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	 W	dniach	25	–	27	maja	odbyły	
się	Dni	Kościana,	zainaugurowane	
uroczystą	sesją	Rady	Miejskiej	Koś-
ciana.	Podczas	święta	miasta	moż-
na	było	skorzystać	z	wielu	atrakcji.	
Na	kościańskim	rynku	odbywały	
się	biesiady,	występowały	zespoły	
dziecięce	oraz	kabarety,	a	gwiazdą	
tegorocznych	Dni	Kościana	był	ze-
spół	„Poparzeni	Kawą	Trzy”,	który	
niedzielnym	występem	zakończył	
obchody	dni	miasta.	Dla	najmłod-
szych	 przygotowano	w	 sobotę	 i	
niedzielę	na	Placu	Wolności	strefę	
dziecka,	w	tym	warsztaty	„Odysei	
Umysłu”.	Ponadto	ciekawą	atrakcją	
dla	całych	rodzin	było	wesołe	mia-
steczko	znajdujące	się	przy	Szkole	
Podstawowej	nr	1.	
	 Dniom	Kościana	towarzyszyły	
liczne	wydarzenia,	rozgrywki	i	za-
wody	sportowe,	również	„Aktywny	
Kościan	za	pół	ceny”	-	zniżki	biletów	
na	basen,	grotę	solną	i	ścianki	wspi-
naczkowe.	Można	był	 skorzystać	
także	 z	przejażdżek	elektryczną	
rikszą	po	terenie	Parku	Miejskiego	
w	Kościanie.	

	 W	czwartek	3	maja	2018	r.	
o	godzinie	10:30	Mszą	Świętą	
w	Intencji	Ojczyzny	w	Kościele	
Farnym	pw.	NMP	Wniebo-
wziętej	w	Kościanie	zainaugu-
rowane	zostały	obchody	Święta	
Konstytucji	3	Maja.
	 Z	Fary	uczestnicy	przema-
szerowali	na	kościański	Rynek	
pod	Tablice	 upamiętniające	
pomordowanych	 kościania-
ków.	 Tam	 przedstawiciele	
samorządów	miasta,	 gminy	
i	 powiatu	 oraz	delegacje	 or-
ganizacji	 i	 instytucji	 złożyły	
w	miejscu	pamięci	wiązanki	
kwiatów.	 Oprawę	 melodii	
patriotycznych	zapewniła	Or-
kiestra	Dęta	OSP	z	Kościana.

Święto Konstytucji 3 Maja

	 W	dniu	19	maja	2018r	wiele	osób	odwie-
dziło	Muzeum	Regionalne	w	Kościanie	w	
ramach	VII	Kościańskiej	Nocy	Muzeów.	
Tegoroczna	 edycja	 przebiegała	 pod	 zna-
kiem	zdjęć	wykonanych	starym	aparatem.	
Oprócz	 zdjęć	portretowych	z	początku	XX	
wieku,	wykonanych	w	atelier	czempińsko-
-kościańskiego	 fotografa,	 Pana	Wacława	
Skąpskiego,	 na	 wystawie	 pt.:	 „Starym	
obiektywem”	można	było	 zobaczyć	 zdjęcia	
współczesnego	Kościana	wykonane	przez	

VII Kościańska Noc Muzeum

Noc muzeów pod znakiem starych fotografii

Pana	Filipa	Fornalika	również	za	pomocą	
aparatu	z	początku	XX	wieku.	Dodatkową	
atrakcją	dla	zainteresowanych	była	możli-
wość	pozowania	do	fotografii.
	 Ponadto	dostępna	była	wystawa	czasowa	
„Mundury	Filmowe”,	na	której	można	było	
zobaczyć	autentyczne	mundury	w	których	
zagrali	m.in.	Brad	Pitt,	 Jean	Reno,	Gary	
Oldman,	Tomasz	Kot	czy	Marcin	Dorociński.	
Dużym	zainteresowaniem	cieszyły	się	także	
pozostałe	stałe	ekspozycje	muzealne.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz z 
Przewodniczacym Rady Miejskiej Kościana Piotrem 
Ruszkiewiczem i Zastepcą Przewodniczącego Maciejem 
Zielonką złożyli wiazanki kwiatów

	 W	środę	3	maja	2018	r.	w	samo	połu-
dnie	na	kościańskim	Rynku	i	okolicznych	
ulicach	Burmistrz	Miasta	Kościana	Michał	
Jurga	wraz	ze	swoim	Zastępcą	Maciejem	
Kasprzakiem	oraz	Przewodniczącym	Rady	

Dzień Flagi w Kościanie
Miejskiej	Kościana	 Piotrem	Ruszkiewi-
czem,	a	także	Zastępcą	Przewodniczącego	
Rady	Miejskiej	Maciejem	Zielonką	rozda-
wali	mieszkańcom	chorągiewki	w	barwach	
narodowych.

Dni Kościana - strefa dziecka Plac Wolności

Dni Kościana Koncerty na Rynku
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	 Budżet	Gminy	Kościan	w	2017	r.	wyniósł	
po	stronie	dochodów	74.630.493,56	zł,	a	po	
stronie	wydatków	77.458.966,13	zł.	Podobnie	
jak	w	latach	poprzednich	budżet	w	roku	2017	
został	zrealizowany	na	wysokim	poziomie.	
Dochód	na	jednego	mieszkańca	wyniósł	4.655	
zł.	Największy	udział	w	dochodach	gminy	sta-
nowią	dochody	własne	w	kwocie	26.430.470	zł	
(35,4%)	oraz	udziały	w	podatkach	PIT	i	CIT	
w	kwocie	12.456.273	zł	(16,7%),	co	stanowi	
razem	51,2	%	całości	dochodów.	W	dochodach	
własnych	gminy	przeważa	podatek	od	nieru-
chomości	(44,5%).	Coraz	większy	dochód	sta-

Budżet Gminy Kościan w 2017 roku
nowi	tzw.	opłata	eksploatacyjna,	której	udział	
w	dochodach	własnych	sięga	14,9	%.	Duże	
wpływy	do	kasy	gminnej	stanowią	również	
opłaty	za	dostarczanie	wody		i	odprowadzanie	
ścieków	(w	sumie	16,7%).	Dotacje	celowe	na	
zadania	własne	i	zlecone	stanowiły	w	sumie	
29,5	%	dochodów.	W	większości	były	to	środ-
ki	na	realizację	świadczeń	wychowawczych	
programu	Rodzina	500+.	Subwencja	ogólna	
oświatowa	 oraz	wyrównawcza	wyniosły	
12.326.815	zł,	co	stanowi	16,5	%	dochodów.	
	 Po	stronie	wydatków	najwięcej	środków	
w	budżecie	gminy	zostało	przeznaczonych	na	

zadania	związane	z	oświatą	i	wychowaniem,	
tj.	22.040.002	zł	(28,5%),	z	czego	udział	środ-
ków	gminnych	sięgnął	niemal	połowy.	Udział	
wydatków	na	opiekę	społeczną	i	świadczenia	
500+	wyniósł	20.537.694	zł,	tj.	26,5	%	wydat-
ków.	Na	budowę,	 rozbudowę	 i	utrzymanie	
dróg	przeznaczono	łącznie	12.386.798	zł	(16%	
budżetu),	a	na	gospodarkę	wodno-ściekową	
11.124.463	zł	(14,4%).	W	roku	2017	Gmina	
Kościan	przeznaczyła	na	wydatki	majątko-
we	kwotę	21.965.332	zł,	co	stanowi	28,4	%	
wydatków	budżetu.	Środki	te	zasiliły	głów-
nie	 inwestycje	drogowe	(52,5%),	 inwestycje	

związane	 z	 gospodarką	wodno-ściekową	
(28%)	 oraz	 inwestycje	 oświatowe	 (10,4%).	
Największymi	 inwestycjami	w	2017	były:	
budowa	przedszkola	w	Starych	Oborzyskach,	
przebudowa	ulic	w	Racocie,	budowa	ul.	Polnej	
i	Bocznej	w	Starych	Oborzyskach,	budowa	
drogi	Nacław-Kościan,	 przebudowa	drogi	
Krzan-Kokorzyn	 (I	etap),	 rozbudowa	stacji	
uzdatniania	wody	we	Wławiu,	przebudowa	
stacji	uzdatniania	wody	w	Łagiewnikach,	
budowy	 sieci	wodociągowych:	Mikoszki-
-Bonikowo-Łagiewniki,	Osiek-Nowy	Dębiec	
oraz	w	Starych	Oborzyskach,	 	zakończenie	

budowy	kanalizacji	w	Kobylni-
kach,	rozbudowa	oczyszczalni	
ścieków	w	Racocie,	przebudo-
wa	stanicy	WOPR	w	Nowym	
Dębcu,	 termomodernizacja	
świetlicy	wiejskiej	w	Pianowie.
	 W	ramach	wydatków	ma-
jątkowych	przekazano	pomoc	
finansową	dla	Powiatu	Koś-
ciańskiego	na	zadania	 inwe-
stycyjne	w	kwocie	1.054.000	
zł,	 a	 dla	Miasta	 Kościana	
-	100.000	zł.	Gmina	Kościan	
udzieliła	 ponadto	 dotacji	w	
wysokości	 260.000	 zł	 orga-
nizacjom	pozarządowym	na	
zadania	w	dziedzinie	kultury,	
kultury	 fizycznej	 i	 promocji	
zdrowia	oraz	Spółce	Melioracji	

Nizin	Obrzańskich	
-	 50.000	 zł.	 Dofi-
nansowano	 także	
jednostki	 OSP	 i	
PSP,	 przydomo-
we	oczyszczalnie	 i	
usuwanie	azbestu,	
remonty	 zabytków	
oraz	Warsztaty	Te-
rapii	 Zajęciowej	 i	
działalność	Schroni-
ska	dla	zwierząt	w	
Gaju.	Realizowane	
były	 także	 zada-
nia	w	ramach	 fun-
duszu	 sołeckiego,	
który	w	roku	2017	
zamknął	się	kwotą	
659.747,61	zł.	(md)

	 Trwają	prace	przy	inwestycjach	drogowych	
Gminy	Kościan.	Firma	STRABAG	Sp.	z	o.o.	
prowadzi	budowę	nowej	drogi	w	Sierakowie	
o	długości	1216	m	z	nawierzchnią	bitumiczną		
wraz	 z	pobudowaniem	wjazdów	do	nieru-
chomości	i	zjazdów	na	pola	oraz	przebudową	
kolizji	z	istniejącymi	mediami.	Ta	sama	firma	
przebudowuje	drogę	z	Choryni	do	Ignacewa,	
która	po	modernizacji	uzyska	nawierzchnię	
asfaltową.	Na	to	zadanie	Gmina	Kościan	uzy-
skała	wsparcie	z	Urzędu	Marszałkowskiego	
w	wysokości	98.750	zł	w	ramach	programu	

Nowe drogi już wkrótce
przebudowy	dróg	dojazdowych	do	gruntów	rol-
nych.	Ruszyła	także	przebudowa	ulic	Krótkiej,	
Łąkowej	i	Długiej	w	Starym	Luboszu.	Wyko-
nawcą	 tego	zadania	 jest	Firma	Handlowo-
-Usługowa	Michał	Kubiak	z	Kościana	za	cenę	
ofertową	2.582.390,97	zł.	Na	łącznej	długości	
814,5	m	ulice	otrzymają	nowe	nawierzchnie	z	
kostki	betonowej	wraz	z	budową	kanalizacji	
deszczowej,	skablowaniem	i	przebudową	sieci	
elektroenergetycznej	 oraz	pobudowaniem	
oświetlenia	ulicznego	z	lampami	w	technologii	
ledowej.	(md)

Budowa drogi Choryń - Ignacewo

	 Wydarzeniem	pn.	„Poznaj	przedszkole	
w	Starych	Oborzyskach”	Gmina	Kościan	
włączyła	się	w	tegoroczne	obchody	Święta	
Europy	 i	Dni	Otwartych	Funduszy	Euro-
pejskich.	Placówka	przedszkolna	w	Obo-
rzyskach	 otwarła	 podwoje	 zwiedzającym	
w	 sobotę	 12	maja.	Rodzice	 i	 dzieci	mogli	
zwiedzić	i	skorzystać	z	sal	dydaktycznych	
i	zabawowych	w	nowoczesnym	budynku,	z	
innowacyjnym	systemem	ogrzewania	i	chło-
dzenia	w	postaci	pompy	ciepła	z	rekupera-
cją,	dofinansowanym	ze	środków	unijnych	
z	WRPO	na	lata	2014-2020	dla	Działania	
9.3	„Inwestowanie	w	rozwój	infrastruktury	
edukacyjnej	i	szkoleniowej”	oraz	zapoznać	
się	 z	 realizowanym	 również	 ze	 środków	
europejskich	 projektem	pn.	 „Utworzenie	

Dzień Europejski 
w Starych Oborzyskach

nowych	miejsc	wychowania	 przedszkol-
nego	i	rozszerzenie	oferty	edukacyjnej	na	
potrzeby	 nowego	 przedszkola	w	Starych	
Oborzyskach”	w	ramach	Poddziałania	8.1.1	
„Edukacja	Przedszkolna”.
	 Dyrekcja	 szkoły,	 wychowawcy	 oraz	
dzieci	przygotowały	występy	artystyczne	i	
poczęstunek	kawowy,	a	Gmina	Kościan	za-
proponowała	dodatkowo	quiz	wiedzy	o	Unii	
Europejskiej	i	funduszach	europejskich.
	 Dziękujemy	wszystkim,	 którzy	 sko-
rzystali	 z	 zaproszenia	 i	wzięli	 udział	w	
Dniu	Otwartym	Funduszy	Europejskich	w	
Przedszkolu	w	Starych	Oborzyskach,	które	
odbyły	 się	 pod	patronatem	Ministerstwa	
Inwestycji	i	Rozwoju.	W	wydarzeniu	wzięło	
udział	ponad	100	mieszkańców.	(md)
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W Ó J T  G M I N Y   K O Ś C I A N
ogłasza

II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości 
będących własnością Gminy Kościan

Przedmiotem	zbycia	są	prawa	własności	nieruchomości	lokalowej	o	łącznej	powierzchni	
244, 70 m2	położonej	w	Starych Oborzyskach, gmina Kościan, Osiedle PKP nr 13, 
14 i 15,	na	działce	gruntu	nr	146/10	o	pow.	13,131	ha,	zapisanej	w	księdze	wieczystej	KW	
PO1/00048025/8	Sądu	Rejonowego	w	Kościanie,	własność	Gminy	Kościan	oraz		udział	w	
nieruchomości	wspólnej	w	tym	gruncie	w	wysokości	2447/58822	części	zapisany	w	księdze	
wieczystej	KW	PO1K/00041389/8	Sądu	Rejonowego	w	Kościanie.	Grunt	stanowi	własność	
Skarbu	Państwa	i	jest	w	wieczystym	użytkowaniu	Gminy	Kościan.	Dla	terenu,	na	którym	
jest	położony	zbywany	lokal	obowiązuje	miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzenne-
go	zatwierdzony	Uchwałą	nr	XXXI/351/13	Rady	Gminy	Kościan	z	dnia	9	września	2013.	
Zgodnie	z	ustaleniami	w/w	planu	sprzedawana	nieruchomość	położona	jest	na	terenie	
zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej.	Lokal	nr	13,	14	i	15	o	pow.	207,60	m2,	piwnica	
o	pow.	37,10	m2	Do	budynku	przyłączona	jest	sieć	energetyczna,	wodociągowa,	gazowa	i	
kanalizacji	sanitarnej.	Opłaty	miesięczne:	bieżące	utrzymanie	nieruchomości	wynosi	0,90	
zł/m2,	fundusz	remontowy	-	2,08	zł/m2.	Termin	I	przetargu:	10	maja	2018	roku.

Cena	wywoławcza:	300.000,00 zł,	wadium:	15.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 roku o godz. 1200 w salce konferencyjnej
Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej)

Ostateczny	termin	i	miejsce	składania	ofert:	5 lipca 2018 roku do godz. 9.00	w	sekre-
tariacie	Urzędu	Gminy	Kościan	ul.	Młyńska	15	(wzór	formularza	ofertowego	na	stronie	
www.bip.gminakoscian.pl).	Przystępujący	do	przetargu	zobowiązani	są	do	wpłacenia	wa-
dium	w	podanej	wysokości	najpóźniej	do	2 lipca 2018 roku	przelewem	na	konto	Gminy	
Kościan	Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006.	W	przypadku	wpłaty	wadium	przelewem	
środki	finansowe	muszą	w	wyznaczonym	 terminie	wpłynąć	na	konto	Gminy	Kościan.	
Wadium	wpłacone	przez	oferenta,	który	przetarg	wygrał	 zostanie	 zaliczone	na	poczet	
ceny	zakupu,	zaś	pozostałym	uczestnikom	przetargu	zostanie	zwrócone	niezwłocznie	po	
jego	zakończeniu,	jednak	nie	później	niż	przed	upływem	trzech	dni	od	dnia	odwołania	lub	
zakończenia	przetargu.	Nabywca	powinien	wpłacić	cenę	nabycia	nieruchomości	na	1	dzień	
przed	terminem	zawarcia	umowy	notarialnej,	o	którym	zostanie	pisemnie	powiadomiony.	
W	przypadku	wpłaty	ceny	zakupu	przelewem	środki	finansowe	muszą	w	wyznaczonym	
terminie	wpłynąć	na	konto	Gminy	Kościan		(35		8666		0004		0106		1997	2000	0005).	Jeśli	
osoba	ustalona	jako	nabywca	nieruchomości	nie	stawi	się	bez	usprawiedliwienia	w	miejscu	
i	terminie	podanym	w	zawiadomieniu	można	odstąpić	od	zawarcia	umowy	a	wpłacone	
wadium	nie	podlega	zwrotowi.	Koszty	zawarcia	umowy	sprzedaży	ponosi	kupujący.	Re-
gulamin	Przetargu	dostępny	jest	na	stronie	internetowej	www.bip.gminakoscian.pl	oraz	
na	tablicy	ogłoszeń	w	Urzędzie	Gminy	Kościan.	Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	
w	Urzędzie	Gminy	Kościan	(pok.	20,	tel.	65	512	68	55).	Wójt	gminy	zastrzega	sobie	prawo	
odwołania	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów	o	czym	zawiadomi	zainteresowanych	w	
prasie,	podając	przyczynę	odwołania.

WÓJT GMINY KOŚCIAN
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych 
będących własnością Gminy Kościan.

Przetarg	będzie	zorganizowany	i	przeprowadzony	w	oparciu	o	Rozporządzenie	Rady	Mini-
strów	z	dnia	14	września	2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	
oraz	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(t.	j.	Dz.	U.	z	2014	poz.	1490	ze	zm.).	Przedmiotem	
przetargu	są	nieruchomości	rolne	wymienione	w	wykazie	nieruchomości	przeznaczonych	
do	wydzierżawienia	podanym	do	publicznej	wiadomości	 ogłoszonym	Zarządzeniem	Nr	
20/2018	Wójta	Gminy	Kościan	z	dnia	18.04.2018	roku.
	 Miejsce	położenia	nieruchomości	:										Racot			
	 Księga	wieczysta	:																																				PO1K/00036865/1
	 Nr	działki:																																																256/31
	 Powierzchnia	działek	ogółem:																	1,1050		ha.
	 Oznaczenie	użytku	gruntowego:													PS	IV
	 Czysz	wywoławczy:																																	7,74	q	żyta	
	 Wadium:																																																		100,00	zł.
	 Minimalne	postąpienie:																											0,10	q	żyta.		
Umowa dzierżawna będzie zawarta na okres 3 lat.	Wydzierżawiający	zastrzega	sobie	
możliwość	skrócenia	czasu	trwania	umowy,	gdy	zajdzie	uzasadniona	gospodarczo	lub	spo-
łecznie	potrzeba.	Umowa	rozwiązana	wówczas	będzie	za	6	miesięcznym	wypowiedzeniem.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 roku o godz. 1000 
w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15.

Warunkiem	dopuszczenia	do	przetargu	 jest	wpłacenie	wadium	do	dnia	2 lipca 2018 
roku	przelewem	na	konto	Urzędu	Gminy	Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006.	Środki	
finansowe	muszą	w	wyznaczonym	terminie	wpłynąć	na	konto	gminy.	Wadium	wniesione	
przez	uczestnika	przetargu,	który	przetarg	wygrał,		zatrzymane	zostanie	do	chwili	podpi-
sania	umowy	dzierżawy,	a	pozostałym	uczestnikom	przetargu	zostanie	zwrócone	po	jego	
zakończeniu.	Wadium	przepada	na	rzecz	Gminy	Kościan	w	razie	uchylenia	się	uczestnika,	
który	przetarg	wygrał	od	zawarcia	umowy	dzierżawy.	Wysokość	czynszu	dzierżawnego	
będzie	wynikać	z	przemnożenia	ilości	żyta	określonej	w	drodze	przetargu	przez	średnią	
cenę	skupu	żyta,	stanowiącą	podstawę	do	naliczenia	podatku	rolnego	w	roku,	za	który	
naliczany	 jest	 czynsz.	Uczestnik	przetargu	zobowiązany	 jest	przed	przystąpieniem	do	
przetargu	złożyć	oświadczenie	o	zapoznaniu	się	z	treścią	ogłoszenia	o	przetargu	i	zaak-
ceptowaniu	 określonych	w	 jego	 treści	warunków.	Nieruchomość	wydzierżawiana	 jest	
na	podstawie	danych	z	ewidencji	geodezyjnej	gruntów,	a	wznawianie	granic	odbywa	się	
na	koszt	i	za	staraniem	dzierżawcy.	Szczegółowe	informacje	o	przedmiocie	dzierżawy	i	
warunkach	przetargu	można	uzyskać	w	Urzędzie	Gminy	Kościan	ul.	Młyńska	15,	pokój	
nr	21	lub	telefonicznie	pod	numerem	65	512	68	55.	Zastrzega	się	prawo	odstąpienia	od	
przetargu	z	przyczyn	uzasadnionych.	

Wójt	Gminy	Kościan
/Andrzej	Przybyła/

	 Już	wkrótce	Gmina	Kościan	ogłosi	prze-
targ	 na	 budowę	 oświetlenia	 ulicznego	w	
trzech	naszych	miejscowościach.	Mamy	już	
gotowe	projekty	na	realizację	tego	zadania	
w	Widziszewie	 przy	 ścieżce	 pieszo-rowe-
rowej	w	ulicy	Kościańskiej	 od	 przejazdu	
kolejowego	w	kierunku	Szkoły	Podstawowej	
w	Starej	Przysiece	Drugiej,	 a	 także	przy	
drodze	 powiatowej	 w	 Czarkowie	 od	 ul.	

Oświetlenie uliczne
Śmigielskiej	oraz	na	ulicy	Sołeckiej	w	Bo-
nikowie.	Zainstalowanie	tego	oświetlenia	z	
pewnością	poprawi	bezpieczeństwo	wzdłuż	
tych	ciągów	komunikacyjnych.	Koszt	tych	
inwestycji	 zostanie	wsparty	 środkami	 z	
funduszy	sołeckich	Widziszewa,	Czarkowa	
i	Bonikowa.	Gmina	Kościan	zabezpieczyła	
na	ten	cel	kwotę	w	wysokości	215.000	zł.																																														

(md)

	 Dzieci	korzystają	już	z	odnowionych	pla-
ców	zabaw	w	Gminie	Kościan.	Pod	koniec	
ubiegłego	roku	sołeckie	place	zabaw	w	Kieł-
czewie,	Mikoszkach,	Nielęgowie,	Pelikanie,	
Sepienku	 i	Nowym	Luboszu	doczekały	 się	
modernizacji	i	doposażenia	w	nowe	urządze-
nia	do	zabaw,	a	także	stały	się	bezpieczniejsze	
przez	 zainstalowanie	 ogrodzeń.	Całkowita	

Place zabaw czekają na dzieci
wartość	tych	inwestycji	wyniosła	130.444	zł.	
Ze	środków	Gminnej	Komisji	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych	zaangażowano	na	
ten	cel	65.000	zł,	a	 reszta	kosztów	została	
pokryta	z	funduszy	sołeckich	poszczególnych	
wiosek.	W	prace	porządkowe	zaangażowali	
się	również	mieszkańcy.	Życzymy	przyjemnej	
i	bezpiecznej	rekreacji.																															(md)

 Pelikan

	 W	sobotę	19	maja	2018	roku	w	Racocie	
odbyło	 się	Powiatowe	Święto	Strażaków.	
W	uroczystościach	wzięli	 udział	 strażacy	
Państwowej	 jak	 i	Ochotniczej	 Straży	Po-
żarnej	z	wszystkich	 jednostek	działających	
na	 terenie	powiatu	kościańskiego,	a	 także	
przedstawiciele	władz	samorządowych	oraz	
zaproszeni	 goście.	Uroczystości	 rozpoczął	
przemarsz	 strażaków,	pocztów	sztandaro-
wych,	orkiestry	dętej,	dwóch	grup	mażoretek	
oraz	zaproszonych	gości	do	Zespołu	Szkół,	w	
którym	odbyła	się	msza	święta	odprawiona	
przez	Powiatowego	Kapelana	Strażaków	ks.	
Wojciecha	Słomińskiego	w	asyście	miejscowe-
go	proboszcza	ks.	Stanisława	Tokarskiego.	Po	
nabożeństwie	na	boisku	szkolnym	odbył	się	
uroczysty	apel,	podczas	którego	w	szczególny	
sposób	zaznaczono,	że	obchody	strażackiego	
święta	odbywają	w	stulecie	odzyskania	przez	
Polskę	niepodległości.	Podczas	oficjalnej	czę-
ści	uroczystości	nastąpiło	złożenie	raportu,	

Strażacy świętowali w Racocie
wciągnięto	flagę	na	maszt	 oraz	wręczono	
odznaczenia,	awanse	 i	wyróżnienia.	Wśród	
odznaczonych	byli	strażacy	z	Gminy	Kościan.	
Uhonorowano:
-	Złotym	Znakiem	Związku	Dha	Franciszka	
Wojciechowskiego	z	OSP	Kokorzyn,	

Wyróżnienie odbiera Franciszek Wojcie-
chowski

Medalem odznaczony Bolesław Bartkowiak

-	Medalem	Honorowym	im.	Bolesława	Chomi-
cza	Dha	Bolesława	Bartkowiaka	z	OSP	Racot,
-	Odznaką	Honorową	 „Semper	Vigilant”	
Dha	Ryszarda	Maćkowiaka	 z	OSP	Stare	
Oborzyska.
	 Następnie	głos	zabrali	zaproszeni	goście	
składając	 okolicznościowe	 życzenia.	Nie	
zabrakło	gratulacji	dla	wyróżnionych	i	awan-
sowanych.	Goście	podkreślali	rolę	strażackiej	
braci	w	budowaniu	systemu	lokalnego	bez-
pieczeństwa.	Po	zakończeniu	części	oficjalnej	
odbył	się	festyn.	Dla	chętnych	przygotowano	
zadymiony	namiot	i	rodzinne	zmagania	na	to-
rze	przeszkód.	Odbyły	się	pokazy	sprawności	
dzieci	z	sikawkami	z	Bielewa	oraz	Bieżynia.	

(md)
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Miasto Koœcian

	 Tegoroczne	XXXII	Dni	Kościana,	trwa-
jące	od	25-27	maja	2018r.,	zainaugurowane	
zostały	uroczystą	sesją	Rady	Miejskiej	Koś-
ciana.	Jej	obrady	rozpoczął	Przewodniczący	
Rady	Miejskiej	Kościana	Piotr	Ruszkiewicz.	
Podczas	sesji	prof.	dr	hab.	Krzysztof	Piet-
kiewicz	wygłosił	wykład	okolicznościowy	nt.	
,,Ojcowie	Niepodległości.”	
	 Sesja	była	okazją	do	uhonorowania	osób	i	
instytucji	zasłużonych	dla	miasta	Statuetką	
Nagrody	 „Kościan	Dziękuje”.	W	 tym	roku	
Kapituła	Nagrody	„Kościan	Dziękuje”	przy-
znała	cztery	nagrody	zasłużonym	osobom	i	
dwie	instytucjom,	które	wybitnie	przyczyniły	
się	do	rozwoju	miasta.	Laureatami	Nagrody	
-	statuetki	„Kościan	Dziękuje”	zostali:	Prof.	
dr	hab.	Stefan	Jurga	–	w	dowód	uznania	za	
wybitny	wkład	pracy	w	utworzenie	i	dzia-
łalność	Kolegium	Uniwersytetu	im.	Adama	
Mickiewicza	w	Kościanie	oraz	promowanie	
miasta	Kościana	w	kraju	i	za	granicą,	Jan	
Pawicki	-	za	wybitną,	społeczną	działalność	
na	rzecz	popularyzacji	historii	miasta	Koś-
ciana,	Piotr	Lehmann	-	za	długoletni	wkład	
pracy	w	rozwój	kościańskiego	szpitalnictwa,	
Józef	Abraszkiewicz	-	za	długoletnią	działal-
ność	na	niwie	sportowej	miasta	Kościana,	a	
także	Bank	Spółdzielczy	w	Kościanie		-	za	
150	lat	w	służbie	idei	pracy	organicznej	oraz	
znaczące	wspieranie	kościańskich	inicjatyw	
społecznych,	oraz	Krąg	Harcerzy	Seniorów	
im.	Jana	III	Sobieskiego	w	Kościanie	-	za	pie-
lęgnowanie	skautowych	wartości	i	kontynu-
ację	kościańskich	tradycji	harcerskich.
	 Nagrody	za	osiągnięcia	w	nauce	przyznano	
również	najzdolniejszym	uczniom	kościań-
skich	szkół.	Ze	Szkoły	Podstawowej	nr	1	w	
Kościanie	otrzymali	 je:	Zofia	Jurga,	Ahmed	
Osman;	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2:	Bar-

Uroczysta sesja 
Rady Miejskiej Kościana 

tosz	Waldhelm,	Weronika	Stefan;	ze	Szkoły	
Podstawowej	nr	3:	Gabriela	Bardyan,	Borys	
Naglik	(na	kwietniowej	sesji	nagrody	odebrali	
także	Hubert	Baranowski	i	Wiktor	Kociemba);	
ze	Szkoły	Podstawowej	nr	4:	Julia	Hegyi,	
Wiktoria	Wieszczeczyńska;	a	z	I	Liceum	Ogól-
nokształcącego	im.	O.	Kolberga	w	Kościanie:	
Zofia	Szymanowska,	Aleksandra	Nowacka,	
Tymoteusz	Lis,	Jędrzej	Smok,	Aleksandra	
Ruszkowska,	natomiast	z	Państwowej	Szkoły	
Muzycznej	I	st.	w	Kościanie	Borys	Karmelski.
	 Podczas	 sesji	wręczono	 także	nagrody	
Stowarzyszenia	Absolwentów	Gimnazjum	
i	Liceum	w	Kościanie	za	najlepsze	wyniki	
w	nauce.	Odebrali	je:	Zofia	Szymanowska,	
Piotr	Michałowski,	Julia	Adamczak.	Wrę-
czono	także	akty	Honorowego	Członkowstwa	
Stowarzyszenia,	 którymi	 uhonorowano:	
Krystynę	Anioła,	 Zofię	 Skoracką-Głyda,	
Aleksandrę	Skroban-Gnacy,	Jana	Odważ-
nego	i	Kazimierę	Ruszkiewicz.
	 Nagrody	wręczono	 również	 laureatom	
konkursu	 Stowarzyszenia	Oświatowego	
im.	D.	Chłapowskiego.	Otrzymali	 je:	Mar-
tyna	Szott,	Alan	Capała,	Wiktoria	Hamrol,	
Joanna	Ostand,	Jędrzej	Wosiak	i	Maksym	
Kaczmarek.						
	 Burmistrz	nagrodził	także	kościańskich	
sportowców:	 Paulinę	Rybak	 i	Wojciecha	
Grupińskiego,	 uprawiających	 trójbój	 siło-
wy,	Martę	Michalewicz	 trenującą	karate,	
utytułowanego	w	tenisie	ziemnym	Macieja	
Nowickiego,	 a	 także	utalentowaną	młodą	
tancerkę	Wiktorię	Kuciak.	
	 W	części	artystycznej	wystąpił	kościań-
ski	 pianista	Mateusz	Kowalski,	 obecnie	
absolwent	Poznańskiej	Ogólnokształcącej	
Szkoły	Muzycznej	 II	 st.	 im.	Mieczysława	
Karłowicza	w	Poznaniu.

	 Dzięki	dofinansowaniu	pozyskanemu	z	
konkursu	pt.	„Inwestycje	w	obszarze	dziedzi-
ctwa	kulturowego	regionu”	z	Wielkopolskie-
go	Regionalnego	Programu	Operacyjnego,	
Kościański	Ośrodek	Kultury	 jest	przebudo-
wywany.	Rozbudowa	KOK	pozwoli	przede	
wszystkim	na	skupienie	zajęć	kulturalno-edu-

Trwa rozbudowa 
Kościańskiego Ośrodka Kultury

kacyjnych	w	jednym	miejscu,	bez	konieczności	
ponoszenia	dodatkowych	kosztów	wynajmu,	
dla	 szerszego	grona	odbiorców.	Realizacja	
projektu	pozwoli	na	zwiększenie	potencjału	
kulturotwórczego	instytucji,	jaką	jest	Kościań-
ski	Ośrodek	Kultury,	poprzez	udostępnienie	
nowej	przestrzeni	i	oferty	kulturalnej.

	 Wystawa	 pt:	 „Mundury	 filmowe”	 w	
Muzeum	Regionalnym	w	Kościanie	czynna	
była	w	dniach	 od	 	 2	do	20	maja.	Była	 to	
doskonała	okazja	aby	zobaczyć	na	własne	
oczy	ok	40	różnych	mundurów	z	ok	20	zagra-
nicznych	i	polskich	filmów	i	seriali.	Do	tego	
przedstawiona	 została	 garść	 ciekawostek	
o	efektach	specjalnych	wykorzystywanych	
przy	produkcjach	filmów,	które	większość	

Wystawa - Mundury w Muzeum
z	nas	oglądała	i	pamięta	z	poprzednich	lat.	
Wszystkie	zaprezentowane	stroje	posiadają	
certyfikat	autentyczności	co	potwierdza	ich	
udział	w	takich	filmach	jak:	Piraci	z	Kara-
ibów,	Zemsta	Salazara,	Kingsman:	Złoty	
krąg,	Tarzan:	Legenda,	Tajemnica	Twierdzy	
szyfrów	czy	Hans	Kloss:	Stawka	większa	niż	
śmierć	oraz	wielu	innych,	których	premiera	
kinowa	przewidziana	jest	w	tym	roku.

Brad Pitt  Jean Reno   Gary Oldman   Tomasz Kot   Marcin Dorociński – m. in. tych 
aktorów mundury można było zobaczyć

	 W	 dniach	 28	 i	 29	
kwietnia	 2018	 roku	w	
hali	 sportowo-widowi-
skowej	 przy	 ul.	Wieli-
chowskiej	 43a	w	Koś-
cianie	odbył	się	II	Ogól-
nopolski	Turniej	Tańca	
Nowoczesnego	o	Puchar	
Burmistrza	Miasta	Koś-
ciana.	W	imprezie	wzięło	
udział	 1800	 tancerzy	 z	
całej	Polski.	Organiza-
torem	Turnieju	wraz	 z	
Urzędem	Miasta	Koś-
ciana	była	Szkoła	Tańca	
Poezja	z	Kościana.

II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego 
o Puchar Burmistrza Miasta Kościana

	 1	maja	2018	roku	w	godzinach	popołu-
dniowych	odbyła	się	w	Kościanie	majówka	
ornitologiczna.	Podczas	spaceru	z	ornito-
logiem	można	było	dowiedzieć	 się	wielu	
ciekawostek	 dotyczących	 ptaków	 gniaz-

Majówka ornitologiczna
dujących	w	Parku	Miejskim	w	Kościanie	
oraz	 zobaczyć	 niektóre	 z	 nich.	 Pogoda	
dopisała,	 a	 obserwacje	 ptaków	 i	 innych	
zwierząt	 zakończyły	 się	 ogniskiem	 przy	
Łazienkach.


