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SamorządowyOrędownik

1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, dla uhonorowania bohaterów antyko-
munistycznego podziemia, samorządowcy, kombatanci i
harcerze złożyli wiązanki kwiatów i znicze pod Tablicą
upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych na Pl. Niezłomnych
w Kościanie. Następnie o godz. 12.30 w Muzeum Regio-
nalnym w Kościanie odbyło się spotkanie okolicznościo-
we i prelekcje na temat Żołnierzy Wyklętych na Ziemi
Kościańskiej - red. Jerzy Zielonka oraz  pt. „Bracia Kaja-
kowie Żołnierze Wyklęci z Czacza”  - Jan Pawicki.

Samorządowcy uczcili bohaterów składając wiązanki kwia-
tów pod Tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych na
Pl. Niezłomnych

Dzień
Żołnierzy Wyklętych

Wa¿ne terminy:
- od 22-28.03.2017r. – przyjmowanie od rodziców deklaracji o
kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego;
- od 29.03-10.04.2017r. – przyjmowanie od rodziców wniosków
o przyjêcie dziecka do przedszkola/oddzia³u przedszkolnego w
szkole podstawowej;
- od 11-27.04.2017r. – weryfikacja przez komisjê rekrutacyjn¹
z³o¿onych wniosków i za³¹czników do nich;
- 28.04.2017r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych;
- od 2-5.05.2017r. – potwierdzenie przez rodzica woli przyjêcia
dziecka do przedszkola/oddzia³u przedszkolnego;
- 10.05.2017r. – podanie listy kandydatów przyjêtych i listy
kandydatów nieprzyjêtych;
- rekrutacja uzupe³niaj¹ca – w przypadku wolnych miejsc w przed-
szkolu/oddziale przedszkolnym – od 13.06.2017r.

Rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych

Urząd Miejski Kościana informuje, że w 2017 r. kon-
tynuowane będzie dofinansowanie prac związanych z usu-
waniem eternitu oraz budową przydomowych oczyszczalni
ścieków. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydzia-
le Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzę-
du Miejskiego Kościana (pok. nr 122, tel. 65 512 18 38).

Dotacje na usuwanie
azbestu oraz budowę
przydomowych
oczyszczalni ścieków

W marcu rozpoczęły się roboty budowlane wymia-
ny kładki pieszej na Kościańskim Kanale Obry i Kanale
Ulgi przy ul. Mostowej/Moniuszki w Kościanie. Zdemon-
towano już stare przęsła mostków łączące ścieżki po obu
stronach. Zostaną one zastąpione nowymi mostkami z ilu-
minacjami. Prace realizuje firma INTOP WARSZAWA za
kwotę ok. 1,1 mln zł brutto. Zadanie ma zostać wykonane
w terminie 20 tyg. od przekazania placu budowy, czyli do
ok. końca lipca br. W związku z pracami wprowadzona
została tymczasowa organizacja ruchu.

Ruch pieszych i rowerzystów od ul. Bączkowskiego
do ul. Karola Marcinkowskiego został zamknięty na czas
wykonywania robót. Możliwy jest ruch pieszych i rowerzy-
stów pomiędzy ul. Stanisława Moniuszki i ul. Mostową
oraz ul. Wały Żegockiego i ul. Podwale.

Zdemontowano
stare mostki

Przy murach miejskich zdemontowano dotychczasowe dwa
mostki na Kościańskim Kanale Obry

W Kościanie w parku miejskim przy ul. Bączkow-
skiego zawieszone zostały nowe budki lęgowe dla ptaków.
Pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z przedstawicielem
TMZK Panem Ireneuszem Krzysiakiem rozmieścili na drze-
wach na obszarze całego parku 80 skrzynek dla ptactwa.
Są to dwa rodzaje budek typu A i B - po 40 szt. z każdego
rodzaju. Mniejsze budki lęgowe typu A przeznaczone są dla
wróbli, sikor, mazurków, kowalików, pleszek, a większe typu
B dla ptaków takich jak szpaki, dzięcioły, dudki, itp.

Nowe budki lęgowe

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że zgodnie
z Uchwałą nr XIII/143/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia
17 marca 2016 roku w sprawie zasad i trybu udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i robo-
ty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabyt-
ków, do 31 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o
udzielenie dotacji na ww. prace dla obiektów wpisanych
do rejestru zabytków. Szczegółowe informacje dostępne
są na stronie internetowej Miasta oraz w Urzędzie Miej-
skim – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gmin-
nego, tel. 65 5121111 w. 303.

Dotacje na zabytki

W sobotę 1 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie odbędą się
Mistrzostwa Miasta Kościana w Tenisie Stołowym. Zgła-
szać się można w dniu zawodów w godz. od 9.00 - 11.30.
Dla najlepszych zawodników przewidziane są pamiątko-
we medale i nagrody rzeczowe. Kontakt tel. 605 094 329.

Tego samego dnia od godz. 9.00 odbędzie się także
Międzyosiedlowy Turniej w Tenisie Stołowym o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana.

Zawody w tenisie stołowym
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Burmistrz Miasta Kościana
zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości

1. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o numerach geodezyjnych: 1894/6 zapisaną w Księdze
Wieczystej 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 o funk-
cji magazynowo - 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 dopuszcze-
niem 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.

2. 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 zagospodarowa-
nia 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.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 1317/2 o
powierzchni 0,1007 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00034613/6, położona w Kościanie na zaple-
czu ul. Kasprowicza, przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go pod tereny mieszkaniowe o charakterze ekstensywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 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 14 kwietnia
2017r.

4. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki, położone w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową i
Modrzewiową, przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Kościana pod tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze ekstensywnym. Na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy działki przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.

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

1. ul. Sosnowa 2972/65 292 23 900,00 4 780,00
2. ul. Sosnowa 2972/66 199 16 000,00 3 200,00

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017r.
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

o następujących godzinach: działka nr 2972/65 – 9.00, działka nr 2972/66 – 9.15

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 21 kwietnia
2017r.

5. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki, położone w Kościanie przy drodze krajowej nr 5, prze-
znaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod teren usługowo – produk-
cyjny.

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 26 kwietnia 2017r.
w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 203

o 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 21 kwietnia
2017r.

I Liceum Ogolnokształcące im.
Oskara Kolberga w Kościanie za-
prasza osoby zainteresowane
nauką w Kolbergu na spotkanie
„W KOLBERGU NOC, ATRAK-
CJI MOC”, czyli Drzwi Otwarte
- w piątek, 21 kwietnia 2017 roku
o godz. 17.00.

Na kandydatów na uczniów czeka młodzież, która
podczas koncertu „KOLBERGOWICZE – GIMNAZJALI-
STOM” 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 nowo-
czesne urządzenia multimedialne sale oraz pracownie. Li-
ceum pokaże się jako wciąż rozwijająca się szkoła, a peda-
godzy odpowiedzą na wszystkie nurtujące młodzież pyta-
nia.

Oferta I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kol-
berga w Kościanie jest bardzo obszerna. Uczniowie mogą
wybrać naukę w jednej z siedmiu klas: inżynierskiej, infor-
matycznej, ekonomicznej, psychologicznej, medycznej, praw-
niczej i turystyczno-sportowej. Szkoła współpracuje z wy-
ższymi uczelniami: Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu,
Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w
Poznaniu, Instytutem Historii UAM, Wydziałem Fizyki
UAM, Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniką Po-
znańską. Liceum współpracuje ze Stowarzyszeniem Memo-
ramus oraz IPN. Uczestniczy też w projektach, rozszerzają-
cych zakres oferowanych przez szkołę zajęć. Licealiści mogą
rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas licznych
zajęć pozalekcyjnych, m.in. chór, rysunek, grafika kompute-
rowa, zajęcia laboratoryjne, warsztaty psychologiczne, ta-
niec, łacina, szkolny teatr, gazety szkolne „Oskar” i „In Abs-
tracto”.

Uczniowie z Kolberga mogą brać udział w wymia-
nach ze szkołami w Niemczech oraz ze szkołą z Izraela (od
roku 2015).

Drzwi Otwarte
w Kolbergu

Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że w dniu 29.03.2017r. na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego wywieszona została na okres 30 dni
informacja o przetargu na:
- powierzchnie magazynowo-produkcyjne do wynajęcia
znajdujące się w budynku nr 5 na nieruchomości przy ul.
Bernardyńskiej 2 w Kościanie  przeznaczone do wynaję-
cia w trybie przetargowym na do 3 lat.

27.03 - 3.04.2017, g. 17.00 - Tydzień z Internetem. e-Pasjo-
naci, MBP,
1.04.2017, g. 10.00 - Dziecięce poranki filmowe, KOK,
2.04.2017 - Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu,
KOK,
3.04.2017, g. 12.00 - Wernisaż wystawy malarstwa i ry-
sunku Agaty Wróblewskiej, KOK,
5.04.2017, g.17.00 - Spotkanie dla dzieci w wieku 6-10 lat
z Zofią Stanecką, MBP,
7.04.2017, g. 19.00 - Być albo nie być… albo jeszcze inaczej
- spektakl, KOK,
20.04.2017, g. 10.00 - „Zabawy językowe na długie zimowe
wieczory”, MBP,
20.04.2017, g. 12.30 - „Z alfabetem na luzie ćwiczymy bu-
zie”, MBP,
21.04.2017, g. 17.00 - Warsztaty plastyczne „Do dzieła!”,
MBP,
21.04.2017, g. 18.00 - Leopold Nowotny. Biografia nowood-
kryta – wykład, MBP,
24.04.2017, g. 18.00 - Wernisaż wystawy malarstwa Alek-
sandry Adamczak, KOK,
25.04.2017, g. 18.00 - Herb i flaga Kościana – wykład
TMZK, MBP,
26.04.2017, g. 17.00 - „Cała Polska czyta dzieciom”, MBP,
28.04.2017, g. 14.30 - Zajęcia plastyczne „Sprawne ręce”,
MBP, Filia Biblioteczna nr 1,
29.04.2017, g. 18.00 - Spotkanie z podróżnikiem, KOK.

Co? Gdzie? Kiedy?
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Podczas konferencji prasowej Wójt Gminy Kościan
Andrzej Przybyła w towarzystwie Starosty Powiatu Ko-
ściańskiego Bernarda Turskiego oraz Burmistrza Miasta
Kościana Michała Jurgi poinformował o inicjatywie zor-
ganizowania w Nowym Dębcu zawodów triathlonowych.
Bezpośrednim organizatorem zawodów będzie Paweł Ko-
tas, który jest m.in. organizatorem zawodów triathlono-
wych w Kórniku. Gospodarzem zawodów będzie Gmina
Kościan, która zaprosiła do współpracy Starostwo Powia-
towe w Kościanie oraz Miasto Kościan. Koordynatorem
działań będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ideą jest zorganizowanie w Nowym Dębcu zawo-
dów triathlonowych o zasięgu ogólnopolskim. W ramach
imprezy planuje się weekend  atrakcji dla zawodników,
kibiców, mieszkańców powiatu i dzieci. Triathlon Kościan,
który odbędzie się 17 września br. będzie finałem cyklu
GREATMAN - trzech triathlonów rozgrywanych w Kórni-
ku, Śremie i Nowym Dębcu. W ramach tych zawodów za-

Triathlon Kościan 2017
planowano następujące rywalizacje: triathlon na dystan-
sie 1/4 IM (0,95 km pływania, 45 km wyścigu kolarskie-
go, 10,5 biegu), triathlon na dystansie 1/8 IM (0,475km-
22,5km-5,25km), Kościan TRI KIDS – zawody dla dzieci
i młodzieży. Planowane są również w ramach dystansu 1/
8 IM sztafety sołectw i dzielnic miast z powiatu kościań-
skiego. Start i meta będą znajdować się na plaży w No-
wym Dębcu, pływanie rozegrane zostanie na jeziorze Wo-
nieść, trasa rowerowa poprowadzi drogami powiatowymi
wokół jeziora, a trasa biegowa zostanie wytyczona na te-
renie ośrodka wypoczynkowego. Organizacja zawodów
triathlonowych ma poszerzyć ofertę sportową dla miesz-
kańców powiatu kościańskiego, stworzyć okazję do spo-
tkań mieszkańców z terenu powiatu oraz promocję mia-
sta i gminy Kościan oraz Powiatu Kościańskiego jako miej-
sca, gdzie można spędzić miło i aktywnie czas wolny. Za-
pisy i informacje o imprezie na oficjalnej stronie zawo-
dów, tj. www.greatman.pl                                                 (ao)

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzy-
skach w Gminie Kościan odbyły się już V Targi Edukacji i
Pracy. Na zaproszenie odpowiedziało aż dwadzieścia szkół
średnich z regionu, przeważnie szkoły kościańskie, lesz-
czyńskie i poznańskie, ale też placówki z Krzywinia, Grzyb-
na, Mosiny, Grabonogu czy Nietążkowa.  Pojawili się także
pracodawcy oraz instytucje takie jak Powiatowy Urząd

Wójt Gminy Kościan informuje, że na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 139) Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę
zatwierdzającą nową taryfę opłat za wodę pobieraną z urzą-
dzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowa-
dzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Ko-
ścian. Taryfa obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzone stawki przedstawiają się następująco:
- taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągów Gminy Ko-
ścian:
a) cena netto za 1m3 wody wynosi 2,95 zł;
b) opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urzą-
dzeń wodociągowych do świadczenia  usług wynosi 2,50 zł
netto za miesiąc;
- taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągów Gminy Ko-
ścian na potrzeby ogródków działkowych będących własno-
ścią, bądź w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku
Działkowców:
a) cena netto za 1m3 wody wynosi 3,45 zł;
b) opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urzą-
dzeń wodociągowych do świadczenia usług wynosi 2,50 zł
netto za miesiąc;
- taryfa opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
a) cena netto za 1m3 ścieków odprowadzanych do oczyszczal-
ni ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnych wynosi
5,90 zł;
b) opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urzą-
dzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług wynosi 2,50 zł
netto za miesiąc;
- cena netto 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni ście-
ków będących własnością Gminy Kościan wynosi 10,00 zł;
- cena netto 1m3 ścieków bytowych dowożonych z terenu gmi-
ny Kościan do oczyszczalni ścieków będących własnością
Gminy Kościan wynosi 3,00 zł dla:
a) miejscowości gdzie nie są planowane budowy zbiorczych
systemów kanalizacji sanitarnej tj. Januszewo, Krzan,
Łagiewniki, Nacław, Nielęgowo, Ponin, Sepienko, Spytków-
ki, Witkówki, Wławie, Ignacewo, Granecznik, Wronowo, Gry-
żynka, Ćwikłowo,
b) miejscowości gdzie planowane są budowy zbiorczych sys-
temów kanalizacji sanitarnych tj. Kobylniki, Mikoszki, Kaw-
czyn, Czarkowo,
c) miejscowości gdzie są wybudowane systemy kanalizacji
sanitarnych zbiorczych, ale nie ma technicznej możliwości
świadczenia usług.

Do wartości sprzedaży netto dolicza się VAT wg staw-
ki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT
wynosi 8%).                                                                         (md)

Nowe stawki
wody i ścieków

Targi edukacji i pracy w Oborzyskach
Pracy, Centrum Wolontariatu, Powiatowy Cech Rzemiosł i
Przedsiębiorczości, Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Mobil-
ne Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie. To właśnie
szkołom zależy, żeby zaprezentować się jak największemu
gronu gimnazjalistów. Szkoły wychodzą na zewnątrz, poja-
wiają się wśród gimnazjalistów, proponują nowe kierunki,
ale pokazują też, że poza nauką uczniowie mogą rozwijać

swoje talenty. Stoiska odwiedziło ponad trzystu gimna-
zjalistów. Byli to trzecioklasiści nie tylko z Racotu i Sta-
rych Oborzysk, ale też kościańskiej „Czwórki” oraz ze Sta-
rej Przysieki Drugiej. Organizatorem wydarzenia było
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach przy
pomocy Punktu Pośrednictwa Pracy w Kościanie. Nad ca-
łością czuwał pan Michał Banaszak.                           (md)

Wójt Gminy Kościan i Dyrektor Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kościanie zapraszają wszystkich, którym
bliskie sercu jest środowisko naturalne i utrzymanie czy-
stości na terenach ogólnodostępnych do wypoczynku do
sprzątania Letniska w Nowym Dębcu, które odbędzie

Sprzątanie Nowego Dębca
się w sobotę 22 kwietnia br. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy tego dnia na zbiórkę o godzinie 10.00
na „starym” polu biwakowym w Nowym Dębcu przy
plaży głównej. Organizatorzy zapewniają worki i sprzęt
ochronny, a po akcji sprzątania zapraszają na piknik.
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W sobotę, 11 marca br. w hali sportowej w Racocie
odbył się VI Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Noż-
nej, w którym udział wzięło sześć drużyn reprezentują-
cych samorządy powiatu kościańskiego. Wśród zawodni-
ków znaleźli się m.in. Konrad Malicki - Burmistrz Czem-
pinia, Jacek Nowak – Burmistrz Krzywinia, Maciej Ka-
sprzak - Zastępca Burmistrza Kościana, Mirosław Duda
– Zastępca Wójta Gminy Kościan, Grzegorz Ratajczak,
Mirosław Kaczmarek i Aleksander Sowa – członkowie
Zarządu Powiatu Kościańskiego, oraz radni i pracownicy
Urzędów Gmin i Starostwa Powiatowego. Drużyny rywa-
lizowały najpierw w grupach, a następnie w półfinałach i
finałach. Rozgrywki odbywały się w dobrej, przyjaznej

Samorządowcy na hali
atmosferze, a zacięta rywalizacja sportowa widoczna była
do ostatniego gwizdka sędziego. Po emocjonujących i bar-
dzo wyrównanych meczach zwycięstwo wywalczyła ekipa
Czempinia w składzie: Łukasz Grygier, Konrad Malicki,
Krzysztof Golak, Michał Gzylkowiak, Maciej Marciniak,
Cezary Szukalski. Kolejne miejsca zajęli Krzywiń, Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie, Śmigiel, Miasto Kościan i
Gmina Kościan. Podczas turnieju przeprowadzono zbiór-
kę pieniędzy dla chorego na białaczkę Stasia. Zebrane do
skarbonki środki finansowe przekazano rodzicom chłop-
ca. Organizatorem turnieju był Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Kościanie, a puchary dla wszystkich drużyn oraz
poczęstunek ufundowano ze środków Gminy Kościan. (md)

Wójt Gminy Kościan
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego przeznaczonego na punkt gastro-
nomiczny w budynku stanicy WOPR przy plaży głównej w Nowym Dębcu

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony na punkt gastronomiczny w budynku stanicy WOPR
przy plaży głównej w miejscowości Nowy Dębiec. Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Do lokalu przyłączona jest sieć: energetyczna,  wodociągowa i kanalizacja
sanitarna. Umowa dzierżawna zostanie zawarta na okres 10 lat. Przedmiot dzierżawy:
Miejsce położenia nieruchomości: Nowy Dębiec
Księga wieczysta: PO1K/00054286/0
Nr działki: 372/1
Powierzchnia lokalu: 15,71 m2 z możliwością zagospodarowania części przyległego tarasu (przy czym wyklu-
cza się zagospodarowanie tarasu polegające na jego ogrodzeniu w taki sposób, aby uniemożliwić osobom
trzecim dostęp do plaży)
Czysz wywoławczy: 8.000 zł rocznie + należny podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
Wadium: 1.600 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2017 r. o godz. 1000

w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy Kościan lub
przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006 najpóźniej do 24.04.2017 r. godz.
1430. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zatrzymane zostanie do chwili
podpisania 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 zawar-
cia umowy dzierżawy. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświad-
czenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu określonych w jego treści warunków.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
Kościan ul. Młyńska 15, pokój  nr 21, lub telefonicznie 65-512-10-01 wew. 39 oraz 65-512-68-55. Zastrzega się
prawo odstąpienia od przetargu z przyczyn uzasadnionych.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej
(tereny obiektów produkcyjnych, składów, ma-
gazynów i usług) w obrębie wsi Kiełczewo.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 778) oraz art. 39
ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz.1235) zawiadamiam:
· o podjęciu przez Radę Gminy Kościan uchwały
Nr XXIV/308/17 z dnia 2 marca 2017 r.  o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów zabudowy technicz-
no-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów, magazynów i usług) w obrębie wsi Kiełczewo.
· o przystąpieniu do procedury sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów zabudowy techniczno- pro-
dukcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów i usług) w obrębie wsi Kiełczewo.
           Z dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15,
64-000 Kościan. Wnioski i uwagi w przedmiotowej
sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pi-
semnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu
Gminy Kościan lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym na adres: sekre-
tariat@gminakoscian.pl w terminie do dnia
28.04.2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków jest Wójt Gminy Kościan.

Wójt Gminy Kościan
 Andrzej Przybyła

Szkolny Klub Sportowy „Jantar”

zaprasza na
Inaugurację

Dni Olimpijczyka 2017
połączoną z

„Wiosennymi
Biegami Przełajowymi”,

które odbędą się
w sobotę 8 kwietnia 2017 r. od godziny 11.00

na stadionie hippicznym w Racocie.
Wśród uczestników rozlosowane zostaną

atrakcyjne nagrody.
Szczegóły na www.gminakoscian.pl oraz

www.gimnazjumracot.pl

Wójt Gminy Kościan informuje,

że dnia 15 marca 2017 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Kościan wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.(Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy
Kościan z dnia 15 marca 2017 r.)
Przedmiotem dzierżawy będą nieruchomości rolne położone w Wyskoci. Wydzierżawienie w/w nieru-
chomości nastąpi w drodze przetargu.


