atutem. Grę przeprowadzą, jak co roku, re-
konstruktorzy z firmy Artyleria z Poznania. Zaintereso-
wanych zachęcamy do śledzenia strony internetowej
http://gramiejska.koscian.pl/ gdzie znajdą pierwsze wska-
zówki. Zarejestrować będzie się można także w dniu gry.
Drużyny będą liczyły 5-8 osób, a najstarsza wiekiem lub
stopniem powina zostać dowódcą. Na najlepszych cze-
kają nagrody. Zapraszamy wszystkich kościaniaków do
udziału w żywej lekcji historii.

Szczegóły niebawem na miejskiej witrynie inter-
netowej i plakatach oraz pod nr tel. 065 5126217.

skiego, a także pochodzący z Kościana Mikołaj Stępczak,
któremu na fortepianie grała kościanianka Katarzyna
Majewska. Zaśpiewał też Chór “Lutnia”.

Niemałym zaskoczeniem dla artystki, jak i pu-
bliczności okazał się finał koncertu, na którym niespo-

dziewanie pojawił się z bukietem kwiatów Tomasz
Mędrzak, który w 1973 roku razem z Moniką Roską
zagrał w filmie ,,W pustyni i w puszczy’’.

XXX Kościański Koncert Noworoczny, na który
już teraz serdecznie Państwa zapraszamy, już za rok.
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Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na
realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Ko-
ścian zadań z zakresu rozwoju sportu. Samorząd Kościa-
na rozdysponował 700 tys. zł. W wymaganym terminie
wpłynęły 42 oferty od 23 organizacji sportowych. Kluby
mogły składać maksymalnie 3 oferty. Odrzucono 4 oferty
– 2 z przyczyn formalnych, 2 z powodu braku środków.

Najwyższą kwotę dofinansowania 174,3 tys. zł
otrzymają koszykarze z Basket Club „Obra” Kościan.
Kolejną jest dotacja w wysokości 164 tys. zł dla Klubu
Piłkarskiego Obra 1912 Kościan, a trzecią w kwocie 118
tys. zł wsparty zostanie Międzyszkolny Klub Sportowy
„Tęcza” Kościan.

Ogłoszenie wyników z wykazem podmiotów, któ-
rym przekazane zostaną dotacje na 2015 rok znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej www.koscian.pl.

Rozstrzygnięty konkurs
ofert na rozwój sportu

Na stronie internetowej www.koscian.pl znajdą
Państwo informację o otwartym konkursie ofert na wyko-
nywanie w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
zadań publicznych miasta Kościana będących realizacją
zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecz-
nej, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, rekreacji, tury-
styki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, ochro-
ny zwierząt. Termin składania ofert upływa 3 lutego 2015r.
Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać w
Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu
Miejskiego Kościana pod nr tel. 65 5122223.

Konkurs
dla organizacji
pozarządowych

Zapraszamy na:
- 28.01.2015r. (środa) w godz. 19.00 - BOOK SWAP, hol KOK,
udział bezpłatny,
- 30.01.2015r. (piątek) w godz. 17.00 - „Gramy nie tylko dla
Taty i Mamy” - Koncert adeptów sztuki gry na skrzypcach i
fortepianie pod kier. J. Szwarc, sala klubowa KOK, wstęp
wolny,
- 31.01.2015r. (sobota) w godz. 16.00 - Koncert Chórów „Śpie-
wamy Kolędy i Pastorałki”, sala KOK, wstęp wolny,
- 3.02.2015r. (wtorek) - Kino Orange, seanse: godz. 16.00 "Pad-
dington" (2D, dubbing); godz. 18.00 "Hiszpanka; godz. 20.30
"Ziarno prawdy", sala KOK, wstęp płatny, bilety do nabycia w
dniu seansu,“- 6.02.2015r. (piątek) godz. 18.00 - Biesiady Zło-
tego Wieku - Biesiada Kresowa, Weseli Galicjanie /Tarnopol
– Ukraina/, sala KOK, wstęp płatny,
- 24.02.2015r. (wtorek) godz. 18.00 - Wykład Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kościańskiej pt. „Nałęcze z Parska – spi-
skowcy i królobójcy z XIII i XIV wieku” wygłosi lek. wet. Grze-
gorz Nowak, Muzeum Regionalne, Ratusz, wstęp wolny.
Więcej informacji www.kok.koscian.pl i www.koscian.pl.

Zaproszenie na sesję
Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana

uprzejmie zawiadamia o terminie sesji Rady Miej-
skiej, która odbędzie się w czwartek 29 stycznia 2015
r. o godz. 16.00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Co, gdzie, kiedy?

W 75. rocznicę pomordowania przez hitlerowców w
styczniu 1940 roku pacjentów Krajowego Zakładu Psy-
chiatrycznego, Burmistrz Miasta Kościana wraz z dele-
gacjami uczcił pamięć pomordowanych złożeniem wiąza-
nek kwiatów oraz zapaleniem zniczy.

Uczczono pamięć ofiar pseudoeutanazji pacjentów zakładu psychiatrycznego

75. rocznica pseudoeutanazji w Kościanie
Przy pomniku upamiętniającym wydarzenie na

terenie szpitala neuropsychiatrycznego można było usły-
szeć krótkie przypomnienie tamtych wydarzeń przez Dy-
rektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
Mariana Zalejskiego oraz redaktora Jerzego Zielonkę.

Ferie zimowe od 16 do 27 lutego br. będzie można
spędzić aktywnie i atrakcyjnie na zajęciach przygotowa-
nych przez instytucje oświaty, kultury i rekreacji.

Podczas ferii dzieci i młodzież z kościańskich szkół
będą mogły nieodpłatnie skorzystać ze zorganizowanych
zajęć sportowo-rekreacyjnych w kościańskich placówkach
sportowych, jak basen, lodowisko i wieża ciśnień. Tema-
tem przewodnim zajęć będzie profilaktyka w zakresie
uzależnień od alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz jak
można spędzać wolny czas bez nałogów. Zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne będą finansowanie ze środków budżetu
miejskiego przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi.

Propozycje dla zainteresowanych dzieci przygoto-
wał na zbliżające się ferie Kościański Ośrodek Kultury.
Dzieci od 7 do 14 lat mogą wziąć udział Zimowych Warsz-
tatach Artystycznych - warsztatach plastycznych, te-
atralnych, dudziarskich, balonowych i meksykańskich,
spektaklu teatralnym, projekcji filmów dla dzieci, czy
Karnawałowej Wycieczce w Tropikach – wyjeździe do
Palmiarni do Poznania. Natomiast w niedzielę 1 marca
o godz. 15.00 KOK organizuje doroczny „Balik przebie-
rańców dla dzieci”.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 przez 2
tyg. ferii w godz. 10.00-13.00 zaprasza dzieci na zajęcia.

Ferie w mieście bez nudy
Będą zabawy i piosenki, dzień z teatrem i filmem, zaję-
cia kreatywne, bal, a także warsztaty taneczne, zajęcia
plastyczne, ćwiczenia twórcze, itp.

W okresie ferii codziennie od godz. 6.00 do 18.00
dzieci i młodzież z terenu powiatu kościańskiego mogą ko-
rzystać z basenu, lodowiska, wypożyczalni łyżew, groty sol-
nej i ścian wspinaczkowych w wieży ciśnień po niższych niż
zwykle cenach. Wstęp na basen kosztuje 4 zł, na lodowisko
3 zł, a za wypożyczenie łyżew trzeba zapłacić 4 zł. Wstęp
na seans w grocie solnej będzie kosztował 4 zł. Podczas
ferii w wieży dzieci i młodzież będą mogły powspinać się w
godz. 10.00-22.00 w atrakcyjnych cenach 5 zł/godz. W cenę
wliczona jest uprząż i przyrząd asekuracyjny. Dzieci w wie-
ku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat mają bezpłatny wstęp
na lodowisko, grotę solną i wieżę ciśnień.

W Muzeum Regionalnym w Kościanie w 1 tyg. ferii
od 16-20 lutego w pełnych godzinach 11.00, 12.00 i 13.00
w sali na II piętrze będzie można obejrzeć kilkunastomi-
nutowy pokaz multimedialny poświęcony historii Królew-
skiego Miasta Kościana.

Zachęcamy dzieci i młodzież do zainteresowania
się propozycjami zajęć na czas dwutygodniowej przerwy
w nauce. Informacje znajdą Państwo na stronie miasta
Kościana www.koscian.pl oraz na stronie Kościańskiego
Ośrodka Kultury www.kok.koscian.pl.

Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Miejskiej Kościan
Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o numerach geodezyjnych: 1894/6 zapisaną w Księdze Wieczy-
stej PO1K/00035332/9, 1845/2 zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00039695/9 i 1846/1 zapisaną w
Księdze Wieczystej PO1K/00029610/7 o łącznej powierzchni 0.60.84 ha, zabudowane budynkami biurowo –
magazynowymi i zbiornikiem przeciwpożarowym, położone w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, przezna-
czone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowo –
mieszkaniowej z dopuszczeniem przemysłu nieuciążliwego.

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

Cena wywoławcza: 3 660 000,00 zł
Wysokość wadium:   732 000,00 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 lub w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 16 lutego 2015r.

miasto Koœcian


